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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

Már a virágokat és az örök-
zöldeket ültetik az Árpád 
utca Bolyai iskola előtti sza-
kaszán, ahol befejeződött a 
sétálóutca burkolatcseréje. 
A beruházásra mintegy 40 
millió forintot költött az ön-
kormányzat.

Újabb diagnosztikai eszközök 
segítik a szakellátást

NEMZETKÖZI DIÁKTÁBOR
Szerbiából, Bulgáriából, Romániából és Törökor-
szágból, valamint Kispestről összesen 132 diák 
nyaralt az önkormányzat káptalanfüredi üdülőtábo-
rában a testvérvárosi ifjúsági program keretében. 
Immár 30 épületben 180 gyerek és felnőtt szállását 
tudják megoldani az elmúlt években teljesen meg-
újult táborban.

7. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

4. oldal BERUHÁZÁS

Szeptember közepére tel-
jesen megújul a Temesvár 
utcai Kertvárosi Közösségi 
Ház. Az önkormányzat 28 
millió forintot fordít a mint-
egy 200 négyzetméteres 
létesítmény belső tereinek 
korszerűsítésére.

2. oldal BERUHÁZÁS
VINCZEK GYÖRGY

Korszerűsítik az Eszterlánc 
bölcsőde vizesblokkjait. Fel-
újították az elektromos háló-
zatot, a konyhát és a kiszol-
gálóhelyiségeket, jelenleg a 
mini KRESZ-park átépítésén 
dolgoznak a Napraforgó óvo-
dában.
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KRÁNITZ KRISZTIÁN
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Átépítik a Temesvár utcai
Kertvárosi Közösségi Házat

BERUHÁZÁS

Újabb diagnosztikai eszközök 
segítik a szakellátást

Tavasz óta a harmadik ultrahangké-
szüléket próbálják ki a szakrendelése-
ken; az új beszerzésektől a várólisták 
rövidülését várják. A Kispesti Egész-
ségügyi Intézet ebben az esztendőben 
közel 150 millió forint támogatást 
kapott az önkormányzattól működés-
re és műszerparkjának fejlesztésére 
– tudtuk meg Gajda Péter polgármes-
tertől. Az eszközpark bővítése és az 
intézmény korszerűsítése évek óta 
folyamatosan zajlik, rövidesen elké-
szül az épület földszinti betegfogadó 
terének teljes átalakítása is.

A Kispesti Egészségügyi Intézetben ha-
vonta 1000-1500 ultrahangos diagnosztikai 
vizsgálatot végeznek, ezért is fontos az ön-
kormányzatnak, hogy a kispestiek megbíz-
ható pontosságú és a lehetőségekhez képest 
gyors ellátást kapjanak, amelyet korszerű 
gépekkel végeznek el az itt dolgozó orvo-
sok. Az új beszerzésektől egyértelműen a 
várólisták rövidülését várják, hiszen a jó 
szakemberek mellé hamarosan kiváló esz-
közöket szereznek be. Az eszközpark bő-
vítése és az intézmény korszerűsítése évek 
óta folyamatosan zajlik. Tavaly év végén a 
fogászati ellátás kapott egy panorámarönt-
gent, jelenleg az épület földszinti betegfo-
gadó terének teljes átalakítása is zajlik – 
mondta Gajda Péter, amikor az intézmény 
főigazgatójával, dr. Kumin Mariannával és 
Vinczek György alpolgármesterrel meg-
nézte azokat a kipróbálás alatt lévő esz-
közöket, amelyek hamarosan munkába is 

állnak a szakrendeléseken. Dr. Kumin Ma-
rianna kérdésünkre részletesen elmondta, 
milyen eszközök vásárlása került szóba, 
amelyek már komplex vizsgálatokra alkal-
masak: a Hitachi Arietta 65 típusú, felső 
kategóriás kardiológiai ultrahang-diag-

nosztikai készülék funkcionálisan könnyen 
kezelhető, minőségében lényegesen többet 
nyújt az előző, 11 éves készülékhez képest. 
A radiológiai osztályon jelenleg működő 
eszköz mellé, második ultrahangkészülék-
ként, ugyancsak új eszköz vásárlása zajlik. 
Jelenleg még kipróbálás alatt áll minőségé-
ben közel két azonos készülék – az egyik 

SonoScape gyártmányú, P22 típusú, álta-
lános radiológiai ultrahang-diagnosztikai 
készülék, a másik Novelmedix Alpinion 
E-Cube 8 típusú készülék –, döntően a hasi 
és lágy rész ultrahang-diagnosztikájának 
segítése céljából. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy párhuzamosan is végezhessenek 
ultrahangos vizsgálatokat, ami egyrészről 
a várólisták csökkenését is jelentheti, vala-
mint lehetőség nyílik ezáltal fiatal rezidens 
orvosok alkalmazására annak reményében, 
hogy hosszú távon is itt maradnak majd az 
intézetben. A további fejlesztési tervekről 
a főigazgató elmondta, az eszközök fejlő-
dése hozza magával, hogy lassan a „vegy-
szert és a filmet” átveszi a digitalizáció. A 
jelenleg használt, négy évvel ezelőtt vásá-
rolt mammográfiás készüléket is hamaro-
san le kell majd cserélni korszerűbbre, így 
nemcsak gyorsabb, hanem pontosabb is 
lesz a diagnosztika.

Gajda Péter polgármesternek, dr. Kumin Marianna főigazgatónak és Vinczek György alpolgármesternek 
dr. Seprényi Katalin rendelésvezető főorvos mutatta be a kipróbálás alatt lévő eszközöket
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Teljesen megújul a Temesvár utcai épület

Önkormányzati
támogatásból fejlesztik

a műszerparkot

Szeptember közepére teljesen megújul a Temesvár utcai Kert-
városi Közösségi Ház, amelynek korszerűsítésére 28 millió 
forintot fordít az önkormányzat.
Már a 2014-es polgármesteri program-
ban is szerepelt a Kertvárosi Közös-
ségi Ház felújítása, Vinczek György 
alpolgármesterrel együtt ígértük meg a 
kertvárosiaknak, hogy rendbe tesszük 
az épületet, és a Kispest Kertvárosi Kö-
zösség Egyesülettel együtt közösségi 
házat alakítunk ki. A tervek 2015-ben 
elkészültek, ám a projekt nem kapott 
támogatást a főváros Tér_Köz pá-

lyázatán. Úgy döntöttünk, hogy saját 
forrásból valósítjuk meg; 30 millió 
forintot szántunk a felújításra, végül a 
nyílt pályázaton 28 milliónál állt meg a 
licit, ennyiből szépül meg az épület. A 
munkálatok már zajlanak, szeptember 
közepére a mintegy 200 négyzetméte-
res létesítménynek megújul a teljes bel-
ső tere, elektromos és épületgépészeti 
rendszere, új homlokzati nyílászárókat 

építenek be, és külső hőszigetelést kap 
a ház – tudtuk meg Gajda Péter pol-
gármestertől, aki Vinczek Györggyel, 
a körzet önkormányzati képviselőjével 
tekintette meg az építkezést. Az alpol-
gármester elmondta lapunknak, eddig 
négy külön bejáratú helyiség volt az 
épületben, ám most ez megszűnik, a 
négyből egy vizesblokk marad, így 
megnőnek a belső terek, amelyeket 
jobban ki lehet majd használni. A ját-
szótérrel is szorosabb lesz a létesítmény 
kapcsolata: közvetlenül elérhetővé vá-
lik a mosdó, az egyik sarki termet pedig 
kültéri programok alkalmával ki lehet 
nyitni a tér felé. Vinczek György arról 
is beszélt, hogy az új közösségi házban 
a Kispest Kertvárosi Közösség Egye-
sület programjai mellett egyéb – kultu-
rális, szociális és egészségügyi – szol-
gáltatásokat is szeretnének nyújtani a 
kertvárosiaknak. A Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat klubprogramokkal 
jelenhetne meg, a KMO pedig olyan 
kamaraprogramokat hozhatna ide, ame-
lyekkel a Teleki utcai központot is nép-
szerűvé teheti a kertvárosiak körében.

Jobban ki lehet majd 
használni

a belső tereket
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BERUHÁZÁS

Már a virágokat és az örökzöldeket ültetik az Árpád utca Bolyai iskola előtti szakaszán, ahol befe-
jeződött a sétálóutca felújítása, burkolatcseréje. A beruházásra mintegy 40 millió forintot költött az 
önkormányzat.

Tanévkezdésre elkészül a Bolyai iskola előtti sétány

Egy hónapon belül felszámol-
ják Kispest utolsó földútját. A 
Budapesti Útépítési Program 
keretében megvalósuló beru-
házás teljes költsége mintegy 
70 millió forint, a csaknem 15 
millió forint saját forrás mel-
lé több mint 55 millió forint 
kormányzati támogatást nyert 
az önkormányzat. Így a teljes 
útpálya és a járda is megújul a 
300 méter hosszú szakaszon, 
helyreállítják az út és a járda 
közötti zöldsávot, burkolt és 

nyitott vízszikkasztó árko-
kat alakítanak ki, az úttesttől 
acélkorlát választja majd el a 
vasúti sínt. A közvilágítást a 
BDK Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft. újítja fel. Gajda 
Péter polgármester lapunknak 
elmondta, a mostani is az egyi-
ke a sok sikeres uniós, illetve 
kormányzati vagy fővárosi pá-
lyázatnak ebben a ciklusban, 
amelyek mindegyikéhez jelen-
tős saját forrást biztosított az 
önkormányzat. Teljes szakaszán megújul az útpálya és a járda

BERUHÁZÁS

Szilárd burkolatot kap az utolsó kispesti földút

BERUHÁZÁS

A konyha és a kiszolgálóhelyiségek, valamint a teljes elektromos hálózat korszerűsítése befejeződött, 
jelenleg az udvari mini KRESZ-park felújításán dolgoznak a Karinthy utcai Napraforgó óvodában.

Folytatódik a Napraforgó óvoda felújítása

Négy vizesblokk teljes épí-
tészeti és gépészeti korsze-
rűsítése zajlik a Csokonai ut-
cai Eszterlánc bölcsődében, 
a munkálatokra mintegy 25 
millió forintot fordít az ön-
kormányzat – mondta el la-
punknak Gajda Péter polgár-
mester, aki Vinczek György 
alpolgármesterrel, Teknős Fe-
renc önkormányzati képvise-
lővel és Kránitz Krisztiánnal, a 
VAMŰSZ igazgatójával tekin-
tette meg a beruházást. Tavaly 
világításkorszerűsítés zajlott az 

intézményben, a csatornát és a 
víznyomóvezetéket is cserél-
ték. A mostani felújítás során 
300 négyzetméternyi előtét-
falat építettek gipszkartonból, 
mintegy 300 négyzetméteren 
cserélik a fali és padlóburko-
latokat, 150 négyzetméternyi 
falat festenek, csaknem ugyan-
ennyi fal- és acélfelületet má-
zolnak, falikutakat szerelnek 
fel, cserélik a mosdókat, a zu-
hanytálcákat, a kádakat, a vé-
céket és a lefolyóvezetékeket 
is. Teknős Ferenc, Gajda Péter és Kránitz Krisztián

BERUHÁZÁS

Korszerűsítik az Eszterlánc bölcsőde vizes helyiségeit

Az intézményfelújítási prog-
ram idénre tervezett munká-
latait végzik a Napraforgó 
óvodában. Különleges mini 
KRESZ-park is található ud-
varon, jelenleg ennek teljes 
felújítását végzik a szakem-
berek; bent már elvégezték a 
világításkorszerűsítést, ener-

giatakarékos LED-es lám-
patestek váltották a mintegy 
80 régi világítótestet, és az 
alapvezetéket is cserélték. A 
konyha és a hozzá tartozó fo-
lyosó teljes felújítása is meg-
történt. Összesen mintegy 55 
millió forintot fordítunk az 
óvoda megújulására az 500 

milliós intézményfelújítási ke-
retből – tájékoztatta lapunkat 
Gajda Péter polgármester, aki 
Vinczek György alpolgármes-
terrel és Kránitz Krisztiánnal, 
a VAMŰSZ igazgatójával 
együtt járt az intézményben.
Kránitz Krisztiántól megtud-
tuk, a világításkorszerűsítés 

magában foglalta az elektro-
mos hálózat teljes megújítását, 
vezetékekkel, kapcsolókkal, 
kapcsolószekrényekkel és új 
lámpatestekkel. A konyha és a 
kiszolgálóhelyiségek felújítása 

során cserélték a mosogatókat, 
a fűtőtesteket, az ivóvíz- és a 
lefolyóvezetéket, lemázolták 
az acél- és fafelületeket, új fali 
és padlóburkolatot kaptak a 
helyiségek. Elmondta, az ud-
vari KRESZ-pálya rendbetéte-
lét már régóta szerette volna az 
óvoda, most ez is sorra került: 
206 méter hosszan építenek 
kerti szegélyt, új aszfaltburko-
latot kap a 365 négyzetméteres 
pálya, amelyre útburkolati je-
leket festenek fel, és hat útbai-
gazító tábla is segíti a gyereke-
ket a biztonságos közlekedés 
elsajátításában.

Korszerűsítették
a konyhát

és az elektromos 
hálózatot

Felújítják a mini KRESZ-parkot is az udvaron
A szeptemberi tanévnyitóra 
biztosan elkészül a Bolyai is-
kola előtti sétálóutca, amelyet 
néhány héttel ezelőtt kezdtek 
el felújítani a szakemberek. 
Gajda Péter polgármester kér-
désünkre elmondta: a polgár-
mesteri program és a kerületi 
Zöldprogram részeként, a Vá-
rosház tér projekt keretében 

először megújult a Városház 
tér, a második ütemben meg-
épült a Polgármesteri Hivatal 
és a kerületi Kormányablak 
közötti területen a parkoló, a 
projekt harmadik részében pe-
dig egységes arculatot alakíta-
nak ki a Kormányhivatal épü-
letétől egészen a József Attila 
utcáig. A megszépült szakasz 

„sétálórésze” a zöldfelületek 
növekedése miatt egy kicsit 
keskenyebb lett. Kicserélték 
az utcabútorokat: tizenkét új 
padot és hulladékgyűjtőket 
helyeztek ki. A polgármester 
elmondta azt is, hogy mostan-
tól változik a forgalmi rend, 
mert a Kormányablak előtti 
útszakaszt egyirányúsították 

az Árpád utca felől a Kossuth 
utca felé. A tervek szerint az 
itt lévő szalagházak kapui elé 
úgynevezett „K-szegélyt” is 
építenek majd, hogy a moz-

gáskorlátozottak, kerékpáro-
sok, nehezebben közlekedők 
biztonságosan meg tudják 
közelíteni a bejáratokat. Már-
kus Edit, a Zöldprogram Iroda 
munkatársának tájékoztatása 
szerint jelenleg az iskola előtti 
zöldsávban évelő növényeket, 
levendulákat ültetnek, ősszel 
pedig még hat fát és cserjé-
ket telepítenek majd a József 
Attila utcai oldalon. Az utca-
szakasz mindkét végét úgy-
nevezett „pollerekkel”, osz-
lopokkal zárták le a behajtó 
gépkocsiktól.

Több lesz a zöldfe-
lület a megszépülő 

szakaszon

Befejeződött a sétálóutca burkolatának cseréje
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A kispesti piac hulladéktömö-
rítőjének szagmentesítése ér-
dekében évek óta használunk 
egy olyan technológiát, amely 
speciális eljárás keretében ké-
pes zárt és nyitott terek teljes 
szagmentesítésére. Most egy 
mintaprojekt indul el, mely-
nek keretében a társasházak 
is kipróbálhatják ezt az eljá-
rást – mondta el beszédében 
Gajda Péter. A polgármester 
hozzátette: a program tökélete-
sítése érdekében várják majd a 
tapasztalatokat, a visszajelzé-
seket annak érdekében, hogy a 

jövőben széles körben elterjed-
hessen. A folytatásban Somo-
gyi Zoltán mutatta be az úgy-
nevezett Biothys-eljárást. Az 

anyag, melyet megismerhettek 
az érdeklődők, a kukák szag-
mentesítésére kikísérletezett 
termék. Egy tároló egyszeri 

szagmentesítése hetekig kifejti 
hatását, a hőmérsékletnek és a 
szemét típusának megfelelő-
en. Az eljárás lényege, hogy 
az anyag a szemetes falára 
tapadva, onnan folyamatosan 
a légtérbe keveredve kioltja a 
szagokat. A tájékoztató után a 
résztvevők átsétáltak a Nagy-
sándor József utcába, ahol So-
mogyi Zoltán a gyakorlatban is 
bemutatta, hogyan kell alkal-
mazni a szert. Az önkormány-
zat részéről Hegyi András vár-
ja majd a visszajelzéseket, a 
tapasztalatokat.
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A Balaton északi partján, a 
Balatonalmádihoz tartozó 
Káptalanfüreden, a magyar ten-
ger fölé magasodó festői dom-
bokon található ifjúsági tábor 
fekvése miatt egyszerre kínálja 
a háborítatlan erdei környezet 
nyugalmát, szépségét, vala-
mint – a Balaton 500 méteres 
közelségével – az igazi nyár 
romantikus élményeit. Jelen-

leg összesen 30 épületben, 180 
kispesti gyerek és felnőtt szállá-
sát tudják megoldani az elmúlt 
években teljesen megújult üdü-
lőtáborban, amely a pihenésre 
vágyó családokat és a kalandot 
kereső diákok csoportjait egy-
aránt kiszolgálja. Kispest Ön-
kormányzata 2015-ben mintegy 
25 millió forintot fordított a tá-
bor fejlesztésére. 2016-ban hat 

elavult faházat komfortosítottak 
és három újat építettek mosdók-
kal. 2017-ben folytatódott mun-
ka, három-három négy-, illetve 
nyolcszemélyes épület készült 
el. 2018-ban tovább szépült 
a tábor, közel 20 millió forint 
ráfordítással újabb hat faházat 
építtetett az önkormányzat; a 
fejlesztés kezdete óta a tábor 
30-40 százalékos kihasználtsá-

ga 70 százalékosra nőtt. Idén 
– 15 millió forintos beruházás 
keretében – elkészült az utolsó 
öt faház is. Kertész Csaba alpol-
gármester kérdésünkre elmond-
ta: a több éve tartó felújítási 
munkálatokkal nem fejeződött 
be a tábor rendbetétele, hiszen 
a központi épület korszerűsítése 
és egy új recepció kialakítása 
még szerepel a tervek között.

Villámcsapás miatt leégett egy  Petőfi utcai tár-
sasház tetőszerkezetének jelentős része. Szemé-
lyi sérülés szerencsére nem történt, de az épület 
lakhatatlanná vált. A helyreállítási munkák meg-
kezdéséig az önkormányzat fóliával bevonta a te-

tőt, az érintett lakásban élő idős párnak 150 ezer 
forint rendkívüli segélyt nyújtanak. Ezen kívül az 
önkormányzat egy rendkívüli lakás bérbeadását 
ajánlotta fel, amelyet a felújítás idejére vehetnek 
bérbe.

Befejeződött a faházak teljes felújítása az üdülőtáborban

Önkormányzati segítség villámcsapás után
GONDOSKODÁS

Szerbiából, Bulgáriából, Romániából és Törökországból, valamint Kispestről összesen 132 diák nya-
ralt az önkormányzat káptalanfüredi üdülőtáborában július közepén a testvérvárosi diákcsereprogram 
keretében.

Dusanka Golubovic, Zombor 
polgármestere itt találkozott 
a táborozókat meglátogató 
Gajda Péter polgármesterrel, 
Vinczek György és Kertész 
Csaba alpolgármesterekkel, 
Teknős Ferenc önkormányzati 
képviselővel, valamint Rusz 
Boriszlávval, a kispesti szerb és 
Tütünkov-Hrisztov Jordánnal, 
a kispesti bolgár önkormány-
zat elnökével. Kispest polgár-
mestere emléklapot adott át 
a japán Kitano Takao jujitsu 

mesternek (8. dan), aki ingyen 
tartott bemutatót a táborozó 
gyerekeknek. A 15 évvel ez-
előtt indult testvérvárosi diák-
csereprogramban eddig össze-
sen 2400 külföldi és kispesti 
gyerek vett részt, és ha foly-
tatni tudjuk, további sok száz 
diák csatlakozhat még – mond-
ta el lapunknak Gajda Péter. 
Szilágyi István táborvezetőtől 
megtudtuk, idén Smolyanból 
(Bulgária), Pendikből (Török-
ország), Tasnádról (Románia) 

és Zomborból (Szerbia) ér-
keztek gyerekek kísérőikkel 
Magyarországra. A tíznapos 
magyarországi program első 
három napját kispesti csalá-
dokkal töltötték a külföldi di-
ákok, ők szerveztek számuk-
ra programot, majd együtt 
nyaraltak Káptalanfüreden a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum táborának diákjaival. 
A testvérvárosi kapcsolatok 
referense elmondta, az első 
napok ismerkedéssel, kirándu-

lásokkal teltek, jártak Tihany-
ban, hajókáztak, túrát szervez-
tek a káptalanfüredi kilátóhoz, 
minden nap többféle sport-
program és strandolás várta 
a gyerekeket, ellátogattak a 
Veszprémi Állatkertbe, majd 

búcsúestet tartottak, amelyen 
a szociális tábor diákjai adtak 
műsort. Az idei diákcsereprog-
ram keretében az Eötvös isko-
lából huszonnégyen a bulgári-
ai Smolyanba, a Kós iskolából 
tizenkilencen a törökországi 
Pendikbe, a Deák gimnázi-
umból huszonhárman a szer-
biai Zomborba látogattak, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum tizenkilenc gondo-
zottja a romániai Tasnádra uta-
zott. Mindegyik csoport tíz-tíz 
napot töltött el a testvértelepü-
léseken, ahol a programokat 
a fogadó fél, míg az utazást 
Kispest Önkormányzata finan-
szírozta, így a csereprogram a 
diákoknak teljesen ingyenes 
volt.

Nemzetközi diáktábor Káptalanfüreden
ÖNKORMÁNYZAT

Egy hetet nyaraltak a Balatonnál a testvérvárosi diákok

Tizenöt év alatt 
2400 gyerek

vett részt
a programban

Mintaprojekt
indult társasházak 

részére

Elindult a Kispesti Szagmentesítési Program
ÖNKORMÁNYZAT

Több mint 30 közös képviselő és gondnok vett részt a Kispesti Szagmente-
sítési Program tájékoztatóján a Városháza Dísztermében. Az érdeklődők a 
gyakorlatban is megnézhették, hogyan kell használni a szagmentesítő szert 
a hulladéktárolókban.

Semlegesíti a kellemetlen szagokat az eljárás

Az újszülött kispesti kisbabák-
nak járó babacsomagokkal, vi-
rággal, egy üveg borral, ötven-
ezer forint értékű pelenkával, 
valamint pelenkából készült, 
úgynevezett „pelenkatortával” 
köszöntötte Gajda Péter pol-
gármester az önkormányzat 
és a kispestiek nevében Kauf-
mann Karolinát és Deák Ger-
gelyt, és felajánlotta az önkor-
mányzat segítségét, ha szükség 
lenne a gyerekek gondozásá-
hoz. A Deák családhoz egy-
szerre három kisbabával, há-
rom csöpp kislánnyal érkezett 
meg a gólya idén májusban, 
ám a kerületi védőnők csak 
most javasolták a lombikprog-
ram keretében fogant kisbabák 
meglátogatását. Mira 1490 
grammal látta meg a napvilá-
got, Eliza 1750 dekagrammal, 
Norina 1890 grammal szüle-
tett. Az édesapa családja 1926 
óta él Kispesten, és a fiatalok 
most abban a házban élnek, 
ahol a dédszülők, nagyszülők 
laktak. A családdal együtt él 
Deák Gergely 86 éves nagy-
mamája, aki rendkívül örül 
dédunokáinak, és igyekszik 
aktívan részt venni a népes 
család alaposan megváltozott 
életében. A szülők nehézsége-
iket megpróbálják megoldani 
családon és baráti körön belül, 
mert azt gondolják, hogy jó 
munkamegosztással meg tud-
nak birkózni a feladatokkal, 
nehézségekkel.

Köszöntötték
a kispesti hármas 
ikreket

ÖNKORMÁNYZAT
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KÖZÖSSÉG

Fogyatékkal élő vagy tanulás-
ban akadályozott gyermeket 
nevelő családok számára indít 
térítésmentes programsoroza-
tot a Kispesti Jóléti Egyesület 
(KIJE) a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum központ-
jában, a Fogyatékos Személyek 
Közalapítványához benyújtott 
sikeres pályázatnak köszönhe-
tően. Öt alkalommal – először 
szeptember 12-én, majd 26-
án – szülőcsoportot szervez-
nek. A közös beszélgetéseket, 
amelyeken a célcsoport tagjait 
érintő, érdeklő témákat dol-
gozzák fel a résztvevők inter-
aktív módon, Bartáné Kolesza 
Beáta mentálhigiénés szakem-
ber koordinálja. A szeptember 
11-én induló hangtál-csoport-
ban az első alkalommal Witt-
mann Zsuzsa zeneterapeuta 
mutatja be, hogyan segít a 
hangfürdő a tanulásban aka-
dályozott és a fejlődésükben 
megkésett gyermekek fejlesz-
tésében. A többi négy alkalom-
mal a résztvevők hangfürdőt 
„vehetnek”, relaxálnak, pihen-
nek. A kiskorú gyermekekre 
óvónő felügyel az intézmény 
játszóházában. Októberben 
csengettyűcsoportot indítanak, 
ahol lehetőség nyílik aktív, kö-
zös zenélésre. A programokra 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak, további információkat 
a 06-70-362-57-81-es tele-
fonszámon kérhetnek Deákné 
Császár Gabriella projektme-
nedzsertől.

Indul a Szülő
2019 projekt

FELHÍVÁS

Pályázati támogatást nyert a 
Gyermekzsivaj Alapítvány 
a kispesti hátrányos helyze-
tű gyermekek megsegítésé-
ért, a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasz-
nú Nonprofit Kft. által kiírt, 
Szülősegítő szolgáltatások 
támogatása című program-
ban. Pályázatunk fő célja a 
közösségépítés és készségfej-
lesztő foglalkozások tartása a 
tanulásban akadályozottság-
gal küzdő gyermekeknek és 
családoknak. Projektünk hét 
alkalomból álló programsoro-
zat, melynek során minden al-
kalommal más témával várjuk 
a gyerekeket és szüleiket. A 
családi délutánok fő célja az új 

ismeretanyag átadása, a meg-
lévő ismeretanyag bővítése, a 
kommunikációs készségek és 
a társas kapcsolatok fejleszté-
se. Előadássorozatunk mellett 
hangsúlyt fektetünk a közösen 

eltöltött idő hasznosságára. Az 
adott alkalmakra tervezett elő-
adást mindig két szakember 
tartja meg, akik a projekthez 
kapcsolódó végzettséggel és 
többéves szakmai tapasztalat-
tal rendelkeznek. Az előadá-

sok után a családok közös ét-
kezésen vesznek részt, majd a 
tanulásban akadályozott gyer-
mekeikkel együtt játszhatnak, 
és minden alkalommal új kéz-
műves technikával ismerked-
hetnek meg. Családi délután-
jainkat augusztustól márciusig 
hét alkalommal, minden hónap 
első szombatjára tervezzük, 
amikor 13-tól 17 óráig várjuk 
a családokat. A családi délutá-
nok fő feladata a harmonikus 
szülő- gyerek kapcsolat kiala-
kítása, a szülői hivatás erősí-
tése, önfejlesztő/önismereti 
módszerek átadása.

Gyermekzsivaj Alapítvány 
és KSZSZC

A Gyermekzsivaj Alapítvány partnerszervezeteként a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum, a Kispesti Család- és Gyermekjóléti Központ és a Kis-
pesti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hét alkalomból álló szülősegítő 
csoportfoglalkozást valósít meg.

Családi délutánok
a Családsegítőben

Minden hónap első szombatján várják a családokat

Márciusig tart
a szülősegítő

programsorozat

v

Nyári igazgatási szünet a hiva-
talban
A Polgármesteri Hivatalban au-
gusztus 25-ig tart a nyári igazga-
tási szünet. A hivatal augusztus 
9-én, 10-én, 16-án, 19-én és 23-án 
zárva tart. A kerületi lakosok szá-
mára biztosított ingyenes jogi ta-
nácsadás augusztusban szünetel, 
legközelebb szeptember 4-én lesz 
tanácsadás.

Javaslattétel elismerő oklevél 
adományozására
Szociális gondoskodás területén 
végzett kiemelkedő munkáért El-
ismerő Oklevél azoknak adomá-
nyozható, akiknek kiemelkedő 
munkája példamutató a kispes-
ti szakmai közösség és Kispest 
polgárai számára egyaránt. Az 
oklevél adományozására vonat-
kozó javaslatot 2019. szeptember 
20-ig lehet írásban benyújtani – a 
13/2015. (V. 6.) önkormányza-
ti rendelet 6. mellékletét képező 
nyomtatványon vagy az abban 
meghatározott tartalommal – dr. 
Vitál Márton jegyzőt helyettesítő 

aljegyzőnek címezve, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
Szociális Csoporthoz (1195 Buda-
pest, Városház tér 18–20.), illetve 
a szocialis@kispest.hu e-mail-cí-
men.

Lakossági fórum a Wekerletelep 
KÉSZ tervezetéről
Kispest Önkormányzata elké-
szítette a Wekerletelep Kerületi 
Építési Szabályzatának terve-
zetét. A készítés véleményezési 
szakaszában, augusztus 29-én 17 
órától lakossági fórumot tartanak 
a Mátrix Oktatási Központban, a 
Kós Károly tér 4. szám alatt. Az 
írásbeli véleményeket augusz-
tus 21. és szeptember 6. között 
várják Budapest Főváros XIX. 
Kerület Kispest Önkormányzata 
Főépítészi Iroda (1195 Budapest, 
Városház tér 18–20.) címre vagy 
a foepitesz@kispest.hu e-mail-
címre. A dokumentumtervezet 
megtekinthető a www.kispest.hu 
honlapon és személyesen a Főépí-
tészi Irodán.

Elkészült a Városkapu KÉSZ 
módosítása
Elkészült az Üllői út – Lehel utca 
– Vak Bottyán utca – kerülethatár 
– Ferihegyi repülőtérre vezető út 
által határolt területre vonatkozó 
36/2017. (IX. 29.) önkormányza-
ti rendelet módosítása, melyet a 
képviselő-testület 19/2019. (VI. 
27.) önkormányzati rendeletével 
fogadott el; a dokumentáció a 
www.kispest.hu honlapon megte-
kinthető.

Ötvenedik házassági évforduló
Kispest Önkormányzata idén is 
megrendezi az 50 éve együtt élő 
házaspárok köszöntését. Olyan 
kispesti házaspárok jelentkezését 
várják, akik 2019-ben ünneplik 
50. házassági évfordulójukat, és 
még nem vettek részt az önkor-
mányzat által rendezett ünnepsé-
gen. Jelentkezni lehet augusztus 
20-ig a 06-20-549-2434-es tele-
fonszámon vagy a huszarerzsi@
gmail.com e-mail-címen.

KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

A 95 éves Pintér Istvánnét 
Vinczek György alpolgármes-
ter, Huszár Erzsébet idősügyi 
tanácsos és Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat igazgatója kö-
szöntötte. Teri néni 1924-ben 
született Békésszentandráson, 
1953-tól él Kispesten. A Rákó-
czi téri csarnokban eladóként, 
majd meósként a Balaton Ci-
pőkészítő KTSZ-ben dolgo-
zott. Negyvenegy évig élt há-
zasságban a férjével, 1993 óta 
özvegyként, fiával és menyé-
vel él egy telken.

Idős kispestieket 
köszöntöttek

ÜNNEP

A 90 éves Bogdányi Istvánt 
Vinczek György alpolgármes-
ter és Huszár Erzsébet idős-
ügyi tanácsos köszöntötte. 
Pista bácsi 1929-ben született, 
négyéves kora óta él Kispes-
ten. 1963 és 1989 között a 
francia nagykövetségen dol-
gozott, sokféle pozícióban; a 
Magyarországon megforduló 
összes államfővel találkozha-
tott, pincérként mindegyiküket 
kiszolgálhatta. Első feleségé-
től két lánya van, akiktől öt 
unokája, három dédunokája 
és három ükunokája született; 
jelenlegi feleségével 1988 óta 
házasok.

Diploma előtt szakdolgozatot 
kell írni, ez a dolgok rendje. 
Mészáros Beatrix is annak 
rendje s módja szerint elkészí-
tette a magáét. Az ifjú hölgy 
annak a Mészáros Lőrincnek 
a lánya, aki szédítő ütemben 
gazdagodott meg döntően ál-
lami megrendelésekből, s lett 

gázszerelőből sokszoros mil-
liárdos. Beatrix egyébiránt 
már rendelkezett diplomával, 
a Budapesti Gazdasági Főis-
kola elvégzése után döntött 
úgy, hogy megpróbálkozik a 
jogi diploma megszerzésével 
is. Az alma nem esett messze a 
fájától, a legismertebb magyar 
oligarcha gyermeke fiatal kora 
dacára igen aktív az üzleti élet-
ben. Sőt, szuperképességekkel 
rendelkezik, volt olyan napja, 
amikor egy-két óra leforgása 
alatt több céges közgyűlést is 
lebonyolított (papíron) úgy, 
hogy a közgyűlések közti tá-
volság miatt ez a ma ismert 
közlekedési eszközökkel még 
akkor is lehetetlen, ha az ér-
tekezleteket egy-két perc alatt 
lezavarják. Talán „hoppanált”, 
mint Harry Potter, így sikerül-
hetett 11 órakor az Andrássy 

úton, fél órával később Újpes-
ten, majd újabb félóra múlva 
Herceghalmon lennie (papí-
ron). Szóval az üzleti életben 
hiperaktív Mészáros Beatrix 
(megint egy családtag, aki 
a saját lábunkra állt) beadta 
szakdolgozatát, melynek címe: 
A verseny érdemi befolyáso-
lására alkalmas tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat. 
Ez most vicc vagy komoly? – 
kérdezheti a nyájas olvasó tel-
jes joggal. A helyzet az, hogy 
komoly, mert viccnek durva 
lenne. Ez a való világ Magyar-
országon. No meg az, hogy a 
felmérések szerint a diploma 
előtt álló korosztály közel fele 
fontolgatja, hogy külföldön 
próbál szerencsét. Nem lehet 
mindenki Mészáros Lőrinc 
gyermeke.

Diploma előtt
KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)
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civilszervezeteket az aktuális 
hazai és nemzetközi pályázati 
kiírásokról, a hivatal munkatár-
sai kérésre szakmai segítséget 
is nyújtanak ezen pályázatok 
elkészítésében. Az önkormány-
zat által beadott pályázatok elő-
készítésénél pedig továbbra is 
számítanak a civilek ötleteire és 
javaslataira. A www.kispest.hu 
honlapon elérhető adatbázisban 
és a Kispesti Civil Kalauzban 
megtalálhatók azoknak a szer-
vezeteknek a fontosabb adatai 
és elérhetőségei, amelyekkel 
az önkormányzat kapcsolat-
ban áll. A Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete és a Nagybol-
dogasszony főplébánia Kari-
tász csoportja a hajléktalanok 
gondozásából veszi ki a részét. 
A Kispesti Véradók Egyesü-
lete évente többször szervez 
véradást, ruhabörzéinek bevé-
telével a Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítványt 
támogatja. A Wekerlei Társas-
kör Egyesület a védett telep épí-
tészeti és közösségi értékeinek 
megőrzése mellett partnereivel 
és önkéntes segítőivel évente 
rendez nagyszabású sport- és 
kulturális rendezvényeket. A 
civilek aktivitásának eredmé-
nyeként Árnyas Kert néven 
2015-ben megnyílt a negye-
dik közösségi kert. A Kispesti 
Nyugdíjasok és Mozgássérültek 

Klubja 25 éves lett; a Romák 
Felzárkóztatásáért Egyesület 
gálaműsorral ünnepelte 10. 
születésnapját, vezetőjét, Losó 
Györgynét választották 2018-
ban az Év Önkéntesének.

Nemzetiségek és testvérvá-
rosok
A kispesti nemzetiségek számos 
programmal, kiállítással, irodal-
mi esttel, zenés, táncos műsor-
ral színesítik a kerület kulturális 
életét. Az évente megrendezett 
hagyományos nemzetiségi este-
ken folklórprogram és gasztro-
nómiai bemutató nyújt ízelítőt 
a kulturális sokszínűségből a 
KMO-ban. A kilenc nemzetiség 
– bolgár, cigány, görög, horvát, 
lengyel, német, örmény, román, 
szerb – egy-egymillió forin-
tot kap működéséhez, a cigány 
önkormányzat Aranyház utcai 
kulturális tevékenységét plusz 
kétmillió forinttal támogatja az 
önkormányzat. Kispest hosz-
szú évek óta szoros kapcsolatot 

ápol testvérvárosaival: a len-
gyelországi Krzeszowiczével, 
a törökországi Pendikkel, a 
bulgáriai Smolyannal, a horvát-
országi Vrboveccel és a szer-
biai Zomborral; múlt évben a 
romániai Tasnáddal bővült a 
testvérvárosok köre. Ezeknek a 
kapcsolatoknak köszönhetően 
szerveződnek városlátogatások, 
kiállítások, oktatási tapasztalat-
cserék és a diákcsereprogram, a 
közös nyaralások. A testvérvá-
rosi kapcsolatnak, a helyi bolgár 
közösségnek, valamint a Kis-
pesten korábban tevékenykedő 
bolgár kertészeknek állít méltó 
emléket a Rodopei-ivókút és a 
rózsakert, amelyet Smolyan és 
Kispest vezetői közösen avat-
tak fel az Eötvös utcai szabad-
téri kisszínpad helyén. A török 
metropolisz, Isztambul Pendik 
kerületében 2017-ben adták 
át a Török–Magyar Barátság 
Parkot. Itt állították fel Kispest 
díszpolgára, a magyar Arany-
csapat kapitánya, Puskás Ferenc 
mellszobrát, és a róla elnevezett 
sportpályát is megnyitották. 
A park bejáratánál informáci-
ós tábla mutatja be képekben 
Magyarországot és Kispestet. 
A Yunus Emre Török Kulturá-
lis Intézet és az önkormányzat 
támogatásával múlt évben tö-
rök kulturális program indult a 
Szivárvány óvodában, amely-

be a wekerlei Árnyas óvoda is 
bekapcsolódott. Az óvodások 
török népi mondókákkal, dalok-
kal, mesékkel, táncokkal, mű-
vészettel, gyermekjátékokkal és 
ízekkel ismerkedtek.

Sikeres diákcsereprogram
Idén 15. alkalommal rendezték 
meg a 2005-ben útjára indult 
Kispesti Testvérvárosi Ifjúsági 
Programot. Az ingyenes prog-
ram keretében eddig 1200 kis-
pesti diák és pedagógus utazha-
tott külföldi testvérvárosainkba 
Kispest Önkormányzata és az 
Európai Unió támogatásával, 
valamint ugyanennyi külföldi 
diák látogathatott Kispestre és 
a Balatonhoz. A program során 
minden évben egy-egy kispesti 
iskola diákjai tölthetnek el tíz 
napot a kerület egyik külföldi 
testvérvárosában, valamint a 
testvérvárosokból érkező gye-
rekek három napot töltenek Kis-
pesten családoknál és hét napot 
magyar gyerekekkel együtt az 
önkormányzat káptalanfüredi 
nyári táborában. A hagyomá-
nyos diákcsereprogram tíz-tíz 
napja alatt a résztvevők jobban 
megismerhetik egymás kultú-
ráját és hagyományait, barátsá-
gokat köthetnek, fejleszthetik 
nyelvtudásukat.

Tizenöt éve indult 
a testvérvárosi 

ifjúsági program

Kispesten mintegy 180 civil-
szervezet – alapítvány, közala-
pítvány, egyesület és önkor-
mányzati nyilvántartásba vett 
csoport, valamint egyházak 
által fenntartott szervezet – 
működik. Az önkéntesen szer-
veződő, erős helyi kötődésű 
közösségek a társadalmi élet 
számos területéből – kultúra, 
közművelődés, érdekképvi-
selet, szociális gondoskodás, 
esélyegyenlőség, egészség-
megőrzés, sport, bűnmegelő-
zés, közbiztonság – aktívan 
kiveszik a részüket, s a leg-
változatosabb programokkal 
segítik a szabadidő hasznos 
eltöltését.

Pályázati és szakmai támo-
gatások
Kispest Önkormányzata – 
évente összességében több 

tízmillió forinttal – pályázati 
formában támogatja a bírósági 
bejegyzéssel rendelkező he-
lyi szervezeteket, valamint az 
önkormányzati nyilvántartás-
ba vett, bírósági bejegyzéssel 
nem rendelkező csoportokat. A 
pályázati támogatás irányulhat 
működésre és programokra, 
közművelődési, illetve egész-
ségmegőrző és betegségmeg-
előző tevékenységek, táborok 
és nyári szünidős programok, 
továbbá sportszervezetek sza-
badidősport-tevékenységének 
támogatására. Ezen felül a 
költségvetésben külön soron 
szereplő összegekből is támo-
gatják a kerület életében aktív 
szerepet játszó civil- és sport-
szervezeteket: a társadalmi 
kapcsolatok programjain belül 
a Kispesti Véradók Egyesü-
letét, a Kispesti Rászorultak 

Megsegítésére Közalapítványt, 
a Kispesti Tudásház Közalapít-
ványt, a Kispesti Aranyházat, 
az immár önálló egyesületként 
működő Kispesti Állatvédelmi 
Járőrszolgálatot, valamint a 

Vakok és Gyengénlátók Egye-
sületét. A költségvetési forrá-
sok függvényében helyiségek 
biztosításával, az infrastruk-
túra fejlesztésével is segítik a 
kerületben működő szövetsé-
geket, egyesületeket és klubo-
kat. Az önkormányzat a civil 

szférát érintő döntéseit meg-
előzően és az éves költségve-
tési koncepció összeállításakor 
rendszeresen konzultál a ci-
vilszervezetek képviselőivel. 
Évente kétszer, tavasszal és 
ősszel civil fórumot tartanak, 
amelyen a civilszervezetek és 
az önkormányzat együttmű-
ködésének tapasztalatai és jö-
vőbeni tervei, valamint az ak-
tuális szakmai önkormányzati 
témák szerepelnek. E fórumok 
nem csupán találkozási lehető-
séget biztosítanak a kerületben 
működő civil szerveződések-
nek, hanem arra is ösztönzik 
őket, hogy együttműködése-
ket alakítsanak ki egymással 
és közös projekteket hozzanak 
létre. A Polgármesteri Hiva-
tal rendszeresen tájékoztatja 
a nyilvántartásban szereplő 

Számos formában 
támogatja

a civilszervezeteket
az önkormányzat

VISSZATEKINTŐ

Kispest életének meghatározó szereplői a civilszervezetek: tevékenyen részt vesznek a sport- és kulturális 
rendezvények szervezésében és lebonyolításában, a természet- és környezetvédelemben, a közbiztonsági, 
egészségügyi, gazdaság- és városfejlesztési programokban, valamint a szociális gondozásban. A nemzetiségi 
önkormányzatok fontos feladata a kulturális hagyományok ápolása és a testvérvárosi kapcsolatok erősítése.

Civil szervezetek háza a Fő utcában

Évértékelés a nyugdíjas-szakszervezetnél

Testvérvárosi diákok Káptalanfüreden

Nemzetiségi est a KMO-ban

Erősödő testvérvárosi kapcsolatok,
aktív nemzetiségek és civilszervezetek

2019. AUGUSZTUS 9.2019. AUGUSZTUS 9.
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A Kispesti Mézeskalács Mű-
vészeti Modell Óvoda a 
2018/2019-es nevelési évben 
egymillió forintot nyert az 
Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelőtől, a Nemzeti Tehetség 
Program keretében a ,,Bölcs 
Bagoly” természettudomá-
nyos tehetséggondozó műhely 
programjainak megvalósítá-
sához – tudtuk meg Vilonya 
Ágnes óvodavezetőtől. A pá-
lyázat jóvoltából a tanköteles 
korú óvodások ellátogattak a 
Magyar Természettudományi 
Múzeumba, a Meteorológiai 
Megfigyelő Állomásra, a Hul-
ladékkezelő Központba, a Fő-
városi Állat- és Növénykertbe 
és a Budakeszi Vadasparkba. 
Heti rendszerességgel szer-
veztek számukra játékos, ké-
pességfejlesztő programokat, 
amelyekhez új anyagokat és 
eszközöket vásároltak. Foglal-
koztak a négy természeti elem 
tulajdonságaival, a hazánkban 
élő állatokkal és növények-
kel, a környezetvédelemmel, 
a szelektív hulladékgyűjtés-
sel és az újrahasznosítással; 
az óvoda udvarán létrehozott 
,,Bagolykás” kiskertben virá-
gokat, konyhakerti növénye-
ket, gyógynövényeket ültettek, 
és a gyerekek megismerkedtek 
ezek hasznával, jótékony tulaj-
donságaival, valamint kártevő-
ikkel és a természetes növény-
védelemmel. Az így szerzett 
ismereteket az iskolában is ka-
matoztathatják majd.

Tehetségműhely
a Mézeskalács
óvodában

KÖZÖSSÉG

KISPEST

A székelyudvarhelyi Bányai 
János Műszaki Szakközépis-
kola diákjai Budapest látni-
valóival ismerkedtek, meg-
tekintették a Ganz Ábrahám 
Öntödei Gyűjteményt egy 
előadást Ganz Ábrahám éle-
téről. A Ganz iskola diákjai 
Székelyudvarhelyen megis-
merték Bányai János geológus 
munkásságát; a környéken tett 
kirándulások is ezt segítették. 
Jártak a kispesti tanulók a sós 
vizű Medve-tónál, a parajdi 
sóbányában és a Madarasi-
Hargitán is. A Hargita hegység 
és Székelyföld legmagasabb 
hegycsúcsára traktorral men-
tek fel, majd a hegyen tett séta 
után, rövid foglalkozás kereté-
ben elevenítették fel tudásukat 
a Föld és a vulkanikus kőzetek 

kialakulásáról. A hosszú utazás 
ellenére sok helyre eljutottak: 
Orbán Balázs és Tamási Áron 
sírjánál koszorút helyeztek el, 
megnézték Petőfi kútját Fe-

héregyházán, a várat Segesvá-
ron, Nagyváradon pedig Szent 
László szobránál emlékeztek 
meg a lovagkirályról. Sok él-
ménnyel, ismerettel gazda-
godva és egy iskolai tárlattal 
zárták le a HAT-18-0414 szá-
mú Határtalanul! pályázatot a 
Ganz iskolában. A Határtala-
nul! program keretében ma-

gyarországi iskolák tanulói az 
állam támogatásával osztályki-
rándulásokon vehetnek részt a 
szomszédos országok magyar-
lakta területein, így személyes 
tapasztalásokat szerezhetnek 
a külhoni magyarságról. Az 
Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által kiírt pályázat cél-
ja, hogy az anyaország diákjai 
találkozhassanak határon túli 
magyar közösségekkel, illetve 
megismerjék az elcsatolt terü-
letek természeti, történelmi és 
kulturális értékeit. Az utazáson 
részt vevő diákok beleláthat-
nak a határon túli magyarok 
életébe, átélhetik az összetar-
tozás érzését, megismerhetik a 
gazdag magyar kultúra többsé-
gük számára eddig ismeretlen 
részleteit.

Határtalanul Székelyudvarhelyen
DIÁKPROGRAM

Harmadszor vett részt a Határtalanul! programban a Budapesti Gépészeti 
SZC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 2018/2019-
es tanévben. A két utazás fő célkitűzése az volt, hogy a tanulók kölcsönösen 
megismerjék az iskolák névadóinak, Ganz Ábrahámnak és Bányai János-
nak a munkásságát.

A Ganz iskola diákjai Tamási Áron sírjánál Farkaslakán

Tartalmasnak
bizonyult az erdé-

lyi körutazás

EGÉSZSÉG

Élete során az emberek többsége átesik valamilyen HPV-fertőzésen – és a legtöbbjük nem is tud róla. 
A humán papillomavírussal való fertőződés, illetve a méhnyakrák kockázata csökkenthető védőoltás-
sal, amely már kilenc típus ellen nyújt specifikus védettséget.

Védőoltással megelőzhető a HPV-fertőzés

A HPV-fertőzés lehet látható, 
rejtett, illetve klinikailag nem 
észlelhető. A szexuális érintke-
zés fertőzést közvetítő szerepe 
bizonyított, de a nem szexuális 
átvitel is ismert. Tünetmen-
tes személynél nagy dilem-
ma, honnan vegyünk mintát, 
hámkaparékot, hiszen a vér-
ben nem jelenik meg a vírus. 
A HPV-hordozás kimutatásá-
ra rendelkezünk laboratóriu-
mi vizsgálattal, amely pozitív 

esetben a vírus típusát is meg-
adja, de mindezzel együtt nem 
jelenti a betegség fennállását, 
csupán a hordozást. Jó immun-
rendszerű személynél a szer-
vezet képes leküzdeni a vírust. 
Hosszabb fennállás esetén a 
vírus a hámsejtekbe beépülve 
képes rosszindulatú elváltozá-
sokat – nemi szervi szemöl-
csöket, nőknél méhnyakrákot, 
hüvelyrákot, szeméremtesti 
rákot, a férfiaknál péniszrákot, 

mindkét nemben végbélrákot, 
fej-, nyakrákot – előidézni. 
Mint minden fertőző beteg-
ség esetén, a megelőzés, a 
védőoltás a legjobb stratégia. 
A védőoltás megelőz, nem 
gyógyít. Az elsődleges oltan-
dó populáció természetesen a 
serdülők, a 9–15 éves lányok 
és fiúk, mivel a szexuális élet 
megkezdése előtt szükséges a 
védettség kialakulása. A má-
sodlagos oltandó populáció a 

szexuálisan aktív – 16–26 éves 
– nők és férfiak; a nők több 
mint 50 százaléka megfertő-
ződik a HPV-vel élete során, 
és az oltandó férfiak körének 

életkora is egyre kitolódott. 
Rosszul teszi az a szülő, aki az 
ingyenesen beadható védőol-
tást vélt indokokkal elutasítja. 
Mint minden oltásnak, termé-
szetesen ennek is megvan a ja-
vallata, ellenjavallata, amit az 
orvos mérlegel, de az interne-
ten terjedő oltásellenességnek 
nem szabad felülni. A HPV el-
leni önkéntes védőoltást azok 
a lányok kaphatják meg iskolai 
kampányoltás keretében, akik 
betöltötték a 12. életévüket és 
az általános iskola 7. osztályát 
végzik. A 26–65 éves korú 
nők számára javasolt, hogy 
háromévente vegyenek részt 
szervezett népegészségügyi 
méhnyakszűrésen. Ez a vizs-
gálat a társadalombiztosítási 
jogviszonnyal rendelkezők 
számára ingyenes.

Dr. Bihari Ágnes
gondozóvezető főorvos

Veszélyesek
az interneten

terjedő tévhitek

Ingyenes védőoltást kapnak a hetedik osztályos lányok

v

• Óvodapedagógus, Kispesti 
Szivárvány Óvoda – Határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, teljes munkaidő – 
Pályázni lehet 2019. augusztus 
30-ig
• Gyógypedagógiai asszisztens, 

Kispesti Szivárvány Óvoda – 
Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony, heti 20 órás 
részmunkaidő – Pályázni lehet 
2019. augusztus 30-ig
• Kisgyermeknevelő, Kispesti 
Egyesített Bölcsődék – Hatá-

rozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony – Pályázni lehet fo-
lyamatosan
• Élelmezésvezető, Kis-
pesti Egyesített Bölcsődék, 
Eszterlánc Bölcsőde – Hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony – Pályázni lehet fo-
lyamatosan

Részletes pályázati kiírások a 
https://uj.kispest.hu/palyazatok 
honlapon.

KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK KISPESTEN
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Nagy Kispesti
Tanszervásár 2019

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

A legtöbb termék az átlagos piaci árhoz
képest 50%-os kedvezménnyel kapható! 50%

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

EGYSÉGÁR
VÁSÁR

EGYSÉGÁR
BOLTI

A5/A5 nylon füzetborító
(több féle színben 25-ös csomagolással, A4 és A5-ös füzetborítók) 20 Ft 56 Ft

A4-es füzet tok/mappa (több féle design és kivitel) 100 Ft 890 Ft

A4, karos lefüző (több féle design és kivitel) 300 Ft 600 Ft
A4-es prémium füzet
(kemény borítós, irkatűzött, design füzetek 42-60 lapos) 70 Ft 140 Ft

Model mappa szet (kreatív szett baba öltöztető lányoknak) 100 Ft 600 Ft

Lonardo mappa (gumis mappa füzeteknek Füzeteknek A4-es méret) 40 Ft 136 Ft

Rajztömb 40 lapos rajztömb (A4-es méret) 100 Ft 507 Ft

Jolly dinowelt (készségfejlesztő játék színező) 200 Ft 780 Ft

Filctoll készlet (8 db-os filctoll készlet) 500 Ft 1.200 Ft

Spirál füzet (A4-es spirál füzetek és collegeblockok) 110 Ft 250 Ft

Lern boksz (tanulós német kirakós játék) 100 Ft 900 Ft

A5-ös füzet (32 lapos A5-ös füzet) 30 Ft 70 Ft



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

EGÉSZSÉGÜGY

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos
bejelentkezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

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.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

3. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com
vagy telefonon: 06-20-378-4243
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 
17.00–18.00 óráig, Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola
(Csokonai utca 9.)

RÁTKAY ANDREA
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Következő fogadóóráját szeptem-
berben tartja

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban
(Dobó Katica u. 18.)

TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
9. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

SZUJKÓ SZILVIA
10. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Minden hónap első péntekén 
17.00-tól előzetes bejelentkezés 
alapján, MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

VARGA ATTILA
11. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

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, email:
dkkispest@gmail.com)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-549-2400)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-971-3397)

KRÁNITZ KRISZTIÁN
5. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

SZATHURY KOLOS
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)

LÁZÁR TAMÁS
Listás képviselő
(Jobbik)

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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)
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Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe
keresünk:

KOMISSIÓZÓ/ÁRU ÖSSZEKÉSZÍTŐT
vállalkozói jogviszonnyal.

Napi feladatok:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval, 

meghatározott rendszer alapján
• Raklap mozgatása kézi hidraulikus emelő

(béka) segítségével
• Raktárban érvényes munkavédelmi

és biztonsági szabályok betartása 
• A raktári rend fenntartásának

biztosítása, a raktári helyiségek tisztántartása

Betanulási idő után garantált nettó 250.000,-ft vállalkozói díj,
1 hónap próbaidő, utána elérhető nettó 320.000,-ft

vállalkozói díj.

Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu,
vagy 0630/499-0237
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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

Szeptembertől újra WKK!
WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Ősztől induló új tanfolyamaink 
gyerekeknek:

Divattánc
első alkalom szeptember 10.

Képregény-készítők köre
első alkalom: szeptember 18.

Bűvésztanfolyam gyerekeknek
első alkalom: szeptember 19.

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

A részleteket és a friss programajánlatot keresse  
az új őszi-téli műsorfüzetünkben és a wkk.kispest.hu honlapon!

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

Nagy menü lett, maradhat?

jelentkezz:
info@zingburger.hu

DOLGOZZ NÁLUNK 
ÉS TALÁLD KI A 
SAJÁT DUMÁD!



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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HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Budapest, XIX. kerület, Petőfi utca 75.

Telefon:

06(1) 348 0550

Email:

audiologia@widex.hu

petofi@widex.hu

Nyitva:

H-CS: 8:00-16:00

P: 8:00-14:00

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

Kérjük, egyeztessen időpontot

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Az ön szakorvosa:

DR. GARAY ZSOLT

audiológus, fü l -orr-gégész


