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Írásunk a 7. oldalon

Térplasztika
az összetartozásról

11. oldal

Idén öt magánszemély, két 
társasház és egy önkor-
mányzati intézmény ka-
pott Zöld Kispestért pol-
gármesteri díjat.

GAJDA PÉTER
 Zöldprogram 

9. oldal

BRINZA ISTVÁNNÉ  
Várólista
Mindenkit fel tudnak ven-
ni az önkormányzat hat 
bölcsődéjébe, eddig 480 
férőhelyre 421 kisgyerme-
ket írattak be.

Kocsis András Sándor alkotása



A látszat már nem csal…
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Jönnek a turisták Ferihegyről, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. Fel-
vackolódnak a repülőtéri járatokra, tájékozódásukat nem sok minden segíti. 
Kopogtatják okostelefonjaik üvegeit, tekintgetnek, kérdezősködnek a leg-
frissebb információért. A Nagyvárad téren ízelítőt kaphatnak a hazai állapo-
tokról. Nem túl hízelgő ez ránk nézve. Gurulós bőröndök kerekei csattognak 
a járdákon, követik a felfestett tájékoztatókat a tér legtávolabbi pontjától a 
metróig, ahol két rozzant lépcsősoron kell levonszolnia magát az embernek 
a metróig. Az István kórház felőli lépcsősor illeszkedik a tér, a kórház ál-
lapotához, ingó-bingó lépcsőfokok és kosz mindenütt. A teljes hangerővel, 
már-már fájón, szívig hatolóan szóló hegedű állandó hangulatfestő eszköze 
az aluljárónak. A vasszerkezetes, minden lépésre kopogó hangot adó, rozsdá-
sodó metrólejárót elnézve megfordulhat az ember fejében, leérek-e épségben 
a peronra? Nem kellett volna-e ezt előbb felújítani, mielőtt ráengedik ezt a 
sok embert erre a lépcsősorra?
Nem lehetünk nyugodtak, mert baleset esetén bizonytalan, hogy ellátják-e 
majd sebeinket, hiszen az elmúlt napokban négy budapesti sürgősségi cent-
rum közül három mondta le a sokszorosan sérült, életveszélyes állapotú be-
tegek fogadását. Mi lesz így velünk? Mindennapos lesz, hogy akár az utcán 
is meghalhatunk megfelelő ellátórendszer, eszköz, szakember, vagy éppen 
sokszor emberség hiányában?
Ha szerencsénk van, a fővárosban mostanság elszaporodó patkányok példá-
nyaival nem találkozunk, pedig évek óta alakul ezen élőlények kedvenc élet-
tere, hiszen szemünk előtt gyűlik a nagyváros szemete, a kiürítetlen, „csurig” 
lévő kukák látványa szinte mindennapos. Járdák, utak mentén, oszlopok tö-
vében növekszik a nemkívánatos zöldterület, szegletekben pedig egymásra 
rakódik az el nem takarított őszi falevél és a nyárfaszösz is.
Már nem lehet letagadni. Sokak számára érezhetően egyre jobban drágul az 
élet Magyarországon. Egyes termékek esetében durva, 5,2 százalékos ár-
emelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal áprilisban. Elszállt az utóbbi 
hónapokban a burgonya és a friss zöldségek ára: a fejes káposzta 127 száza-
lékkal, a vöröshagyma 109 százalékkal, a burgonya 84 százalékkal drágult 
12 hónap alatt. Egekben az ingatlanárak, így a nem jómódú fiataloknak szinte 
semmi esélyük sincsen az önálló otthon vásárlására.
De nincs, vagy kevés a szerelő, a villamos- és buszvezető, a pedagógus, az 
óvónő, a kukás, a bölcsődei gondozó, az ápolónő, elüldözték a kormánytiszt-
viselőket, így sokan menekülnek a közigazgatásból is.
Mások, a társadalmi „önelit” látványosan és szépen gyarapodik, már nem is 
akarja azt a látszatot kelteni, hogy nem. Sőt! Úgy vélik, hogy ők a kiválasz-
tottak, hazánk megmentői, hiszen ők tudják, mire van szüksége az országnak, 
akár a divatban, akár az iparban, akár a tudományban, akár oktatásban, a 
kultúrában vagy az ágyban. Orbán Viktor még ennél is messzebbre jut: „Én 
vagyok a legkeresztényebb, tehát a legeurópaibb az európaiak között. Európa 
DNS-e vagyok, annak az őrzője.”

Nagy lehet a baj! A fejekben is! De a látszat már nem csal… Egy olyan or-
szág képét mutatja, amely működési zavarai miatt akár az egyik pillanatról 
a másikra leállhat.

Egészségnap
a Forrásházban!
HElyszín: Forrásház XIX. kErülEt, Dobó Katica u. 18.

törőDjön többet egészségévEl!

Tud már betegségéről, de kérdése van? Egészséges, és szeretne az is maradni?
Tudni szeretné, hogyan táplálkozzon egészségesen, akár gyermek, akár idős?

Kíváncsi, milyen mozgásforma ajánlott önnek? Szeretné tudni, hogyan segíthet
elsősegélynyújtóként a bajbajutottnak a mentők kiérkezéséig?

Ha a kérdések bármelyikére igen a válasza,
akkor mindenképpen vegyen részt egészségnapunkon!

SZŰRÉSEK:
• Szív- és érrendszeri betegségek rizikótényezőinek szűrése és tanácsadás 

(vérnyomás-, pulzus- és vércukorszint-mérés)
• BMI-index, testzsírszázalék-mérés, dietetikai tanácsadás (egészséges táplálkozás) 

• Általános tanácsadás a szűrővizsgálatok fontosságáról, idejéről, a kötelező 
és az ajánlott védőoltásokról

• Fizikai állapotfelmérés, tanácsadás
• Alapvető baleseti ellátások, bemutató (újraélesztés, esetszimulációs demonstráció) 

A résztvevők is bátran kipróbálhatják az újraélesztést a szimulációs babán.

A közeljövőben több olyan előadást is szervezünk, amelyeket szakemberek tartanak
(pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) és tanácsokkal segítik jelenlegi egészségi állapotunk 

megőrzését.

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKEI:
Gajda Péter, Kispest polgármestere

Vinczek György, Kispest alpolgármestere

A programváltozás jogát fenntartjuk.

2019. június 14.
14:00-18:00
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Életének 87. évében meghalt Faragó 
Lajos, a Kispest Sportjáért Díj kitünte-
tettje, aki 1945-ben igazolt a Honvéd-
hoz, együtt játszott Bozsik Józseffel és 
Puskás Ferenccel is. Az 50-es években 
volt a Honvéd kapusa, amikor három-
szor bajnoki címet nyertek. Hétszer 
kapott helyet a válogatottban, a római 
olimpiai bronzérmes csapat tagja volt. 
1963-ban vonult vissza, később az után-
pótláscsapatnál dolgozott, egy idényben 
a felnőtt csapatot is vezette.

Búcsú az idős
csapattagtól

GYÁSZ

Hamarosan elkészül a Zoltán utcai Tar-
ka-barka óvoda udvarának részleges 
felújítása. Az április végén kezdődött 
beruházás során, nettó 14,5 millió fo-
rintból felbontják a repedezett burko-
lat egy részét, a régi terméskő járdák 
helyére térkő, máshová gumiburkolat 
kerül. De lesz új előtető is. A meglévő 
játékokat és az új kétüléses hintát új 
gumiburkolatra telepítik majd – tudtuk 
meg a felújítást lebonyolító Vaműsz 
igazgatójától, Kránitz Krisztiántól.

Júniusra kész
az udvar

BERUHÁZÁS

Kránitz Krisztán, a terület 
önkormányzati képviselője, 
a park ötletének támogatója 
2014-ben a környéken élők-
kel közösen kezdeményezte, 
hogy a Hunyadi utca – József 
Attila utca kereszteződésé-
nél lévő parkban, a korábbi 
beton pingpongasztalok he-
lyére készüljön el egy kerék-
páros park kisgyermekeknek 
(2-7 éves korosztály) – tud-
tuk meg Gajda Péter pol-
gármestertől, aki szintén ott 
volt Kisgyermek Kerékpáros 
Park május 11-i szezonnyitó 
rendezvényén. Gajda Péter 
kérdésünkre elmondta azt is, 
hogy a nyár végére elkészül 
a „nagyok” KRESZ-parkja 
is az Eötvös utcában, amely-
re a kispesti önkormányzat 
100 millió forint támogatást 
nyert a fővárosi önkormány-
zattól a 2018. évi Tér_Köz 
pályázaton. Mint arról már 
korábban beszámoltunk, 
a főváros a KRESZ-park 
funkció újbóli kialakítását 

támogatta kötelező elem-
ként, de lesz hely pingpong-
asztaloknak, felnőtt fitnesz 
és street workout (saját test-
súlyos) elemek létesítésére, 
kutyafuttató kiépítésére ivó-
kúttal, játékokkal, játszótér 
építésére a közlekedés té-

maköréhez kapcsolódó ját-
szóeszközökkel. A területen 
a sport- és játszófelületek 
gumiburkolatot kapnak, míg 
a járdák térkőből, a KRESZ-
park felülete pedig felfestett 
betonból készül majd.
A pályázati támogatáson 
kívül az önkormányzat je-
lentős összeggel járul majd 
hozzá a felújításhoz, ezért a 
főváros által támogatott és 
kötelező funkciókon kívül 
egyéb elemekkel is bővül-
tek a tervek. Ilyen például a 
telepített kültéri illemhely, a 
230-280 méter hosszú futó-
kör megépítése, időseknek 
kialakított pihenőtér, ivókút 
és a közvilágítás.

A kisgyerekek közlekedési parkjában 
mostantól hetente három alkalommal, 
kedden, csütörtökön és szombaton 
8-18 óráig egész nap működni fognak 
a közlekedési lámpák is, a gyerekek  
gyakorolhatják a szabályokat.

A szabályokat itt is mindenkinek be kell tartani!

KRÁNITZ KRISZTIÁN

Szezonnyitó a mini 
közlekedési parkban

A zárt ülést követően a BRFK 
XIX. kerületi Rendőrkapitány-
ságának a tavalyi évről szóló be-
számolóját tárgyalta és fogadta 
el a testület. Gajda Péter polgár-
mester szerint példamutatóak a 
kispesti kapitányság eredményei, 
ezek alapján Budapest egyik leg-
biztonságosabb kerülete Kispest. 
Plánk Róbert ezredes, rendőrka-
pitány azt mondta, az elmúlt 9 
év legeredményesebbike volt a 
tavalyi, ehhez hozzájárult az ön-
kormányzat támogatása is, amit 
– a társszervekkel való együttmű-
ködéshez hasonlóan – külön meg-
köszönt. Elfogadták a képviselők 
a Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XIX. kerületi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnoksága és 
a Kispest Közbiztonságáért Ala-
pítvány beszámolóit is a 2018. évi 
tevékenységről. A települési tá-
mogatásokról szóló rendelet mó-
dosítása kapcsán Vinczek György 
alpolgármester két tényezőt emelt 
ki. A rendelet szabályozza az in-
gyenes védőoltások feltételeit. A 

gyermekszületési támogatás ösz-
szegét és a rászorultság értékha-
tárát is növelte az önkormányzat, 
így többen kaphatnak több pénzt. 
Elfogadta a testület Kispest Ön-
kormányzatának a 2019-2023-as 

évekre vonatkozó Helyi Esély-
egyenlőségi Programját és az át-
fogó értékelést az önkormányzat 
gyermekvédelmi és gyermekjólé-
ti feladatainak 2018. évi ellátásá-
ról. A testület döntése értelmében 
továbbra is ingyenes a bölcsődei 
ellátás Kispesten, ezt a jövőben 
is tartani kívánja az önkormány-
zat. Módosították a képviselők 
az önkormányzat és a Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővárosi 
Szervezete közötti ellátási szerző-
dést. E szerint május 1-jét követő-
en továbbra is működik a kispesti 
krízisközpont, ahol 19 hajléktalan 
ember tud éjszakázni. Az önkor-
mányzat évi 8 millió forint támo-

gatást nyújt, az ellátási szerződés 
a bérköltséget is támogatja, hoz-
zájárulva a hajléktalan-ellátás 
fejlődéséhez. Együttműködési 
megállapodást köt az önkormány-
zat a miskolci székhelyű ÉLIM 
Szolgálattal népkonyha működ-
tetésére Kispesten. A népkonyha 
szolgáltatás napi egy tál térítés-
mentes étel kiadását jelenti rászo-
ruló emberek részére. A Magyar 

Futball Akadémia Alapítványt 
2019-ben 10 millió forinttal tá-
mogatja az önkormányzat. Részt 
vesz az önkormányzat a kormány 
által tavasszal indított Országos 
Görpark Programban. A program 
célja olyan gördeszkaparkok ki-
alakításának támogatása magyar-
országi nagyvárosokban, melyek 
alkalmasak a szabadidő kulturált 
eltöltésére és versenysportra egy-
aránt. Kispesten 2010-ben épült 
meg a görpark, mely 2011 óta a 
KAC-pályán működik, havonta 
több mint 300 iskolás gyerek és 
felnőtt veszi igénybe tavasztól 
őszig. A pályázati forrásból lehe-
tőség nyílik a jelenlegi görpark 
bővítésére. Az önkormányzatok 
az első ütemben 2019. április 
30-ig nyújthattak be támogatási 
kérelmet pályaépítésre. A támo-
gatási összeg minimum 10 millió, 
maximum 30 millió Ft lehet, a be-
ruházáshoz 50 százalékos önrészt 
kell nyújtani.  Önálló képviselői 
indítványt nyújtottak be Ékes Gá-
bor és Lazányi Ferenc képviselők 
Wekerletelep faállományának 
pótlására és megújítására, a la-
kosság és civilszervezetek aktív 
közreműködésének, hozzájáru-
lásának lehetővé tételével. Bogó 
Józsefné, a Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke arról beszélt, hogy 
a javaslat jogi kérdéseket vet föl, 
ezért nem támogatta a szakbizott-
ság. Gajda Péter polgármester el-
mondta, Kispesten zajlik a faülte-
tési program, ugyanakkor fontos 
támogatni azokat a kispestieket, 
akik tenni akarnak a zöldebb 
Kispestért. Ugyan a testület nem 
támogatta a javaslatot, a polgár-
mester megbeszélésre invitálta a 
két képviselőt és a Zöldprogram 
Iroda munkatársait, hogy együtt 
dolgozzanak ki a javaslatot a kö-
vetkező képviselő-testületi ülésre.

A testület döntése értelmében továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás

Többek között az ingyenes bölcsődei ellátás-
ról, újabb térítésmentes oltások bevezetésé-
ről, új köztéri szobor állításáról, népkonyha 
működtetéséről, a hajléktalanellátás nyári 
szolgáltatásáról döntöttek a képviselők a 
képviselő-testület áprilisi ülésén.

Emelték a gyermekszüle-
tési támogatás összegét 

VINCZEK GYÖRGY

TÉRÍTÉSMENTES VÉ-
DŐOLTÁSOK GYERE-
KEKNEK, IDŐSEKNEK
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Kitavaszodott
a Teraszon

SAJTÓ

Ismét lehet szabad téren olvasgatni a 
Kispesti SajtóTeraszon, a Batthyány 
utca 5. szám alatt kialakított kis kert-
ben. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Üllői úti könyvtárával közösen 
működtetnek „Végy egy könyvet, 
tégy egy könyvet!” könyvespolcot. 
A gurulós polcokat hétfőtől csütörtö-
kig 10-15 óráig, pénteken 9-12 óráig 
tolják ki az önkormányzati intézmény 
dolgozói. A polcokra bárki hozhat és 
azokról vihet magának, másoknak ol-
vasnivalót! 

Júliusban
átadják a piacot

WEKERLE

Folytatódott a wekerlei kispiac át-
építése. A kültéri árusító helyeket 
már áthelyezték a Gutenberg körúti 
oldalra. Mint arról már korábban ír-
tunk, a Fővárosi Közgyűlés 2018-ban 
az igényelhető 250 millió forintos tá-
mogatási keretből 110 millió forintot 
szavazott meg, és ezt az összeget az 
önkormányzat még további mintegy 
110 millió forinttal egészíti ki. Az 
épületet a Hetedhét Építész Kft. épí-
tészei tervezték és igazították a ka-
pott költségtámogatáshoz és a helyi 
igényekhez.

Szálloda és irodaházak léte-
sítését tervezi egy beruházó a 
Vak Bottyán utca és az Üllői 
út között található ingatla-
non – derült ki a Városkapu 
Kerületi Építési Szabályza-
tának (KÉSZ) módosításáról 
rendezett lakossági fórumon 
a Városházán, amelyre alig 
néhányan voltak kíváncsiak. 
Berencz Ibolya főépítésztől és 
Bérczi Szabolcs településter-
vezőtől megtudtuk, azért van 
szükség a Vak Bottyán utca–

Tompa utca–Üllői út–kerület-
határ–Ferihegyi repülőtérre 
vezető út által határolt terület 
szabályzatának módosítására, 
hogy a frekventált, jelentős 
fejlesztési potenciállal bíró 
területen megfelelő minőségű 
és funkciójú fejlesztések va-
lósulhassanak meg. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete 
várhatóan júniusban tárgyalja 
majd a szabályzatmódosítást.  
A „The Gate” projekt kereté-
ben szállodakomplexumot, va-

lamint az épületen belül lakó-, 
kereskedelmi és szolgáltató 
funkciók létesítését tervezi a 
beruházó a Ferihegyi repülő-
térre vezető út és az Üllői út 
által határolt területen. Az 
„Aerogate” projekt keretében 
szálloda és irodaházak építését 
tervezi a beruházó a Vak Boty-
tyán utca és az Üllői út között 
található ingatlanon, a Shop-
markkal átellenben. 

Komoly beruházások
várhatóak a Városkapunál  

Berencz Ibolya főépítész és Bérczi Szabolcs településtervező

Őszintén az Eu-
rópai Unióról

KERTVÁROS

A május végi uniós parlamenti kép-
viselőválasztás előtt nem is találhatott 
volna aktuálisabb témát és szakértőt 
a közösségi házban tartott beszélgeté-
séhez a Kispest Kertvárosi Közösség 
Egyesület, mint a szintén kertvárosi 
Zupkó Gábort, aki jelenleg az Euró-
pai Bizottság Magyarországi Képvi-
seletének vezetője.
„Fontos, hogy a választások előtt mi-
nél több hiteles információval rendel-
kezzünk az Európai Unióról. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy Zupkó Gábor kertvárosi lakos 
– invitálta az itt élőket a Kertvárosi 
Közösségi Házba dr. Halász Géza, a 
Kispest Kertvárosi Közösségi Egye-
sület elnöke. Kispest legfiatalabb 
díszpolgára, a város korábbi polgár-
mestere előadásában nem kerülte 
meg az Unióban jelenleg folyó straté-
giai és költségvetési vitákat, röviden 
érintette a brexit jelenlegi állását, és 
beszélt arról is, hogy miért fontos 
mindenki számára a május 26-i re-
ferendum. Az Unióhoz csatlakozott 
országok egymásra vannak utalva, hi-
szen bizonyos témákban – klímavál-
tozás, környezetvédelem – nem lehet 
országonként megoldásokat találni, 
közösen kell gondolkodni és csele-
kedni. Magyarországnak sincs más 
alternatíva, csak a közösséghez való 
tartozás, hiszen béke van az országok 
között, szabadon utazhatunk, részesei 
vagyunk az egységes piacnak, amely 
előnyös a hazai gazdaság számára is – 
hangsúlyozta Zupkó Gábor. Brüsszel 
mi vagyunk, hiszen a magyarországi 
pártok általunk választott képviselői, 
valamint a magyar kormány minisz-
terelnöke, miniszterei is ott ülnek az 
Európai Unió döntéshozó és vélemé-
nyező testületeiben, tehát részt vesz-
nek a döntéshozatalban, szavaznak 
különféle kérdésekben. A legtöbb 
döntésnél képviselőink igennel sza-
vaztak eddig – tette hozzá. 

Gajda Péter, Kispest polgármes-
tere az uniós tagság előnyeiről 
beszélt köszöntőjében, és fon-
tosnak nevezte, hogy május 
26-án, az európai parlamenti vá-
lasztáson minél többen elmen-
jenek szavazni. Szeretnénk, ha 
még több európai uniós forrás 
érkezne ide, hogy Kispest még 
jobban fejlődő kerülete lehes-
sen a fővárosnak. Az Unió nem 
csupán gazdasági közösség, ha-
nem olyan együttműködésről, 
közös értékekről való párbe-
szédről, kompromisszumokról, 
a problémák közös megoldásá-
ról szól, amelyek összekötnek 
bennünket. Ha vitáink vannak, 
azt tárgyaljuk meg, legyenek ja-
vaslataink a kompromisszumos 
megoldásra – hangsúlyozta. A 
szobrot készíttető és annak költ-
ségeinek egy részét magánem-
berként, „családi megtakarítá-
sainak terhére” átvállaló Ujhelyi 
István EP-képviselő „büszke 
magyarként, elkötelezett eu-
rópai, hazafiként” kijelentette, 
ma az a dolga, hogy az Euró-

pai Unióban tartsa Magyaror-
szágot, „óvó kezeinkkel meg 
kell védenünk Magyarország 
európai uniós tagságát”. A po-
litikus rámutatott, hogy a jelen-
legi kormány nem ünnepli meg 

Magyarország uniós tagságának 
tizenötödik évfordulóját, he-
lyette plakátháborút indított és 
az uniós intézményeket és az 
európai értékeket támadja. „Aki 
az Európai Unió ellen háború-

zik, az a magyar jövőt taszítja 
szakadékba” – emelte ki. Párt-
állástól függetlenül arra kérte 
a „magyar hazafiakat”, hogy 
alkossanak szövetséget uniós 
tagságunk megvédése érdeké-
ben. A politikus külön megkö-
szönte az önkormányzatnak, 
hogy a kormányzati retorika el-
lenére befogadta a plasztikát és 
támogatta annak felállítását. Az 
alkotó, Kocsis András Sándor 
– a 2011-ben elhunyt kispesti 
díszpolgár, Kocsis József fia, a 
Kossuth Kiadói Csoport veze-
tője – azt mondta, félti Európát, 
ezért a közös értékek megtalálá-
sának fontosságát hangsúlyozta 
alkotásában.

Magyarország európai elkötelezettségét 
és az európai összetartozást szimbolizá-
ló kültéri plasztikát avattak az EURÓPA-
NAPON (május 9.) a Rusz-Bazsant parkban. 
A szobrot Ujhelyi István EP-képviselő 
ajándékozta a kerületnek.

Összetartozást szimbo-
lizáló plasztikát avattak  

Ujhelyi István EP-képviselő magánfelajánlása ez a szobor 

MEG KELL VÉDENÜNK 
HAZÁNK EURÓPAI 
UNIÓS TAGSÁGÁT
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Eső áztatta
a bringásokat
Csak a legbátrabbak pattantak kerék-
párra és álltak meg az önkormányzat 
sátránál egy-egy szendvicsre, forró 
teára. A máskor 200 bringást is von-
zó kerületi rendezvényre, a Bringázz 
a munkába!, most csak néhányan ér-
keztek. Aki igazi bringás, annak se 
hó, se fagy, se eső nem számít, csak 
megfelelően kell felöltözni. Bár az 
„nagyon durva”, hogy az autósok 
szakadó esőben sincsenek tekintettel 
sem a kerékpárosokra, sem pedig a 
gyalogosokra – mondták.

KERÉKPÁROS

Beszélgetés
a Városházán
Évek óta hagyomány már, hogy a ke-
rület vezetői minden évben találkoz-
nak a Kispesten működő egyházak 
vezetőivel, és megbeszélik a kerület 
ügyeit. Legutóbb 2018 szeptemberé-
ben találkoztak, amikor az egyházi 
ingatlanok felújításához adott ön-
kormányzati támogatásokról szóló 
dokumentumot kapták meg az egy-
házak képviselői. A találkozó közös 
imádsággal kezdődött, amelyet Deák 
László, a Kispesti Evangélikus Gyü-
lekezet lelkipásztora vezetett. 

EGYHÁZAK

Újabb ingyenes sportolási lehetőséget „avat-
tak”. Az igazi sportembereket, valamint a Bo-
lyai és a Vass suli diákjait még a hűvös, esős 
időjárás sem tudta eltántorítani attól, hogy 
részt vegyenek az önkormányzat atlétikai tö-
megsportversenyén, amelyet az ősszel átadott 
Budapest Honvéd FC Magyar Futball Aka-
démiáján tartottak. A résztvevők 400 méteres 
síkfutásban és kislabdadobásban versenyeztek 
különféle korcsoportokban. 
Ez alkalommal felavatták azt az erdei futópá-
lyát is, amelyet néhány évvel ezelőtt ígértek 
meg a Kertvárosban élőknek az utánpótlás-
akadémia tervezésekor, hiszen azt kérték az 
építtetőktől, hogy legyen egy olyan sportolás-
ra alkalmas része is az új központnak, amelyet 
a kerületiek ingyen használhatnak. Még azért 
van mit fejleszteni rajta, de a következő idő-
szakban ezt is megtesszük – ígérte Gajda Péter 
polgármester, aki Vinczek György alpolgár-
mesterrel, kertvárosi önkormányzati képvise-
lővel futva avatta fel az új sportolási lehetősé-
get. Kispesten sok helyen találhatnak ingyenes 
sportolási lehetőséget a kerületben élők, hiszen 
például a Központi játszótéren, az Ötvenhato-
sok terén, a Vásár téren, a Bárczy téren és a Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat wekerlei 
telephelyének udvarán is állítottak szabadtéri 
fitneszeszközöket, amelyeket mindenki szaba-
don használhat. 

Elkészült
az erdei futópálya  

A bölcsődék napja alkalmá-
ból tartott ünnepségen és 8. 
szakmai napon a kerületi ön-
kormányzat által alapított 
Bölcsődés gyermekekért vég-
zett kimagasló munkáért elis-
merést idén Borosné Bárdos 
Melinda, intézményvezető-he-
lyettes vehette át Ikladiné dr. 
Petres Veronikától, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetőjétől és Vinczek György 
alpolgármestertől. A Bölcsődei 
Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete kispesti alapszerve-
zetének köszönetét és ajándé-
kát Gulyásné Nagy Anitától, a 
szervezet titkárától és  Brinza 
Istvánnétól Scheiringné Lan-
gó Erzsébet, a Bokréta böl-
csődevezető-helyettese kapta. 
A kerületi bölcsődevezetők 
javaslatai alapján 12 kisgyer-
mekgondozó és technikai 
dolgozó kapott kiváló mun-
kájáért köszönetet és elismerő 
oklevelet: Károlyi Erika kis-
gyermeknevelő, Hajdú Erzsé-
bet szakács, Bita Zsuzsanna 
kisgyermeknevelő, Mészáros 
Tímea szakács, Szabóné Mező 

Noémi kisgyermekgondozó, 
Wágner Gabriella szakács, 
Czipné Metszősy Margit kis-
gyermekgondozó, Molnár 
Éva élelmezésvezető, Halmai 
Kökény Erika kisgyermekgon-
dozó, Vígh Ferencné kertész, 
Bajzát Andrea kisgyermek-
gondozó és Nagy Ágnes dajka.
A Bölcsődék Napján Brinza 
Istvánné köszöntő beszédében 
megemlékezett arról, hogy 
Kispesten 1947-től vehetik 
igénybe a szolgáltatást a csa-
ládok. Őszintén beszélt azok-
ról a gondokról is, amelyek 
nehezítik a kispesti bölcsődék 
zavartalan munkáját. Külön 
kiemelte az átmeneti létszám-
hiányt, ami köszönhető az ala-
csony bérezésnek és az után-

pótlásképzés hiányának is. 
Vinczek György alpolgármes-
ter elismerően szólt a kispesti 
bölcsődékben dolgozók szak-
mai munkájáról. A városve-
zetés és a bölcsődei dolgozók 
szakszervezeti és szakmai ve-
zetői rendszeresen találkoznak 
és beszélgetnek arról, miként 
lehetne a dolgozókat Kispes-
ten tartani. Sajnos a bölcsődei 
dolgozók elsősorban bérezés 
miatti magas fluktuációja, el-
vándorlása, pályaelhagyása 
nem új keletű, de ennek végle-
ges megoldása, az önkormány-
zat saját szándékai, törekvései 
ellenére, nem lehetséges kor-
mányzati szándék, segítség 
nélkül – vélekedett az alpol-
gármester. 

Nincsen VÁRÓLISTA az önkormányzat 
fenntartásában lévő hat bölcsődében. A 
480 férőhelyre jelenleg 421 kisgyermeket 
írattak be – tudtuk meg Brinza Istvánné-
tól, a Kispesti Egyesített Bölcsődék (KEB) 
vezetőjétől az ünnepségen. 

Szakmai nap és elismerés 
bölcsődei dolgozóknak  

Köszönet a bölcsődei dolgozók szakmai munkájáért
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Tizenegyedik alkalommal indí-
tották be a veterán traktorokat 
és mezőgazdasági gépeket a 
XVIII. kerületi Hofherr-Dutra 
Gépmajálison, a Hofherr test-
vérek egykori villájának kert-
jében. Minden évben a 2009-
ben alakult Hofherr-Dutra 
Emléktársaság szervezi a 
rendezvényt, amelyet Kispest 
Önkormányzata támogat. Az 
ünnep alkalmat ad arra, hogy 
a Hofherr-Schrantz Gépgyár, 
1912-től Hofherr-Schrantz-

Clayton-Shuttleworth Ma-
gyar Gépgyári Művek Rt., 
majd 1951-től Vörös Csillag 
Traktorgyár (VöCsi) egykori 
dolgozói, hagyományőrzők, 
valamint érdeklődők találkoz-
hassanak május 1-jén. A mező-
gazdasági gépgyárat 1900-ban 
alapította a Hofherr-család. 
Az akkor még tízezer lakosú 
Kispest nagyközségnek óriá-
si lökést adott a gyáralapítás, 
a Hofherr-gyár mintájára új 
üzemek jöttek létre. Az 1920-

as években már traktorokat 
gyártottak itt. Az 1948-as ál-
lamosítást követően a Dutra-
traktorok gyártása kezdődött 
meg az 1951-ben Vörös Csil-
lag Traktorgyárrá keresztelt 
üzemben. A gyár ipartörténeti 
szempontból is kiemelkedő 
jelentőségű termékeket állított 
elő. 1973-ban a vállalatot a 
Rába Magyar Vagon és Gép-
gyárhoz csatolják. Az utolsó 
Dutra-traktor 1975-ben gör-
dült ki a gyárból.

Megunhatatlan Gépma-
jális a Tündérkertben  

Ünnep a Puskás 
iskolában

Fennállásának 40. évfordulóját ünne-
pelte gálaműsorral a Kispesti Puskás 
Ferenc Általános Iskola. Köszöntő-
jében az igazgató, Bihari Péter el-
mondta: a kezdetek óta törekszik arra 
a tantestület, hogy az iskolát befeje-
ző gyerekek biztos tudás birtokában 
megállják a helyüket az életben, és 
büszkék legyenek rá, hogy itt vé-
geztek. A folyamatos megújulás, a 
gyermekközpontúság végigkísérte az 
iskola történetét, de megőrizték a régi 
hagyományokat, értékeket. 

SZÜLETÉSNAP

 TESTVÉRVÁROS

A gimnázium tanulói az isztambu-
li  Kabatas gimnáziummal (Kabatas 
High School) szervezett közös prog-
ramon vettek részt áprilisban. A test-
vérvárosi program keretében a nyolc 
gimnazistát és török társaikat fogadta 
Törökország elnöke, Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankarában, a Török Elnöki 
Palotában, és meghallgatta a prog-
ramról szóló tájékoztatást. A gimna-
zistákat a palotában meghívták ebéd-
re, majd Magyarország nagykövete 
fogadta a fiatalokat a rezidenciáján.

Deák gimisek
Törökországban

Ünnep a Puskás 
iskolában

Az utolsó Dutra-traktor 1975-ben gördült ki a gyárból

Cigány muzsiku-
sok emlékei

 HELYTÖRTÉNET  

Kispesten a 20. században, egészen 
a közelmúltig hangulatos kisvendég-
lőkben híres cigányzenekarok szóra-
koztatták a közönséget. A Romák Fel-
zárkóztatásáért Egyesület néhány éve 
amatőr helytörténeti kutatás kereté-
ben régi kispesti cigány muzsikusok 
emlékét igyekszik feltárni, megörö-
kíteni. Ezért fotókat, tárgyakat, doku-
mentumokat gyűjtünk kispesti cigány 
muzsikusokról – tudtuk meg Losó 
Györgynétől, az egyesület elnökétől. 
Arra kérik a kispesti cigány és nem ci-
gány lakosokat, hogy járuljanak hoz-
zá az anyaggyűjtéshez régi időkből 
őrzött, emlékként megtartott tárgya-
ik, fotóik felajánlásával! Amennyiben 
nem szeretnének végleg megválni e 
tárgyaktól, akkor kölcsönbe kérnénk 
ezeket, a kiállítás idejére, amelyet – 
kellő számú és minőségű anyag ösz-
szegyűlése esetén – ez év késő őszére 
terveznek – mondja Losó Györgyné.
2019. augusztus 15-ig várják azok 
jelentkezését, akik a kispesti cigány-
zenészekkel kapcsolatos tárgyakat, 
fényképeket, rajzokat, plakátokat, új-
ságcikkeket vagy egyéb dokumentu-
mokat ajándékoznának vagy adnának 
kölcsön a kiállítás céljára, illetve ha 
a témába vágó - személyes vagy hal-
lott – történeteiket, emlékeiket meg-
osztanák velünk szóban vagy írott 
formában. Losó Györgyné is kispesti 
zenészcsaládból származik. Édesapja 
Losó Lajos, prímás volt, de annak há-
rom testvére, Losó Sándor (prímás), 
Losó Bertalan (nagybőgős) és Losó 
Géza (cimbalmos) is. Ezen kívül volt 
még a családban zenész: Losó Lőrinc 
(hegedűs) és Losó János (csellós).
Jelentkezni lehet felajánlásokkal, 
ötletekkel: Losó Györgyné /Melinda, 
telefonszáma: 06-20-223-6287,
06 1-280-3885 címe: XIX. kerület. 
Móricz Zsigmond utca 54.
email: losomelinda@gmail.com

Kispest Önkormányzata 2008 
óta adományoz elismeréseket 
azoknak, akik sokat tesznek 
környezetük, a kerület szépí-
téséért, zöld területeinek ki-
alakításáért és azok védelmé-
ért. Az idei átadó is jól jelzi, 
hogy évek óta fontos az a kis-
pesti Zöldprogram, amelyet 
2006-ban, a polgármesteri 
program részeként, egyfajta 
„zászlóshajó programként” 
indítottak.
Zöld Kispestért” polgármes-
teri díjat kapott: 
- Tóth Mátyás és Tóth Má-
tyásné, akik a Szigligeti u. 
54. szám ház előtti közterü-
leti zöld sávot példamutatóan 
ültették be és gondozzák már 
15 éve, szebbé téve ezzel az 
utcaképet, példát mutatva 
más kerületieknek is. 
- Erdős Tibor, aki 2014 ta-
vaszán költözött jelenlegi 
lakóhelyére, a Kossuth Lajos  
utcába. Évről évre fejleszti a 
panelház előkertjét, minden 
tavasszal új ötletek megvaló-
sításával.
- Varga Eszter, aki a Wekerle-
telepen saját ötlettől vezérel-
ve utcasarkokon lévő illegális 

hulladéklerakó helyeken ho-
zott létre virágágyásokat sa-
ját költségen, ezzel is példát 
mutatva a környék lakóinak. 
- Nagy Gábor, aki az első ke-
rületi közösségi kert lelkes 
tagja a kezdetektől fogva. 
Szervezi a tavaszi és őszi 
kerttakarítási munkákat, nyír-
ja a közös használatú kert-
részen a füvet, permetezi a 
gyümölcsfákat, karban tartja 
a közös szerszámokat, min-
denben segíti kertésztársait. 
- Stiglicz Norbert, aki 2014 
óta biztosítja a „Komposztba-
rát Kerület” program szakmai 
hátterét. 

Társasházi lakóközösségek 
közül ketten kaptak Zöld Kis-
pestért polgármesteri díjat:

- Az Arany János. u. 16-22.  
és 24-30. szám alatti épü-
let előkertjei néhány évvel 
ezelőtt még elhanyagoltak 
voltak, felkopaszodott bok-
rok látványa fogadta az erre 
járókat. 
- A Jahn Ferenc utca 13-23. 
szám előtti előkerteket gon-
dozó lakóközösség rendsze-
resen kertészkedik, folya-
matosan szépítik és tisztán 
tartják a ház környezetét. 
A kispesti közintézmények 
közül a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat Wekerlei 
Szakmai Egysége, a Corvin 
krt. 32. szám alatt, munkatár-
sai a gondozottakkal és az ön-
kéntesekkel együtt példaérté-
kűen gondozzák az utcafronti 
területeket és az intézmény 
kertjét. 

Idén 5 magánszemély, két társasház és 
egy önkormányzati intézmény kapott 
Zöld Kispestért polgármesteri díjat. a 
KMO-ban megtartott díjátadón a díja-
zottakat Orbán Bori és Pánczél Kristóf 
francia sanzon összeállítása köszön-
tötte.

Polgármesteri elisme-
rés zöld közösségeknek

Bogó Józsefné, Vinczek György és Gajda Péter a díjátadón
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tóból 134 távozott oklevéllel, 2017 őszén 
pedig a 200 regisztrált hallgatóból ugyan-
ennyien. 2018-ban a 10. és 11. félév végén 
231 hallgató vehetett át elismerő oklevelet 
a félév elvégzéséért, 2019 tavaszán, a 12. 
félév végén pedig 134 hallgató. Jól látszik 
ebből is, hogy jelentkezők közül sokan ki-
tartóan járnak hétről hétre az előadásokra.

Hogy került az akadémia Kispestre, ki 
választotta ki a helyszínt?
Több tanítványom segített kiválaszta-
ni országszerte a helyszíneket. Az egyik 
közülük ismert néhány önkormányzatban 
dolgozót Kispesten, ő ajánlotta, hogy itt 
lehetne ezt a programot megszervezni. 
Megfogadtuk a tanácsot, 2012 őszén eljöt-
tünk a hivatalba, a polgármester és az al-
polgármesterek első hallásra megértették 
és megszerették a programunkat. Nem túl-
zás, hogy szinte öt perc alatt megállapod-
tunk, és kezdődhetett a szervezés, 2013 
őszén pedig az első félév.

Minden akadémián ugyanaz a temati-
ka?
Mindenhol más! Amikor elkezdünk ösz-
szeállítani egy-egy újabb előadássoroza-
tot, megkérdezzük a leendő vagy a már 
régi hallgatókat, a szervezőket, milyen 
témák érdekelnék őket leginkább. A he-
lyi igényekhez mindenképpen igazodunk. 
Kispestre mindig csak olyan előadókat 
hozunk, akik nemcsak a téma legjobb 
szakértői, hanem kitűnő előadók is, szóra-
koztatóak, érdekesek. 

Miben különleges a kispestiek szenior 
akadémiája? 
Azt tapasztaltam, hogy nagyon érdekli 
őket minden pszichológiai, életmóddal, 
fizikai mozgással kapcsolatos téma. Érde-
kes, hogy szívesen hallgatnak geopolitikai 
előadásokat is, elsősorban a világpolitiká-
ról. Igyekszünk minden előadássorozat-
ban egy-egy híresebb előadót is meghívni. 
A most zárult félév vendége volt Monspart 
Sarolta tájfutó világbajnok, aki valósággal 
magával ragadta a helyi hallgatóságot. De 
Kis-Benedek József is szívesen látott elő-
adónk, őt és a geopolitikai előadást külön 
kérték a kispestiek. 

Monspart Sarolta nem csak a szenior 
akadémia idejére érkezett Kispestre…
A kiváló sportember másfél éve hozta létre 
azt a klubhálózatot, az Országos Gyalogló 
Idősek Klubhálózatát (OGYIK), amely-
nek keretében jelenleg mintegy 100 klub 
működik országszerte, és ehhez csatlakoz-
tak most áprilisban a kispestiek is. A klub 
keretében heti rendszerességgel 1-3 kilo-
métert gyalogolnak majd a nyugdíjasok. 
De vendége volt márciusban az Alzheimer 
Café rendezvényének is. Az Alzheimer 
Café demenciával élő személyek és hoz-
zátartozóik segítése céljából szervezett 
találkozó, amelyet szakember részvéte-

lével, családias környezetben, rendszeres 
időközökben tartanak. Kispest 2018-ban 
csatlakozott a mozgalomhoz.

Az idei első félév utolsó előadásának 
címe ugyancsak ijesztőre, sokkolóra si-
keredett: Korunk pestise, a demencia.
Nem véletlenül! Ezzel is azt szerettem 
volna hangsúlyozni, hogy ugyancsak ko-
moly problémáról van szó! Az előadásom 
anyagát is direkt erre az alkalomra fris-
sítettem. Annyiban azért csalóka a cím, 
hogy a demencia nem járványos betegség, 
de elképesztő méretekben terjed a vilá-
gon mindenhol. Magyarországon 160-180 
ezer közé tesszük a demenciával kezelt 
emberek számát. De sajnos ennek a dup-
lája nagyjából azoknak a száma, akiknek 
betegségét még nem ismerték föl, de már 
szenved ettől. Az „ötvenpluszos” korosz-
tály pedig kifejezetten veszélyeztetett, 
hiszen minden 10. ember, 3,2 millióan 
érintettek.

Mi a legnagyobb gond a demenciával?
Őszintén ki kell mondani, hogy nem gyó-
gyítható, nem lehet megállítani, csupán 
lassítani lehet a folyamatokat, a romlás 
ütemét. Akár húsz évig is el lehet húzni, ki 
lehet tolni a betegség utolsó stádiumáig. 
De ehhez olyan családi környezet, szerve-
zett egészségügyi ellátás, folyamatos terá-
pia kell, ami csak keveseknek adatik meg 
egyszerre. A legnehezebb feladat a család-
ban, a kórházban, a gondozóhálózatban, 
hogy a betegek mindvégig megőrizhessék 
az emberi méltóságukat, végstádiumban 
is, hiszen még akkor is lehetnek tiszta pil-
lanatok az ápoltak életében. A demencia 
kialakulását nem tudjuk pontosan, de az 
bizonyos, hogy az az életmód, amelyet 
folytatunk, és hogy az agyunk nagy ré-
szét nem használjuk, nem tartjuk karban 
az agyunkat ugyanúgy, mint a testünk 
más részeit, csak segíti a kialakulását. Bár 
nincs rá bizonyíték, de vélhetően az a fel-
gyorsult információs világ, amely körül-
vesz bennünket, sokat ront az állapotokon. 

Az elmúlt hat esztendőben nemcsak 
tiszteletbeli kispesti lett, hanem 2017 óta 
itt is él a kerületben. Miért döntött úgy, 
hogy ide költözik?
Több dolgot és érvet is fel tudok sorolni a 
Kispestre költözés mellett! Az egyik ilyen 
fontos érv, hogy nagyon közel van szinte 
minden, a belváros, az agglomeráció, in-
nen könnyen eljutok az előadások hely-
színére, a XVIII. kerületbe, Kőbányára és 
vidékre is. Bár a metrót most átépítik, ez 
átmenetileg nehézséget okoz, de ez nem 
lesz mindig így, és akkor Kispest újra jól 
megközelíthető lesz! Azt tapasztalom, 
hogy Kispesten sok energiát és forrást 
fordítanak a játszóterek, a parkok, zöldte-
rületek kialakítására, fenntartására. Négy 
gyermek apukájaként bátran kijelenthe-
tem, hogy ez nagyon fontos! Ahol mi la-
kunk, szinte ránéz az ablakunk a tavaly 
nyáron átadott vizes játszótérre, ami zseni-
ális ötlete és remek kezdeményezése volt 
az önkormányzatnak! Egy dolgot azonban 
nagyon hiányolok! Mivel én sokat és rend-
szeresen futok, ezért nekem, de szerintem 
sok kispestinek, akik a lakótelepen élnek,  
is nagyon hiányzik egy-egy lakóházak kö-
zötti futópálya, futókör.

Akkor van egy jó hírünk! A hamarosan 
felújításra kerülő KRESZ-parkban, az 
Eötvös utcában, közkívánatra lesz ilyen 
futókör! Sőt, a napokban adták azt az 
„erdei futópályát” a Budapest Honvéd 
FC Magyar Futball Akadémia területén 
a Kertvárosban, amelyet néhány évvel 
ezelőtt ígért meg az önkormányzat az 
utánpótlás-akadémia tervezésekor, és 
azt kérték az építtetőktől, hogy legyen 
egy olyan sportolásra alkalmas része is 
az új központnak, amelyet a kerületiek 
ingyen használhatnak.

Ez nagyon jó hír, örülök neki! Ez is azt 
bizonyítja, hogy nem döntöttem rosszul, 
amikor Kispestre költöztem!

Varga Ibolya

Dr. Jászberényi József a Milton Friedman Egyetem (korábban 
Zsigmond Király Egyetem) Folyamatos Tanulás Projektközpont-
jának vezetője, a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája alapítója, 
a Kispesti Szeniorok Akadémiája programsorozat szervezője, 
koordinátora. Az ingyenes előadássorozatot az önkormányzat 
támogatásával az idősek képzésében élenjáró egyetem szervezi 
2013 ősze óta. A kispesti akadémia a negyedik legnépszerűbb és 
leglátogatottabb az országban működő 48 akadémia közül. A 
hallgatók között a nyugdíjasokat tömörítő civil szervezetek 
tagjai, a helyi közélet szereplői is ott vannak.

Dr. Jászberényi József
irodalomtörténész, geronto-andragógiai kutató,
a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója 

A program egyre népszerűbb, a nyugdíja-
sok alig várják a következő félévet.  Elége-
dettek lehetnek a látogatottsággal! 
Igen. A kispesti akadémia Budapesten a har-
madik, országosan pedig a negyedik legnép-
szerűbb és leglátogatottabb a működő 48 
akadémia közül. Több mint hatezer diákja 
van ezeknek az akadémiáknak. Kispesten 
egy-egy előadáson általában 100-120 hallga-
tó is megjelenik, de nagy örömünkre a Vá-
rosháza díszterme mindig tele van! Ösztön-
ző az is, hogy akik a legtöbb foglalkozáson 
részt vettek, emléklapot kapnak. 2013 őszén, 
az induláskor 150 hallgató jelentkezett, ebből 
50 kapott emléklapot. 2014 tavaszán már 180 
jelentkező volt, közülük 45 kapott emlékla-
pot. 2014 őszén 150 jelentkező közül 80 volt 
a legszorgalmasabb. 2015 tavaszán 120 tanu-
lóból 70 kapott emléklapot, míg 2015 őszén 
volt egy „jelentkezési bumm”, 220 hallgató 
regisztrált, és ebből a végén 80 szorgalmát is-
merhettük el. 2016 tavasza is népszerű volt: 
230 hallgatóból 90-en kaptak elismerést. 
2016 őszén több mint 300 kispesti időskorú 
regisztrált már a programban, és csaknem 
138-an vehettek át elismerő oklevelet a rész-
vételért. 2017 tavaszán 200 regisztrált hallga-



DNS-teszt
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Pápai Joci DNS-tesztet csináltatott. A méltán népszerű énekes 
az eredményből megtudta, hogy 33,5 százalékban dél-ázsiai, 
28,9 százalékban görög és dél-olasz, 11 százalékban balti, 11,5 
százalékban szardíniai, 4,9 százalékban ibériai, 3,9 százalék-
ban közel-keleti, 3,6 százalékban kelet-európai és 0,8 száza-
lékban eszkimó, azaz inuit származású. 
Huzatos hely ez a Kárpát-medence, na. Az énekest egyedül az 
inuit ősök lepték meg, és valóban, hazánk területére az első 
földművesek a Krisztus előtti hatodik évezredben érkeztek 
Anatóliából, ami a mai Törökországhoz tartozik. Hogy aztán 
jól összekeveredjenek a helyi jégkorszakot túlélő, vadászó-
gyűjtögető közösségekkel. A későbbi népmozgások bemuta-
tása meghaladná e cikk kereteit, a közelmúltban fellángolt, a 
magyarság eredetére vonatkozó genetikai vizsgálatokról nem 
is beszélve. Maradjunk annyiban, hogy a friss – és vitatott –
kutatások némelyike szerint a magyarok ősei hunok voltak, azt 
pedig maga Kásler miniszter jelentette ki, hogy „az Árpád-ház 
tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor erede-
tűek”. Főnöke, Orbán pár éve még osztotta ezt a nézetet. „Az 
ilyen fél-ázsiai származásúaknál, mint mi, csak így megy. Itt 
mindenki okos, mindenki tudja, mindenkinek van jobb ötle-
te” – mondta anno. Azóta viszont – Pápai Jocihoz hasonlóan 
- alighanem ő is elvégeztetett egy DNS-tesztet, és legalábbis 
magát illetően megvilágosodott. Nemrég egy jeles filozófussal 
való beszélgetésben nemes egyszerűséggel közölte: „Európa 
DNS-e vagyok, annak az őrzője”. 
Hát azt, hogy a kormányfő sok minden más mellett egysze-
mélyes génbank, még nem tudtam. Érdemes lenne a teszten 
finomítani. Hátha megtalálják egyszer a lopásért felelős gént. 
Most, hogy a miniszterelnök veje 33 évesen bekerült a 100 leg-
gazdagabb magyar közé, talán kiderül, hogy van-e ennek bio-
lógiai alapja, vagy csak simán így megy ez fél-ázsiai politikai 
vezetők családjában. Egy DNS-tesztet megérne.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Nagy menü lett, maradhat?

jelentkezz:
info@zingburger.hu

DOLGOZZ NÁLUNK 
ÉS TALÁLD KI A 
SAJÁT DUMÁD!

Újonc a gazda-
gok között

CIKI

Orbán Viktor veje 35 milliárd forin-
tos vagyonnal betört a leggazdagabb 
magyarok közé - írta a 24.hu. Tiborcz 
István 33 éves korára nemcsak leg-
ifjabbként a milliárdosok, hanem a 
legbefolyásosabb magyarok közé is 
bekerült. A Befolyás-barométere sze-
rint Áder János köztársasági elnököt 
is megelőzte. Ezt a listát  a minisz-
terelnök vezeti, de családjából a 22. 
Tiborczot megelőzi neje, Orbán Rá-
hel, ő a 19., a kormányfő felesége, 
Lévai Anikó a 44.

Házhoz jött
a Müpa-koncert

VENDÉGSÉGBEN

A Kreatív Európa projekt keretében 
a Művészetek Palotája (Müpa) Mar-
tin García García koncertjét hozta el 
a Hungária Általános Iskola és Kol-
légium tornatermébe a gyerekeknek. 
A spanyol születésű (1996) zongora-
művész ötéves korától zongorázik. A 
madridi Zsófia Királyné Zeneművé-
szeti Főiskola növendékeként 2011-
ben kezdte meg tanulmányait, Galina 
Eguiazarova tanítványaként. Április 
28-án este a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral zongorázott a Müpában.

Nem az első eset, hogy ki-
szivárogtak az érettségi fela-
datai. Korábban matematika 
tételsort, magyar témaköröket 
is lehetett előre tudni, koráb-
ban ezek a botrányok mi-
niszterek székeit is megin-
gatták. A 168ora.hu írása 
szerint nem sokkal az idei  
történelemérettségik kezdete 
után az Oktatási Hivatal arról 
kapott bejelentést, hogy egy 
közösségi oldal zárt csoportjá-
ban a középszintű történelem 
érettségi feladatsor esszété-
máit a vizsga kezdete előtt 
közzétehették. A hivatal ezért 
ismeretlen tettes ellen bünte-
tőfeljelentést tett. Nyomozás 
indult korlátozott terjesztésű 
minősített adattal visszaélés 
vétségének gyanúja miatt, a 
nyomozók két nap alatt azo-
nosították a férfit pedig gya-
núsítottként hallgatták ki. A 
nyomdai alkalmazott elismerte 
a cselekmény elkövetését.
Még a nyomozás előtt az Ok-
tatási Hivatal (OH) közle-
ményben reagált: A megjelent 
híresztelésekkel ellentétben 

nem íratják újra a történelem 
írásbeli érettségit. A Pedagó-
gusok Szakszervezete szerint  
az adott körülmények között 
az OH jó döntést hozott, a di-
ákokat nem szabad büntetni 

a kiszivárgott feladat miatt. 
Miklósi László, a Történelem-
tanárok Egyletének elnöke úgy 
vélte, különösebb tragédia nem 
történt, hiszen nem a konkrét 
kérdéseket szivárogtatták ki, 
hanem csak a témaköröket.
De nem ez volt az egyet-

len probléma az idei írásbeli 
érettségi vizsgákon. Sokan 
elégedetlenek voltak az idei 
matematikaérettségi feladata-
ival is. Petíció született, hogy 
országos szinten csökkentsék 
a matematika érettségi pontha-
tárait, mert az idei matematika 
írásbeli vizsga nehézsége meg-
haladja a középszintet. Két nap 
alatt több mint 32 ezer ember 
írta alá a petíciót. A matema-
tika írásbeli érettségiket ösz-
szeállító bizottság álláspontja 
szerint a feladatsor nehézsége 
feladatonként és összesítve is 
megfelelő volt. A feladatsor 
nehézsége feladatonként és 
összesítve is megfelelő volt, 
megoldásukhoz nem kellett 
a középszinten elvárhatónál 
több tudás.

Azonosította a rendőrség azt az embert, 
aki egy közösségi oldalra szivárogtatta 
ki még az írásbeli előtt az idei történelem 
érettségi esszékérdéseit. A 40 éves férfi 
nyomdai alkalmazottként dolgozik – írja 
a police.hu.

Nyomdából szivárogtak 
ki az érettségi témakörei  

Korábban ezek a botrányok miniszterek székeit is megingatták   

SOKAKNAK A MATE-
MATIKA FELADAT-
SOR VOLT NEHÉZ
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Facsemeték

Dezső díja

Idén a Föld napjához kapcsolódott a 
Te is fogadj örökbe egy fát gyerme-
kednek! program. Ezúttal hat dísz-
körte-facsemetét fogadtak örökbe 
gyermekeiknek a szülők. Tízéves 
hagyomány már a facsemeték örök-
befogadása Kispesten. A program azt 
szimbolizálja, hogy a kispestiek szá-
mára is fontos, hogy szebb és zöldebb 
legyen a kerület. Az elmúlt években 
több mint 10 ezer négyzetméterrel 
gyarapodott a kispesti zöldfelület, 
idén az önkormányzat karöltve a fő-
várossal több mint 500 fával gyarapí-
totta a kerületi faállományt.

Az idei Food Truck Show-n a Kanál-
gép „Dezsővel” elnyerte Az év food 
truck szakmai díjat! A Kanálgép, 
amelyet a kispestiek is jól ismer-
nek már, egy food truck vállalkozás, 
akik egy autóval járják az országot, a 
fesztiválokat. Tavaly októberben ők, 
a kispesti önkormányzat összefogá-
sával 500 adag étellel vendégelték 
meg a rászorulókat a Kossuth téren. 
Szalay Dezsőék (Kanálgép) és Lacza 
Leventéék (Offolj.hu) évekig 300-
400 adag gulyást főztek karácsony 
előtt a Misszió Alapítvány ellátottja-
inak a Viola utcában. 

HAGYOMÁNY

ELISMERÉS

Második alkalommal ren-
deztek Street Food Show-t a 
Föld napjához kapcsolódóan a 
Templom téren, ahol péntektől 
vasárnapig tizennégy mobil 
konyhából kínáltak minőségi 
ételeket-italokat és édessége-
ket. A Street Food Show-k or-
szágos szervezőjétől, Zundel 
Rudolftól megtudtuk, a friss 
alapanyagokból helyben ké-
szített minőségi street food-
ételek népszerűek. Az utcai 
étkezés rengeteg hulladékkal 
jár együtt, ezért ezeknél a 
rendezvényeknél száműzték 
a műanyag csomagolóanya-
got, és kiemelten figyelnek 

szelektív hulladékgyűjtésre. 
Különösen fontos szempont 
ez a Föld napjához kapcsoló 
kispesti fesztiválon – hang-
súlyozta. Vasárnap a Street 
Food Show-val párhuzamosan 
„kizöldült” a Templom tér: a 
sátrakban föld napi programok 
várták a kispesti családokat. 
Az Europalánta Egyesület 
„Mimoval és Csipekkel” csa-
logatta szelektív hulladék-
gyűjtési és komposztálási 
játékra a gyerekeket. Bemu-
tatkozott a Jane Goodall In-
tézet is, a Rimario Alkotó-
műhelyben kézműveskedni 
lehetett. Az Első Kis-Pesti 

Kert komposztálós játékkal, 
az Árnyas Kert fűszerfelisme-
rő teszttel, a Kispesti Kertba-
rát Klub növénybemutatóval 
várta a kispestieket. Az Át-
alakuló Wekerle „Nulla hul-
ladék” mottóval mutatta be a 
hulladékcsökkentés lehető-
ségeit, a Kiserdővédők a Ha-
tár úti erdősávról készítettek 
totót. A Zöldövezet Társulás 
újrahasznosított anyagokból 
készített játékokkal „rende-
zett be” játszóteret. A mobil 
étkezdék az önkormányzat 
„újrapoharában” kínálták az 
italokat (a betétes poharakat 
vissza lehetett váltani!). 

Street food és zöld nap  
Itt nem bánta senki, ha maszatos lett
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Képviselőtől

Kitelepítés 

Az önkormányzat intézmény-felújítá-
si programjának keretében, sok egyéb 
beruházás mellett, április elejére elké-
szült a Huba utcai Wekerlei Tipegők 
Bölcsőde külső homlokzatának fel-
újítása is. Somogyi Lászlóné önkor-
mányzati képviselő, Wekerle tanács-
noka képviselői illetményéből külön 
is támogatta az intézményt. Ennek 
köszönhetően a szerszámos fészer 
tetejére új zsindelyborítás kerülhetett, 
és körben le is festették, a főzőkony-
hához tartozó három ablakra pedig 
szúnyoghálót szereltek fel. (forrás: 
www.kispest.hu)

Három befogadó helyet jelölt ki az 
önkormányzat a kiürítés idejére – a 
Gábor iskola tornatermét, a Nagysán-
dor utcai Családok Átmeneti Ottho-
nát és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat Kossuth utcai Kertvárosi 
Idősek Klubját. Az idősek klubjába 
5 embert vittek be az szolgálat kis-
buszával reggel 6-kor, ahol egész nap 
velük volt a gondozószolgálat veze-
tője, Balázs Piroska. A Gábor iskola 
tornatermében egy család, négy sze-
mély tartózkodott, róluk az önkor-
mányzat munkatársai és az iskola 
dolgozói gondoskodtak. 

FELAJÁNLÁS

BEFOGADÓHELYEK

Gajda Péter, Kispest polgár-
mestere a 250 kg-os robbanó-
test hatástalanításának végén 
megköszönte mindannak a 
több mint 300 szakembernek 
a munkáját, akik részt vet-
tek a műveletben. A XIX. és 
a XVIII. kerületből csaknem 
1000 embert érintett a kiürí-
tési művelet, több mint 600 
kispestinek kellett elhagynia 
otthonát. Az előkészítő mun-
kában, a lakossági kiürítés-
ben, a terület lezárásában és 
a bomba hatástalanításában a 
BRFK XIX. kerületi és XVIII. 
kerületi rendőrkapitánysága, 
a Készenléti Rendőrség, az 
MH 1. Honvéd Tűzszerész 
és Hadihajós Ezred, a Fővá-
rosi Rendészeti igazgatóság, a 
Dél-Pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, a Kispesti Ren-
dészeti Központ, a Dél-Pesti 
Autóvadász Egyesület, a Kis-
pesti Készenléti Polgárőrség, a 
Budapesti Polgárőr Szövetség, 
a Lőrinc-Kertváros Polgárőr 
Csoport és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a XVIII. kerületi 

közterület-felügyelet, a XIX. 
és XVIII. kerületi kormány-
hivatal munkatársai működ-
tek közre és dolgoztak a nap 
folyamán. Horváth Csaba őr-
nagy, a MH 1. Honvéd Tűz-

szerész és Hadihajós Ezred 
vezető tűzszerésze elmondta, 
a brit bombák ritkábbak Ma-
gyarországon, ennek ellenére 
aránylag egyszerű feladat volt 
a fenékgyújtós robbanótest 

hatástalanítása. A bombát és a 
gyújtószerkezetet külön szál-
lították el. De hogyan került a 
bomba a Bozsik stadion terüle-
tére? A kérdésre Dr. Bernát Pé-
tertől, történésztől kaptunk vá-
laszt. 1944. április 16-ról 17-re 
forduló éjszaka a Brit Királyi 
Légierő (RAF) 205. Bomber 
Group kötelékei éjszakai tá-
madást hajtottak végre a fővá-
ros IX. és XIV. kerülete ipar-
telepei, a Ferencvárosi rendező 
pályaudvar, továbbá Pestszent-
erzsébet, Kispest városok és 
Soroksár, Csepel községek el-
len. A meglehetősen nagy terü-
leten szétszórt, és pontatlanul 
vetett bombák semmiben nem 
okoztak jelentősebb károkat. 

Április 28-ÁN délre a tűzszerészek ha-
tástalanították a Bozsik stadionban 
talált II. világháborús brit légibombát. 
Hetekig több mint 300 szakember dolgo-
zott azon, hogy a robbanótest hatásta-
lanítása zökkenőmentes legyen.

Összehangolt munkával 
hatástalanított bomba  

A fenékgyújtós robbanótestet a helyszínen hatástalanították

CSAKNEM 1000 
EMBERT ÉRINTETT 
A KIÜRÍTÉS

llÜ .XIXuh.krampohs.wwwuhkrampohs/koobecaF ői út 201.

SHOPMARK

Nyitás május 30.

Gyere el és nyerj!
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

Tartanak az éves beszámoló közgyűlések. Sajnálatosan, to-
vábbra is alacsony a résztvevők aránya. Újra gyakori téma a 
vízelszámolás, vízdíj felosztása. A nagyobb társasházaknál a 
fennmaradó (technikai) vízdíj tulajdonosokra terhelése a fő 
probléma. Sokan átalánydíjat fizetnek, éves leolvasással. Két-
havonta fizetik a vízdíjat, csak lehet, hogy az átalánydíj alacso-
nyabb az elfogyasztott vízmennyiségnél. A különbözet a tár-
sasház vízmérőjén jelenik meg, a kompenzáció pedig az éves 
leolvasás után történik. A tulajdonosok egy része nem nézi, 
hogy mikor jár le a vízóráinak hitelesítése (jelenleg 8 év), így 
a lejárt mérők fogyasztása kikerül a rendszerből. A különbözet 
a társasház fogyasztásában jelenik meg. Következésképpen a 
többi tulajdonos fizeti a víz és csatorna díját. A közös képviselő 
kötelessége ezt ellenőrizni és felhívni a tulajdonos figyelmét az 
érvényes, hiteles mérőórák pótlására, továbbá feladata a nem 
vízórás ingatlanok közös költségét kiterhelni. Célszerű ilyen 
esetekre vízórás és vízóra nélküli közös költséget megállapí-
tani. Kisebb társasházaknál gyakori, hogy a társasház fő víz-
mérő óráján, valamint a mellékmérőkön jelentkező fogyasztás 
különbözetét a nem vízórás lakások tulajdonosainak számláz-
zák ki. Ez nem korrekt eljárás. Például a kertben van méretlen 
vízvételi lehetőség (kerti csap), vagy egy csőtörés, szivárgás, 
így azt is a vízóra nélküli tulajdonosokkal fizettetik ki. Itt is 
célszerű megállapítani egy átalánydíjat. Ez lehet a víziközmű 
szolgáltatási törvényben megállapított 1 főre eső átlagos 4,5-5 
m3/hó fogyasztás, a fennmaradó fogyasztást pedig a tulajdono-
sok tulajdoni hányaduknak arányában fizessék. Csak példaként 
említeném meg, hogy egy közgyűlésen, egy egyedül álló férfi 
vízóra nélküli lakásának vízfogyasztását 20 m3/hóban állapí-
totta meg a közös képviselő, mert ennyi volt a különbözet. Pe-
dig az udvaron kerti csap és közös használatú WC-helyiségben 
is van méretlen vízvételi lehetőség. Nyilván ezt a közgyűlési 
határozatot az érintett fél a bíróságon megtámadhatja. Tudni 
illik, hogy a víz- és csatornadíj fizetésének elmulasztásával je-
lentős tartozást lehet felhalmozni, ami akár a társasház műkö-
dését is veszélyezteti, és a tulajdonosok eladósodását is ered-
ményezheti.

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

Professzionális sebkezelés*

Ápolási megoldások

 Tanácsadás    Szűrés
Az OEP által nem finanszírozott rendelés

SEBKEZELÉSI
ÉS ÁPOLÁSI CENTRUM

Érsebészeti, Sebészeti és 
Bőrgyógyászati magánrendelés

1191 Budapest, Ady E. u. 42-44. fszt.
(Corvin-ház)

Rendelési idő (bejelentkezés alapján):
Dr. Beznicza Henrietta Sebész, mellkassebész 

Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 14.00 - 17.00;
Péntek: 10.00 - 12.00

Bejelentkezés: +36 30/172-2774
Dr. Dehkhodania Feridoon Sebész, érsebész, proktológus

Kedd: 15.00 - 19.00
Dr. Mlinkó Éva Bőrgyógyász | Kedd: 11.30 - 13.30

 Bejelentkezés: +36 30/492-0291
WWW.SEBAPOLAS.HU

(Fekélyes-, felfekvéses-, diabéteszes-, traumás-,
műtéti-, égett-, egyéb sebek, sipolyok, Jóindulatú 

bőrfüggelékek, fibrómák elektrocauteres eltávolítása 

SEBKEZELÉSI
ÉS ÁPOLÁSI CENTRUM

Érsebészeti, Sebészeti és
Bőrgyógyászati magánrendelés
Professzionális sebkezelés*

(Fekélyes-, felfekvéses-, diabéteszes-, traumás-,
műtéti-, égett-, egyéb sebek, sipolyok, jóindulatú 

bőrfüggelékek, fibrómák elektrocauteres eltávolítása)

Ápolási megoldások

Tanácsadás Szűrés
A NEAK által nem finanszírozott rendelés

1191 Budapest, Ady E. u. 42-44. fszt.
(Corvin-ház)

Rendelési idő (bejelentkezés alapján):
Dr. Beznicza Henrietta Sebész, mellkassebész

Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 14.00 - 17.00; Péntek: 10.00 - 12.00

Bejelentkezés: +36 30/172-2774
Dr. Dehkhodania Feridoon Sebész  |  Kedd: 15.00 - 19.00

Dr. Mlinkó Éva Bőrgyógyász  |  Kedd: 11.30 - 13.30

Bejelentkezés: +36 30/492-0291
WWW.SEBAPOLAS.HU
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*.  CO2 kibocsátás (vegyes): 134-192  g/km*.
*WLTP szabvány szerint 

A képen látható autó illusztráció.

5 év/100.000 km gyári garancia

Ssangyong Délpest 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

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.: 06/20-
416-5879, 06/30-486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, 
talpmasszázs /nem szex/. Gyengéd 
csontkovácsolás Bowen techniká-
val, amitől elfelejtheti nyakfájását, 
lumbágóját 2-3 alkalom után. Ildi-
kó tel.: 295 3998, 20 335-5653

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

Bádogos, tetőfedő (beázások meg-
szüntetése) tetőszigetelés, burko-
lás, festés, kőműves (kéményfelújí-
tás) vízszerelési munkák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, hőszi-
getelés azonnali kezdéssel, ingye-
nes kiszállás és árajánlat. nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 
30-557 90 74

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 helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, 
telepítések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállás! Aradi 
Zoltán Tel.: 06 70 519 2470 Email: 
szerviz@szerviz.info

Előtető lakótelepi erkélyre. Rács-
készítés erkélyre ajtóra, ablakra. 
Korlátfelújítás üvegezéssel, festés-
sel.
Egyéb lakatosmunkák, javítások. 
TEL.: 06  70 209 4230, 06 1 284 
2540

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

Klímatelepítést vállalunk díjmen-
tes felméréssel, árajánlat adással. 
Szaktanácsadást és jótállást bizto-
sítunk.
Lakások, családi házak, irodák 
hűtését, fűtését biztosító klíma-
berendezések forgalmazása, te-
lepítése, szervizelése. NEOKLÍMA 
Kft, 1196. Budapest Hunyadi u 
47. Telefonszám: 0620 9429 577és  
06209 351 688

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

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

Minőségi Közös Képviselet. Elé-
gedetlenek a jelenlegi kezeléssel? 
Szeretnének váltani 45 nap alatt? 
Díjmentes tanácsadás és ajánlat 
Szabó Máriától 06-30/359-3976 
tarsashazkezeles80@gmail.com

Készpénzért gépkocsikat vásáro-
lunk, hivatalos bontási igazolással, 
ingyenes szállítással. +36-30/455-
87-19 
Házhoz járó fodrász! Női-férfi haj-
vágás, festés, dauer. Tel.: 290-43-82 

 INGATLAN

Legyen Ön is elégedett ügyfelem! 
Megbízható, tapasztalt, regiszt-
rált ingatlanszakember vagyok. 
DrNest.hu, Kiss Attila 06 20 241 
0000

OKTATÁS

MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A 
NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! REMEK AL-
KALOM, MERT NYÁRI INTENZÍV, 
FÉLINTENZÍV TANFOLYAMAINK 
AKCIÓSAK, 40 ÓRÁSAK, 40.000 FT 
ÁFÁS ÁRON MÁRIS KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉ-
KONYAN SZERETNE ANGOLUL 
MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁ-
RA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? 
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜL-
FÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYA-
MAINK, 2X2 ÓRÁSAK IS VÁLTO-
ZATLANUL INDULNAK, 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚ-
DIÓNKBAN: 45000 FT ÁFÁVAL/40 
ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYA-
DI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82 

ÁLLÁS

X. kerületi gyógyszeripari cég-
hez keresünk csomagolókat! 
Kereseti lehetőség: 230-300.000 
Ft+cafeteria. Jelentkezni tele-
fonon: 06-70/882-9500 vagy 
emailben a dori.hajos@
mentonjobs.hu címen!

Matematika, informatika oktatá-
sát vállalom bármilyen korosztály 
számára! Okostelefon, számító-
gép használatának tanítását válla-
lom akár időseknek is! Antal Ignác 
Tel.: 0630/539-7444

Előfizetői újságok kézbesítésére 
keresünk hajnali munkavégzéssel 
kerékpáros kézbesítőt. Munkakez-
dés 02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-221-
6247
 
Szállítás, Beszerzés, Logisztika 
gépkocsivezető sofőrállást ke-
resek napi 8 órást, délelőttit, 
szombat-vasárnap-ünnepnap 

senkinek nem dolgozom. Olyan 

multicégeknél szeretnék dolgoz-

ni, ahol hosszú távra lehet tervez-

ni, megbecsülik, tisztességesen 

megfizetik a munkavállalót, egyéb 

béren kívüli juttatást adnak.

A munkaidő legyen rugalmas: 

6.00-14.00, 7.00-15.00, 8.00-16.00 

ig bezárólag túlóra nélkül.

Középfokú gimnáziumi érettsé-

givel, alapfokú számítógépes is-

merettel, hivatásos "B" kategóriás 

jogosítvánnyal (102 kód) rendel-

kezem. Vezetési tapasztalatom 

16 év (több mint 500 ezer km 

balesetmentes vezetéssel). Min-

den káros szenvedélytől mentes, 

ápolt, megbízható, aktív, őszinte, 

leinformálható, referenciával is 

rendelkező budapesti lakosú férfi 

vagyok. Azonnal tudok kezdeni, 

erkölcsi bizonyítványom van, sa-

ját autóval rendelkezem. E-mail: 

perczeltiborszilard@gmail.com 

Tel:06/70-270-6058

Kézi takarítói állás. Feladat a nagy-

bani piac területén lévő hulladék 

kézi erővel történő összegyűjtése, 

hulladékgyűjtő edények ürítése. 

Bérezés megegyezés szerint. Je-

lentkezni személyesen BNP Zrt, 

1239. Budapest, Nagykőrösi út 

353. Tel: 06-70/657-8165

EGYÉB

Sürgősen eladó 500-550 db 20x10 

cm-es szürke térkő. Érd.: 06 20 365 

0887, 061 280-2950

Keresek megvételre női kemping-

kerékpárt. Használt, de kifogásta-

lan állapotban. Tel.: 06 20 3322860



Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15

 1. szakasz: 2019. június 17 – június 28.
 2. szakasz: 2019. július 01 – július 12.
 3. szakasz: 2019. július 15 – július 26.
 4. szakasz: 2019. július 29 – augusztus 09.
 5. szakasz: 2019. augusztus 12 – augusztus 27.

Felkészítés a július 20-i Euroexam 
angol B2 és C1 vizsgákra:
 2019. július 08 – július 19.

Intenzív, nyári
nyelvtanfolyamok 

Kispesten

Angol, német, spanyol, francia és olasz 
nyelvoktatás WEKERLEI helyszínekkel

www.shetland.hu
FK engedély száma: E-000309/2014

Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óraA tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

shetland@shetland.hu1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel: 281-0822, 30/952-1202; Fax: 281-3391
Nyelviskolánk engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek.

Shetland szoro 2019 nyar 102,75x136.indd   1 2019. 05. 03.   15:05
Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


