
ÖNKORMÁNYZAT
SZABADON ELKÖLTHETŐ TÁMOGATÁS

A Vass iskola tanévnyitó ünnepségével indult el a 
2017/2018-as nevelési év Kispesten. Idén minden is-
kola 1-1 millió forint szabad felhasználású támogatást 
kap az önkormányzattól, az adományleveleket Vinczek 
György alpolgármestertársával, Rátkay Andreával 
együtt adta át az évnyitón.
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Sportolni és parkolni is lehet
az új közösségi téren
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8. oldal

Ismét megrendezte a ha-
gyományos őszi gulyásfőző 
versenyt és sportnapot a 
Humánszolgáltatási és Szo-
ciális Iroda és a Wekerlei 
Kultúrház a Katona József 
utcai sporttelepen.

KERTÉSZ CSABA
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GAJDA PÉTER

A környezet rendezésével folytatódik a Kossuth tér átépítése

Három év alatt összesen 
mintegy 1,5 milliárd forintot, 
azaz évente 500 millió forin-
tot fordíthat az iskolák álla-
mosítása után megmaradt 
intézményeinek felújítására 
az önkormányzat.

BERUHÁZÁS

5. oldal

KRÁNITZ KRISZTIÁN
Az új tanév kezdetére elké-
szült a Bolyai és a Vass isko-
la tálalókonyhájának felújí-
tása is. A 10 millió forintos 
beruházás a kerületi intéz-
ménykorszerűsítési program 
részeként valósult meg.
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Szabadon elkölthető
támogatások tanévnyitóra

ÖNKORMÁNYZAT

Sportolni és parkolni is lehet
az új közösségi téren

Az új közösségi tér és a sza-
badtéri kosárlabdapályák 
átadásával folytatódott a Kos-
suth téri mögötti régi parkoló 
területének átépítése. Ezen 
kívül már hatvan kültéri au-
tóbeállót, a beruházás befe-
jezésekor pedig összesen 154 
parkolót használhatnak a kis-
pestiek és a piacra érkezők. 
Az építkezés a Kosárfonó 
utca előtti zöldsáv rehabilitá-
ciójával folytatódik.

Második ütemének a végéhez érkezett a 
tér rehabilitációja azzal, hogy birtokba 
vehették a kispestiek a Trefort szakgimná-
zium előtti új közösségi és sportterületet, 
ahol korábban illegális parkoló működött 
– jelentette be Gajda Péter polgármester, 
amikor ünnepélyes keretek között átadta 
a gyerekeknek a szabadtéri sporteszközö-
ket. Különleges, a fővárosban is egyedül-
álló teret alakítottak itt ki, hiszen a kiemelt 
sportpályával a parkolásra és sportolásra 
is lehetőség nyílik a téren. Mint mondta, 
a Fővárosi Önkormányzat által meghirde-
tett Tér_Köz városrehabilitációs felhívás-
ra Kispest Önkormányzata is pályázatot 
nyújtott be a Kossuth téri piac és a Tre-
fort Ágoston Szakgimnázium közötti tér 
közterületi megújítására. A Fővárosi Ön-
kormányzat a parkoló megépítéséhez 246 

millió forinttal járult hozzá, amelyhez a 
kötelező önerő 64 millió forint, és ehhez 
tesz még hozzá a kispesti önkormányzat 
50 millió forintot. A kiemelt sportpálya 
mellé pingpongasztal, kültéri csocsóasztal 
és a térszíni berendezési tárgyakkal meg-

egyező utcabútorok kerültek. A környe-
zetrendezés elsődleges célja az volt, hogy 
megszűnjön az az áldatlan állapot, amely 
ezt a területet jellemezte – tette hozzá a 
polgármester, aki köszönetet mondott a 
képviselő-testület kormánypárti tagjainak 

a sikeres pályázat érdekében végzett mun-
káért. Minőségi változást hozott az intéz-
mény életében a parkoló átépítése, hiszen 
az iskolát szinte teljesen leválasztották a 
gépjárműforgalomtól, és épített, kulturált 
környezet várja a gyerekeket – sorolta a 
tér átalakításával járó előnyöket a Trefort 
Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimná-
zium igazgatója. Varsóci Károly a környé-
ken élők megnyugtatásra elmondta, hogy 
az iskola tanulói és nevelőtestülete az ön-
kormányzattal kötött közösségi megálla-
podás értelmében gondoskodik a terület 
tisztaságáról, valamint a kosárlabdapálya 
éjszakai és hétvégi zárva tartásáról. A 
projekt a parkolók és a sportolási lehetősé-
gek megépítésével nem zárul le, az utolsó 
ütemben a Kosárfonó utca 6-16. számú há-
zak előtti zöldfelület rendezése kerül sorra.

Gajda Péter polgármester Varsóci Károllyal, a Trefort szakgimnázium igazgatójával együtt adta át 
az új közösségi és sportterületet

Dr. Hiller István a központi tanévnyitón

Dr. Hiller István, Kispest országgyű-
lési képviselője, a Parlament alelnöke, 
Vinczek György és Rátkay Andrea 
alpolgármesterek, Teknős Ferenc ön-
kormányzati képviselő és Bak Ferenc, 
a Külső-Pesti Tankerületi Központ 
igazgatója is részt vett az eseményen. A 
Vass iskola a közösség három legfonto-

sabb iskolai szereplőjét, a gyerekeket, a 
szülőket és a pedagógusokat kovácsol-
ja egységbe, ezt példázza a jókedvű 
tanévnyitó is – mondta köszöntőjében 
Hiller István. Arról beszélt, hogy 
azoknak, akik a közösség képviseletét 
választották, feladatuk, hogy minél 
több hasonlóan jókedvű iskola legyen 
az országban, ahová szívesen engedik 
gyermekeiket a szülők, ahol szívesen 
tanulnak a gyerekek és ahol a peda-
gógusok is szívesen tanítanak. Csak a 
gyermekközpontú iskolarendszer lehet 

jó, ezért azt kívánom minden magyar 
iskolának, itthon és a határokon túl, 
hogy a diákokat tekintse elsődleges-
nek – fogalmazott a honatya. Vinczek 
György alpolgármester arról beszélt, 
hogy egy iskola akkor lehet sikeres, 
ha kreatív, jó pedagógusai vannak – a 
Vass iskola ebben élen jár, új módszert, 
az élményalapú pedagógiát alkalmaz-
zák. Elmondta, idén a képviselő-testü-
let döntése értelmében minden iskola 
1-1 millió forint szabad felhasználású 
támogatást kap az önkormányzattól. 
Vinczek György alpolgármestertársá-
val, Rátkay Andreával együtt adta át 
a támogatásról szóló adománylevele-
ket előbb a Vass iskola igazgatójának, 
Ertelné Csák Juditnak, majd a Kispesti 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhe-
lyettesének, Radnóti Katalinnak. Bak 
Ferenc tankerületi igazgató az összes 
kispesti diákot, köztük az első évet 
most kezdő 441 gyermeket köszöntötte. 
Kispesten 75 millió forintot fordított az 
oktatási intézmények karbantartására a 
tankerület, és a fűtési szezon kezdete 
előtt még elvégzik a fűtési rendszerek 
karbantartását is.

Látványos változásokat 
eredményezett a Kossuth 

tér átépítése

Minden kispesti iskola 
egymillió forintot kapott 

az önkormányzattól

A Vass iskola tanévnyitó ünnepségével indult el a 2017/2018-
as nevelési év Kispesten. Diákok és tanárok műsora is várta a 
régi és az új diákokat.



B

A több mint negyvenéves óvo-
daépületre ugyancsak ráfért a 
felújítás, így a nyári időszak-
ban csaknem 15 millió forintot 
költött az intézmény felújítá-

sára az önkormányzat – mond-
ta Gajda Péter polgármester, 
aki Dódity Gabriella önkor-
mányzati képviselővel és Krá-
nitz Krisztiánnal, a VAMŰSZ 
igazgatójával képletesen is, 
de átadta az intézményt a gye-
rekeknek és az ott dolgozók-
nak. Kránitz Krisztián gyors 
leltárt készített az elvégett 
munkákról: csak az elektro-

mos hálózat teljes felújítására, 
a világítás korszerűsítésére 10 
millió forintot költöttek, míg 
a folyosókon, a közlekedőben, 
a bejáratoknál a járólapok és a 
burkolat alatt lévő szennyvíz-
vezeték cseréjére közel kétmil-
liót. Ezen kívül az épület festé-
se, az ajtók, ablakok mázolása 
újabb 3 millió forintba került. 
A tervezett átadáshoz képest 
egy hetet csúszott ugyan az 
intézmény „visszafoglalása”, 
de a szülők nagyon megér-
tőek voltak a felújítás ideje 
alatt – mondta Vilonya Ágnes 
óvodavezető. A Kertvárosban 
található, két egységből álló 
összevont intézmény a Kelet 
utcában és a Beszterce utcában 
is két-két csoporttal működik.
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Látványosan megújult a Bokréta bölcsőde
BERUHÁZÁS

Intézményfelújítási programja 
keretében három év alatt ösz-
szesen mintegy 1,5 milliárd 
forintot, azaz évente 500 mil-
lió forintot fordíthat az iskolák 
államosítása után megmaradt 
intézményeinek felújítására 
az önkormányzat – tudtuk 
meg Kispest polgármesterétől. 
Gajda Péter elmondta, hogy a 

VAMŰSZ szakemberei koráb-
ban már felmérték valamennyi 
intézmény műszaki állapotát, 
és annak megfelelően, igény 
szerint folyik a felújítás az el-
következő években. A jövőre 
negyvenéves, 72 kisgyermek 
gondozását végző Bokréta 
bölcsőde korszerűsítésének 

leglátványosabb eleme a két 
vizesblokk, valamit a közle-
kedőfolyosók felújítása volt 
– mesélte a VAMŰSZ igazga-
tója, Kránitz Krisztán. A kor-
szerűsítés legjelentősebb része, 
a 66 radiátor és az oldalági fű-
tésvezetékek részleges cseréje 
mintegy 10 millió forintba ke-
rült. Négy csoportszobában, az 
irodákban és a vasalószobában 
– összesen 410 négyzetméte-
ren – a PVC-burkolatot, a köz-
lekedőfolyosókon, a bejárat 
előterében és a mosókonyhá-
ban a 260 négyzetméternyi ke-
rámiaburkolatot cserélték ki az 
alattuk levő vezetékekkel, köz-
mű-csatlakozásokkal együtt, 
mintegy 6 millió forintból. 
Két, a csoportszobákhoz tarto-
zó vizesblokk teljes gépészeti 
és építészeti felújítását is elvé-
gezték a burkolatok alatti veze-
tékekkel együtt, utóbbi munka 
8,9 millió forintba került.

A nyár végi határidőre elkészült a Bokréta bölcsőde korszerűsítése. Megújult a fűtési rendszer, kicse-
rélték a burkolatokat, és két vizesblokk teljes felújítására is sor került.

Korszerűsítették a vizesblokkokat is

Határidőre elké-
szült a 25 millió 
forintos felújítás

Tizenötmillió fo-
rintból újították fel 

az intézményt

Felújították a főzőkonyhát az Eszterlánc bölcsődében

A Csokonai utcai, 96 kisgye-
rek napi gondozását végző 
Eszterlánc bölcsődében jelen-
leg az őszi beszoktatási idő-
szak elején tartanak, így még 
csak 46 bölcsisnek készül a 
napi ebéd a most átépített fő-
zőkonyhában, de hamarosan 
újabb 12-14 kisgyerek érkezé-
sét várják – tudtuk meg Sáro-
siné Dálnoki Judittól, az intéz-
mény vezetőjétől. A pincében 
még folynak a felújítás utolsó 
munkálatai, de ez már nem za-
varja a bölcsőde működését. 
Ebben az évben minden a ter-
vek szerint haladt, és jövőre az 
ugyancsak nagyon régi, sárga 

folyosói kőburkolat cseréjével 
folytatódhat az intézmény fel-
újítása – mondta Gajda Péter 
polgármester. Az átépítést vég-
ző VAMŰSZ vezetője, Kránitz 
Krisztián tájékoztatása szerint 
a főzőkonyha teljes gépészeti 
és építészeti átalakítása elké-
szült, megtörtént az ivóvíz- és 
melegvíz-, valamint a csapa-
dékvíz- és szennyvízvezeté-
kek cseréje is. Ezen kívül 60 
négyzetméteren járólapot, 142 
négyzetméteren csempeburko-
latot cseréltek, 200 négyzet-
méteren pedig falfestés zajlott, 
valamint 11 világítótestbe új 
LED-es világítótest került. Teljesen átépítették a bölcsőde konyháját

Több mint tízmillió forintot fordított az önkormányzat az Eszterlánc bölcsőde főzőkonyhájának átépí-
tésére, a járólapok, a világítótestek, a vízvezetékek cseréjére, festésre.

Teljesültek az ígéretek a Bóbita óvodában
BERUHÁZÁS

Sok minden megújult a Bóbita óvodában az elmúlt nyáron, még a felújítás alatt álló Hársfa óvoda Mé-
hecske csoportjának ovisai is a bóbitások kifestett tornatermében kaptak átmeneti menedéket.

Kicserélték a közlekedők burkolatait is

Megszépült a Mézeskalács óvoda is
A nyári szünet után már a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda megszépült Kelet utcai tag-
intézményébe térhettek vissza a kertvárosi óvodások.

Az önkormányzat több mint 
nyolcmillió forintot fordított 
ennek az intézménynek a rend-
behozatalára. A mintegy 148 
kispesti kisgyerek ellátására 
fenntartott Bóbita óvodában 
várhatóan jövőre a mosdók és 
a tálalókonyha kerülhet majd 
sorra – tudtuk meg Gajda Pé-
ter polgármestertől. Kránitz 
Krisztián, a VAMŰSZ igaz-
gatója örömmel hallgatta az 
intézményvezetőt, aki elége-
dett volt az elvégzett munkák 
minőségével. A nyári felújítás 
során javultak az itt dolgozók 
munkakörülményei, hiszen a 
dajkák öltőzőit is átalakították, 
de ezen kívül festettek, mázol-
tak, valamint a közlekedők, 

hat foglalkoztató, az irodák és 
az elkülönítő-helyiség burko-
latát is kicserélték, összesen 
mintegy 600 négyzetméteren. 
Benkőné Sipos Erika szerint az 
intézmény „mindent megka-
pott”, amit megígértek a felújí-
tás előtt. Mint mondta, az óvo-
dába járó gyerekek szülei is 
aktívan kiveszik a részüket az 
intézmény lehetőségeinek, esz-
közeinek bővítéséből. Példa-
ként az óvodai garázsvásárokat 
említi, amelyet már négy alka-
lommal tartottak, és várhatóan 
októberben lesz legközelebb. 
Az ebből befolyt összegekből 
elsősorban az udvar szépíté-
sére és a csoportok játékainak 
gyarapítására fordították.

Megújult óvodába térhettek vissza a gyerekek



A 14. köszöntésen Gajda Pé-
ter polgármester, valamint 
Vinczek György alpolgármes-
ter és Huszár Erzsébet idős-
ügyi tanácsos emléklappal és 
az önkormányzat ajándékcso-
magjával gratulált az idős em-
bereknek, köztük annak a két 
párnak, akik 70 éve mondták 
ki a boldogító igent. A Vass 
iskola kisdiákjai műsorral ked-
veskedtek az ünnepelteknek. 
Több mint tízéves hagyomány 
Kispesten, hogy köszöntjük 
az 50 éve vagy még régebb 
óta békességben, szeretetben 

együtt élő házaspárokat – 
mondta köszöntőjében Kispest 
polgármestere, kiemelve, hogy 
idén rekordszámú pár jelentke-

zett az ünnepségre. Gajda Péter 
hangsúlyozta, fontos, hogy az 
idős emberek érezzék a kerület 
törődését, hiszen példaképül 

állíthatók a fiatalok és a pár-
kapcsolati problémákkal küsz-
ködők elé. Köszöntője végén 
a polgármester még sok együtt 
töltött évet kívánt a pároknak. 
„A szeretet több, mint egy ér-
zés, így többet kell tartalmaz-
nia egy érzésnél: magát az em-
bert.” – idézte Vinczek György 
Tatiosz ókori görög filozófust, 
majd azt kívánta a megjelen-
teknek, hogy a jövőben is bé-
kében és boldogságban legyen 
részük.
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BERUHÁZÁS

KÖZLEMÉNY

Étkezés online megrendelése a kispesti nevelési intézményekben

A Külső-Pesti Tankerületi 
Központtal kötött együttmű-
ködési megállapodás és va-
gyonleltár szerint 2017. január 
1-jétől nem kerültek átadásra 
az oktatási intézményekben 
lévő főző- és tálalókonyhák, 
valamint a hozzájuk tartozó ét-
kezők sem, így az ezekkel kap-
csolatos felújítások az önkor-

mányzatot terhelik. A konyhák 
műszaki és higiéniai állapotát 
Budapest Főváros Kormány-
hivatala rendszeresen ellenőrzi 
– mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester, amikor a 
Vass iskola frissen felújított 
konyhájában beszélgetett az 
intézmény vezetőjével, Ertelné 

Csák Judittal az idei tanév in-
dulásakor. A Vass iskola kony-
hájának felújítása ötmillió 
forintba került, amelyből a fes-
tésen és a mázoláson, a radiáto-
rok festésén kívül mintegy 130 
négyzetméternyi csempe- és 
járólapburkolatot cseréltek ki, 
továbbá a szennyvíz-, a hideg-
meleg vízvezetékeket, a vizes 
berendezéseket és csaptelepe-
ket, az elektromos vezetéke-
ket, szerelvényeket, valamint 
12 világítótestet – tudtuk meg 
Kránitz Krisztiántól, a beruhá-
zást felügyelő VAMŰSZ igaz-
gatójától. A tálalókonyhák fel-
újítása szintén része a kerületi 
intézménykorszerűsítési prog-
ramnak. A Bolyai és a Vass 
iskolában az egyéb felújítások, 
festés és mázolás után a tála-
lókonyhák könnyebben tisztán 
tarthatók, a gyerekek számára 
kulturáltabbak, a dolgozóknak 
pedig biztonságosabb lettek.

Kulturáltabbak és 
biztonságosabbak 
lettek az iskolai 

konyhák

Két házaspár
70 éve mondta ki
a boldogító igent

Tanévkezdésre megújultak az iskolai konyhák
A tanév kezdetére elkészültek a tálalókonyhák felújításával a Vass és a Bolyai iskolákban. A munkála-
tokra összesen mintegy 10 millió forintot tervezett a költségvetésben az önkormányzat.

Gajda Péter, Ertelné Csák Judit
és Kránitz Krisztián a Vass iskolában

Fél évszázada együtt élő házaspárokat köszöntöttek
ÖNKORMÁNYZAT

Idén rekordszámú pár jelentkezett az ünnepségre

Negyvenhat olyan kispesti házaspárt köszöntöttek a Városházán, akik már 50 
éve vagy még annál is régebben kötöttek házasságot.

Jótékonysági
árverés és kiállítás
Lunger Katalin mester Tarka-
rét csoportjának különleges 
tagjai jótékonysági árveréssel 
egybekötött kiállítást rendez-
nek a Második Élet Alapítvány 
javára. A kiállítás megnyitóját 
október 1-jén, vasárnap 11-14 
óra között tartják, az aukciót 
október 12-én, csütörtökön 18-
21 óra között rendezik meg a 
Shopmark bevásárlóközpont 
Galériájában. Horváth Bog-
lárka 2015-ben szívleállás kö-
vetkeztében súlyos, maradan-
dó agykárosodást szenvedett, 
azóta 24 órás felügyeletet és 
ápolást igényel. Az ápolásá-
val, gondozásával és rehabi-
litációjával járó egészségügyi 
költségek közel százezer fo-
rint kiadást jelentenek minden 
hónapban. Annak érdekében, 
hogy Bogi és családja éle-
te kicsit könnyebbé váljon, 
2016-ban barátok és támoga-
tók létrehozták a Második Élet 
Alapítványt, amelyen keresz-
tül mindenki, aki segíteni sze-
retne, lehetőségeihez mérten 
eljuttathatja adományát a csa-
ládnak.

FELHÍVÁS

Készségfejlesztő 
foglalkozások
a családsegítőben
Életviteli készségfejlesztő fog-
lalkozásokat indít autizmus 
spektrumzavarral küzdő gye-
rekek családjainak a Kispes-
ti Család- és Gyermekjóléti 
Központ (1191 Bp., Táncsics 
Mihály utca 7.) hétfőnként 
10-12 óráig, első alkalommal 
2017. október 2-án. A részvé-
tel ingyenes, de regisztráció 
szükséges a 06-1-347-0040-es 
telefonszámon.

Megkezdődött az őszi félév 
a Szenior Akadémián

A kilencedik félév rajtolt el 
az önkormányzat és a Zsig-
mond Király Egyetem közös 
kurzusán. A Szenior Akadé-
mia ingyenes tanulásra invi-
tálja az ötven felettieket. Az 
őszi szemeszter hallgatóit 
Vinczek György alpolgár-
mester köszöntötte, külön 
kiemelve, hogy a kispesti 

akadémia a legjobbak közé 
tartozik Budapesten és az or-
szágban. Jászberényi József 
egyetemi tanár arról beszélt, 
hogy jelenleg 35 helyszínen 
4700 hallgatója van az aka-
démiának. A hallgatóságnak 
az eddigi négy és fél éves 
figyelmet köszönte meg. Az 
első előadást a képzésveze-
tő tartotta a kvóciensek (IQ, 
SQ, RQ) szerepéről az agy 

karbantartásában és az idős-
kori tanulásban. A következő 
előadásokon szó lesz a mig-
rációs helyzetről és az iszlám 
államok állapotáról, a klíma-
politikáról, az idősek számá-
ra személyre szabott mozgás-
formákról, az időseket érintő 
átverésekről, az időskori me-
móriatréningről és végül a 
félévzárón a nyugati civilizá-
ció válságjelenségeiről.

OKTATÁS

Immár egyszerűen és kényel-
mesen, otthonról is megren-
delhetik vagy lemondhatják 
bölcsődés, óvodás és isko-
lás gyermekeik étkezését a 
kispesti szülők a GESZ új 
online felületén. Kispest Ön-
kormányzatának Gazdasági 
Ellátó Szervezete 2016 nov-
emberében kezdte el a Lako-
ma nevű közétkeztetési infor-
matikai rendszer fejlesztését, 
hogy alkalmas legyen az 
online ügyfélforgalomra. A 
pozitív tapasztalatok és a si-
keres próbák után idén márci-
usban kiterjesztették a teszt-
üzemet valamennyi iskolára, 
óvodára, bölcsődére. Májusra 

befejeződött a bankkártyás 
fizetési szolgáltatás fejleszté-
se, így augusztustól az étke-
zés online megrendelésének 
és fizetésének rendszere tel-
jes körűen igénybe vehető. A 
szülők a http://gesz.kispest.
hu oldalon keresztül az „On-
line ebédbefizetés” gombra 
kattintva érhetik el a webes 
felületet. Első alkalommal 
regisztrálniuk kell, ami-
hez az iskolában, óvodában 
vagy bölcsődében megkap-
ják gyermekük regisztrációs 
kódját. A pontos regisztráció 
után válik használhatóvá a fe-
lület. Ha több gyermek ebéd-
befizetését szeretnék intézni, 

mindenkire vonatkozóan el 
kell végezni a regisztrációt 
(fontos, hogy azonos legyen 
az emailcím és a jelszó), ez-
után minden gyerek befize-
téseit tudják kezelni. Minden 
hónap 1. és 15. között lehet 
a következő havi megrende-
léseket rögzíteni. A befize-
tés három módon történhet: 
banki átutalással legkésőbb 
20-ig, online bankkártyás fi-
zetéssel internetbankon ke-
resztül vagy QR-kóddal, mo-
bilkészülékkel is lehetséges. 
Az ebéd lemondását egész 
hónapban ugyancsak elektro-
nikusan megtehetik a szülők, 
nem kell emaileket írni, tele-

fonálni. Természetesen az in-
tézményekben továbbra is le-
hetőség nyílik személyesen, 
készpénzfizetés mellett meg-
rendelni az ebédet. Az elmúlt 
hónapokban, a tesztek idő-
szakában több mint 500 szülő 
próbálta ki hónapról hónapra 
az új lehetőséget. Augusztus-
ban lehetett első alkalommal 
mindhárom fizetési módot 
választani, és az online meg-
rendelést választó szülők 
egyharmada internetbankos 
vagy mobilbankos befizetési 
módot választott.
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Kutyák fesztiváloztak a KAC-pályán
Harmadik alkalommal rendezte meg a Kispesti EbFestet a Kispesti Állat-
védelmi Járőrszolgálat a KAC-pályán. Gajda Péter polgármester, valamint 
Kertész Csaba és Rátkay Andrea alpolgármesterek is részt vettek a rendez-
vényen.

KÖZÖSSÉG

A borongós, esős idő ellenére 
is sokan voltak kíváncsiak a 
kutyákat, gazdáikat és az ér-
deklődőket összehozó, jó han-
gulatú találkozóra, amelyen 
állatvédő és fajtamentő szerve-
zetek mutatkoztak be, az Akela 
Kutyaiskola frizbibemutatót 
tartott, volt szemészeti szak-
rendelés kutyáknak, felléptek 
a Black Top hiphoptáncosai és 
a Mágnes Színház ifjú előadói, 
és szépségversenyt is ren-
deztek a kedvenceknek. Idén 
Deme Orsolya Brúnó nevű ku-
tyája lett Kispest szépe.
Kispest polgármestere család-
jával és kiskutyájukkal láto-
gatott ki az EbFestre. Gajda 
Péter lapunknak külön hang-
súlyozta a 2015 óta működő 
járőrszolgálat munkájának 
fontosságát: a szervezet segít 
az elkóborolt állatok gazdái-
nak felkutatásában, a gazdát-
lan állatok örökbefogadásá-

ban, és feladatának tekinti a 
felelős állattartás szabályainak 
megismertetését. Mint mond-
ta, a kerületben sokan tartanak 
kisállatot, ezért is kell minél 
több kispesti figyelmét felhív-
ni a felelős állattartásra. Ezt a 
célt szolgálják a kutyafuttatók 
és a kutyapiszokgyűjtők is, 
amelyek hálózatát lakossági 

igény alapján tovább bővítheti 
az önkormányzat. Hozzátette, 
a civilszervezet munkáját a 
jövőben is támogatni fogja az 
önkormányzat.
A járőrszolgálat vezetőjétől 
megtudtuk, a kispestiek egyre 
jobban ismerik tevékenysé-
güket, ebben segít közösségi 

oldaluk is. Kruzslicz Anna el-
mondta, az önkormányzat havi 
170 ezer forinttal támogatja 
munkájukat, és két éve egy au-
tót is kaptak a kerülettől. A Kis-
pesti Állatvédelmi Járőrszol-
gálat nem rendelkezik hatósági 
jogkörökkel, tevékenységét a 
polgárőrségre és az állatok vé-
delmével foglalkozó civilszer-
vezetekre vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezések, valamint 
az önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás 
szabályozza. Heti rendsze-
rességgel járőröznek, illetve 
0-24 óra között, a hét minden 
napján a bejelenteskispest@
gmail.com emailcímen és a 
06-70-636-6230-as telefon-
számon fogadják a Kispestről 
érkező bejelentéseket esetle-
ges állatkínzásról, helytelen 
tartásról, balesetet szenvedett, 
illetve kóbor állatokról.

Látványos bemutató nem mindennapi közönség előtt

Ismerni kell
a felelős állattartás 

szabályait

Ismét
a gulyások győztek
Tíz bográcsban főtt a gulyás 
a Humánszolgáltatási és Szo-
ciális Iroda, illetve a Wekerlei 
Kultúrház hagyományos őszi 
Gulyásfőző Versenyén a KAC-
pályán. A zsűri – Burány Sán-
dor országgyűlési képviselő, 
Kertész Csaba alpolgármester, 
Bogó Józsefné önkormány-
zati képviselő és Sági Szilárd 
gasztrokibic – hosszas kós-
tolgatás, ízlelgetés után hozta 
meg a döntést: a /P/erkel/T/
eam klasszikus bográcsgulyása 
harmadik helyezést érdemelt, 
második lett a Kispesti Trió 
victory gulyása. Az ítészek a 
Gulyás Ellátó Szervezet esz-
szenciáját tartották a legfino-
mabbnak. Különdíjat kapott 
a XIX. kerületi KISZE vidám 
juhász gulyása, a Szupernagyik 
kőgulyása és a Kajás Majmok 
majom módra készített kon-
dásgulyása. A színpadon színes 
program fogadta a közönséget: 
felléptek a Pannónia iskola 
táncosai, a Wekerlei Kultúr-
ház zumba gold csapata, az Öt 
Elem SE kungfusai és az Art’s 
OK táncosai. A műsort a kivá-
ló Kranyik–Török Duó zárta 
jazzsztenderdekkel. A sport-
napon paintball-bemutató, cél-
lövészet, pingpong, tenisz és 
foci várta az érdeklődőket. Az 
óvodások sorversenyét a Zöld 
Ágacska nyerte a Gyöngykagy-
ló és a Mese-Vár előtt, strand-
fociban a Trefort győzött. Jó 
időben, kellemes hangulatban 
zajlottak a sportversenyek, 
minden résztvevő jól érezte 
magát – értékelte a közösségi 
rendezvény sportprogramjait 
Kerekes Balázs, a Humánszol-
gáltatási Iroda sportszervezője.

ÖNKORMÁNYZAT

Színes programkavalkád a Wekerlei Napokon
Huszonhatodik alkalommal rendezte meg a telep őszi kulturális fesztiválját 
az önkormányzat és más partnerek támogatásával, önkéntesek segítségével a 
Wekerlei Társaskör Egyesület szeptember harmadik hétvégéjén.

KULTÚRA

Gyermekműsorokkal kezdő-
dött szombat délelőtt a XXVI. 
Wekerlei Napok program-
sorozata: a Mágnes Színház 
előadása és a Tatay Színház 
Csillagszemű juhász című 
bábelőadása után Kovács Bo-
róka és barátainak népzenei 
félóráját élvezhette a közön-
ség. Délután színpadra lépett 
az ADOL Mozgásművészeti 
Stúdió, az Etude Táncstú-
dió és az Ellinizmosz Görög 
Hagyományőrző Táncegyüt-
tes, a Réthy Fashion öko-
divatbemutatóját követően 
pedig a Makám zenekar adott 
koncertet. Az egész napos 
programok sorában kézmű-
ves vásár és foglalkozások, 
népi mesterségek bemutatói, 
sütisütő verseny és sétakocsi-
kázás is szerepelt, és idén de-
bütált a „wekerlei újrapohár”. 
A főtámogató önkormányzat 
nevében Gajda Péter pol-
gármester az esti blokk előtt 
köszöntötte a közönséget és 
a fellépőket, majd Somlói 

Judit, a WTE elnöke átadta a 
társaskör díjait. Az esti prog-
ramban folytatódott az idei 
Wekerlei Napok mottóját adó 
balkáni kulturális barango-
lás: a Martenica Bolgár Tánc-
együttes műsora után a Tűz-
fészek Tűzzsonglőr Társulat 
szórakoztatta a közönséget, 
végül a Guča Partyzans Brass 

Band koncertje zárta a napot.
A vasárnapra tervezett prog-
ram a kedvezőtlen időjárás 
miatt módosult, a kültéri 
gyermekműsorok és koncer-
tek az eső miatt elmaradtak. 
Délután a WTE pincegalé-
riájában „Építészbarátság” 
címmel filmvetítéssel egybe-
kötve nyílt kiállítás a Kós–

Zrumeczky-emlékév alkal-
mából, míg „Kós Károly és a 
Fiatalok” nyomában – a Kul-
turális Örökség Napjai alkal-
mából ingyenes – várostör-
téneti séták indultak a téren. 
Este az Ars Sacra Fesztivál 
keretében a SaxOrgan adott 
koncertet a Wekerletelepi 
Munkás Szent József temp-
lomban. A Wekerlei Napok 
sportprogramja három na-
pot ölelt fel: a hagyományos 
foci-, asztalitenisz- és röp-
labdaverseny mellett a tájé-
kozódás futás, az ügyességi, 
gyorsasági és atlétikai játé-
kok idén sem hiányoztak a 
programból. A társaskör két 
évvel ezelőtt kapcsolta össze 
először a Wekerlei Napokat 
a Kulturális Örökség Napja-
ival, s a két rendezvény idén 
is jól kiegészítette egymást: 
a telep története iránt érdek-
lődők tematikus helytörténeti 
sétákon ismerkedhettek meg 
a Wekerletelep építészeti ér-
tékeivel.

Fúvószenekari koncerttel kezdődött a program

Az Ars Sacra Fesz-
tivál és a Kulturá-
lis Örökség Napjai 

is kiegészítette
a rendezvényt

2017. SZEPTEMBER2017. SZEPTEMBER

Kispest Kerékpáros 
Hálózatforgalmi 
Terve
Kispest Önkormányzata a 
VEKOP-5.3.1-15-2016-os 
azonosítójú pályázaton 350 
millió forintos támogatásban 
részesült, hogy Kispest úthá-
lózatát kerékpárosbaráttá ala-
kíthassa. Ennek érdekében egy 
átfogó, a kerület egészére kiter-
jedős Kerékpáros Hálózatfor-
galmi Tervet készített, amelyet 
Kispest Önkormányzatának 
képviselő-testülete, illetve a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium Szakmai Tervzsűrije 
megvalósíthatósági szempont-
ból alkalmasnak talált. A pro-
jekt a mindennapi hivatásfor-
galmi utak fejlesztését célozza, 
emellett szomszédos kerüle-
tek, illetve a belváros felé irá-
nyuló kapcsolatokat erősítené, 
lehetőség nyílik majd kerék-
párút-építésre és kerületrészek 
kerékpárosbaráttá tételére, de 
szemléletformáló programok 
is részei a 2019. augusztus 
31-én záruló projektnek. A 
végleges Kerékpáros Hálózat-
forgalmi Terv, illetve annak 
kiegészítő térképei elérhetők a 
www.kispest.hu honlapon.

Laboránst keres
a Deák Gimnázium
A Kispesti Deák Ferenc Gim-
názium laboráns munkatársat 
keres teljes munkaidőben (heti 
40 óra). Jelentkezni önélet-
rajzzal a kdfg19@gmail.com 
emailcímen vagy a 347-9041-
es telefonszámon lehet.

KÖZLEMÉNY

ÁLLÁS
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Az állam a kormány döntésé-
nek értelmében nemrég, 2013-
ban közel 1,8 milliárd forint 

adósságot vállalt át Kispesttől. 
Érthetetlen számomra, hogy 
pár év elteltével ismét húsz 
évre adósságba hajszolja a bal-
oldali városvezetés a kerületet. 
A hitel átvállalását követően 
észszerű gazdálkodással, rend-
szeres és megfelelő minőség-
ben végzett karbantartással, és 
nem tűzoltásként, hanem terv-
szerűen végzett felújításokkal 
kellett volna intézményeinket 
megfelelő állapotúra hozni, 
illetve abban tartani. Sajnos ez 
nem így történt. A budapesti 
átlagnál rosszabb állapotban 
lévő iskolákat idén januártól 
már átvállalta az állam, de 

néhány kivételtől eltekintve 
sajnos a kispesti bölcsődék és 
óvodák sincsenek jobb álla-
potban. Frakciónk éveken át 
azért harcolt, hogy az oktatási 
és nevelési intézményekre 
fordítandó 100 millió forintos 
keretet emelje meg a városve-
zetés. Több év elteltével végre 
belátták, ennél sokkal több for-
rás szükséges azokra az épüle-
tekre, amelyekben gyermeke-
ink napjaik nagy részét töltik. 
De az intézményeket járva azt 
látom, sajnos még ez az összeg 
is kevésnek bizonyul. A kis-
pesti bölcsődékben és óvodák-
ban a legsürgetőbb dolgokra 

kell fordítani a hitel összegét. 
A beázó tetőket meg kell javí-
tani, a beszögelt nyílászárókat, 
elavult elektromos hálózatot és 
vízvezetéket újakra kell cse-
rélni. Fel kell számolni a bal-
esetveszélyes burkolatot vala-
mennyi intézmény udvarán, és 
ahol még van ilyen, az udvar 
poros részeit is otthonossá, 
használhatóvá kell tenni. Az 
intézményvezetők által jelzett 
hibák mindegyikére a kispesti 
gyermekek érdekében mielőbb 
megoldást kell találni, ez most 
a legégetőbb feladat.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Elkötelezett szándékunk a 
kerület oktatási-nevelési in-
tézményeinek folyamatos 
korszerűsítése, karbantartása 
azért, hogy gyermekeink mi-
nél jobb körülmények között 

tudjanak nevelkedi, fejlődni, 
tanulni. Ezért átfogó felmé-
rést készítettünk elsősorban 
a bölcsődék és az óvodák 
tekintetében, a megoldásra 
váró problémák feltérképe-
zésével. Elkészítettük azt a 3 
éves fejlesztési tervet, amely 
alapján évente 500-500 millió 
forintot, összesen 1,5 milli-
árdot költenénk a nevelési, 
oktatási intézmények felújítá-
sára. Azt már akkor is tudtuk, 
hogy az önkormányzat saját 
bevételi forrásai nem teszik 
lehetővé egy ekkora léptékű 
intézményfejlesztési program 
finanszírozását, ezért a kép-
viselő-testület elfogadta az 
egymilliárd forint fejlesztési 
hitel felvételét, amit a kor-

mány is jóváhagyott. Az idén 
saját forrásainkat felhasználva 
el is kezdtük a tervezett be-
ruházásokat, amelyek szinte 
az összes intézményt érin-
tették. Számos bölcsődében 
és óvodában megújultak a 
nyár folyamán a hideg- és 
melegburkolatok, fűtési rend-
szerek, nyílászárók, főző-
konyhák, közműhálózatok, vi-
lágítástechnikai berendezések 
és komplett hálózatok, játszó-
udvarok. Mindezen részleges 
felújítások mellett az Eötvös 
utcában található Hársfa óvo-
dát „tetőtől talpig” megújítjuk 
a mintegy 180 milliós beru-
házás keretein belül. A mun-
kálatok jelenleg is zajlanak, 
és előreláthatólag határidőre, 

október végéig elkészülnek 
majd. Január 1-jétől az állam 
kezelésébe kerültek az isko-
lák, de az önkormányzat to-
vábbra is elkötelezetten kiáll 
ezen intézmények mellett, így 
több tálalókonyha megújítá-
sára és az Erkel iskola teljes 
világításkorszerűsítésére is 
sor kerülhetett. Az idén meg-
kezdett munkát a következő 
két évben a rendelkezésre álló 
forrásból folytatni fogjuk, és a 
kitűzött felújításokat megva-
lósítjuk, hiszen gyermekeink 
megérdemlik, hogy korszerű, 
XXI. századi intézményekben 
töltsék mindennapjaik jelen-
tős részét!

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

A kormány hozzájárult ahhoz, hogy Kispest egymilliárd forintos fejlesztési hitelt vegyen fel, amely le-
hetővé teszi majd, hogy az önkormányzati intézményekben, óvodákban, bölcsődékben ne maradjanak 
el a legfontosabb felújítások, fejlesztések, így évente 500-500 millió forintot költhet majd a kerület 
erre. Ön szerint hogyan, mire lehet a legcélszerűbben felhasználni a rendelkezésre álló forrást?

Vélemények a kispesti nevelési intézmények fejlesztéséről

Várjuk észrevételeiket! Telefon: (0670) 671-1919
Email: info@kispesttv.hu www.kispesttv.hu

BESZÁMOLÓ A KISPESTI KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS 2017 PROGRAMRÓL, JAVASLATOK

A 2018-AS KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRE

A Polgármesteri Program részeként először ta-
valy ősszel kértük a kispestiek javaslatait a ke-
rületi fejlesztésekről.  A Közösségi Költségvetés 
2017 projekt keretében az itt élők városrészen-
ként (Felső-Kispest, Kertváros, Hagyományos 
Kispest, Wekerletelep) 4-4, összesen 16 millió 
forint felhasználásáról dönthettek közvetlenül. 

A beérkezett javaslatokat a Polgármesteri Hivatal 
szakirodái egyenként megvizsgálták a megvaló-
síthatóság szempontjából, és ennek alapján állí-
tották össze a szavazólapot. 
A szavazás eredményeként Hagyományos Kis-
pesten felújítottuk az az Esze Tamás, a Kossuth 
Lajos és a Zrínyi utca járdáit 120 méter hosszan, 
198 négyzetméternyi felületen, a Kertvárosban 
pedig körbekerítettük a Karton utcai játszóteret, 
újrafestettük a játszóeszközöket, valamint több 
szükséges javítást is elvégeztünk. A fejlesztés 
folytatásaként új közterületi kondicionáló gépek 
kihelyezését tervezzük a területen, jelenleg az 
eszközök beszerzése zajlik, várhatóan az ősz fo-
lyamán már kikerülnek a játszótérre. 

Szintén a Közösségi Költségvetés 2017 projekt 
keretében beérkezett javaslatok alapján 5 új 
ivókutat alakítottunk ki Kispest területén, és 10 
új kutyapiszokgyűjtő-edény került kihelyezésre 
Felső-Kispesten, valamint Wekerlén. Emellett 
felújíttattuk a Dobó Katica és Arany János utca 
közötti teniszpályát is.

A lakók javaslatai alapján elindult a Vasút utca 
leaszfaltozásának terveztetése és engedélyezte-
tése. 

A wekerlei futókör kapcsán a Wekerlei Futóklub-
bal folynak a szükséges egyeztetések.

Az önkormányzat idén is azt tervezi, hogy igény-
felméréssel, a Fenntartható Zöldfordulat mun-
kacsoport által koordinált képviselői fórumok 
szervezésével segíti a kerületben élők ötleteinek 
beépítését a megvalósításért felelős irodák szak-
mai munkájába. Ezután a projekteket értékel-
ve a támogathatónak ítélt kezdeményezésekről 
szavazhatnak a kispestiek, és a városvezetés a 
tavalyi összeg csaknem dupláját, összesen 30 
millió forintot – városrészenként 6-6 milliót – költ 
fejlesztésre a helyi javaslatok alapján. 

Fontos, hogy idén nem négy, hanem öt város-
részre vonatkozóan várjuk javaslataikat, úgy, 
mint Felső-Kispest 1. (Ady Endre út - Kisfaludy 
utca – Simonyi Zsigmond utca – Vak Bottyán 
utca közötti terület), Felső-Kispest 2. (Kisfaludy 
utca – Simonyi Zsigmond utcától keletre, Ady 
Endre úttól északra eső terület), Kertváros, Ha-
gyományos Kispest és Wekerletelep.

Mindannyian Kispesten élünk, ugyanazokban a 
parkokban sétálunk, ugyanazokat a sportlétesít-
ményeket, közösségi tereket használjuk, így min-
denki javaslataira kíváncsiak vagyunk, mindenki 
ötletét várjuk! A közösségi költségvetés kialakítá-
sa együttes munka, hiszen egy újfajta szemlélet-
ről, új városfejlesztési módról van szó, melynek 
megtervezése és megvalósítása közös feladat 
és lehetőség.  Ezért kérjük, a javaslattételi lapon 
juttassák el hozzánk idén is ötleteiket!

Köszönettel:   
Gajda Péter

Kispest polgármestere

1

2017. SZEPTEMBER

Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)
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Javaslattételi lap

Az alábbi fejlesztési javaslatokat szeretném tenni:

Felső-Kispest 1. (Ady Endre út – Kisfaludy utca – Simonyi Zsigmond utca - Vak Bottyán 
utca közötti terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . … … … … …

Felső-Kispest 2. (Kisfaludy utca – Simonyi Zsigmond utcától keletre, Ady Endre úttól észak-
ra eső terület):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
… . . . . . . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hagyományos Kispesten (Nagykőrösi út–Rákóczi utca–Ady Endre út– Lajosmizsei vasút-
vonal):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......……..……
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WEKERLE
FELSŐ-KISPEST 1

FELSŐ-KISPEST 2

KERTVÁROS

HAGYOMÁNYOS
KISPEST



„Személyes hatalmi vágyak-
ból és ambíciókból nem lehet 
országot építeni.” Ezt a Bástya 
elvtárs szerénységét is felül-
múló kijelentést nem más, 
mint a miniszterelnök tette a 
Parlament őszi ülésének első 
napján. Mindezt természetesen 
nem saját politikai ámokfutá-
sára értette, ellenkezőleg: az 
intelem az ellenzékhez szólt. A 
minden erkölcsi próbát kiálló 
kormányfő szerint kormányzá-

sa alatt nincs egyetlen kifogá-
solható intézkedés sem, de ha 
ezt ellenzéke másképp láttatja, 
erre is van kész válasza: „Ne 
legyen az, hogy önök a pénzért 
és a hatalomért mindenre ké-
pesek.” Szerinte ugyanis a po-
litika – főleg, ha az ellenzéki – 
semmi másról nem szól, mint 
a hatalomról és a pénzről. Ő 
már csak tudja. Ha valaki, hát 
Orbán Viktor ellenzékben, esz-
közökben nem válogatva, alig 
leplezett hatalmi vágyaktól 
fűtött ambícióval, kormány-
zásra betonozta be magát és 
szűk klientúráját. Ellenzékben 
még kifejezetten támogatta, a 
demokrácia lényeges elemé-
nek tartotta a demonstrációkat, 
a népszavazást, sőt még az 
elégedetlenségi mozgalmakat 
sem tartotta ördögtől valónak. 
Mindazt tehát, amit ma már 
szemrebbenés nélkül korlátoz, 
és nemcsak az ellenzéke, de 
az állampolgárok számára is. 

Gondosan ügyel arra, hogy a 
mindenütt jelen levő alattvalói 
megakadályozzanak bármi-
féle népi kezdeményezést, 
hogy az ügyészségen egyetlen 
kormánypárti politikus bün-
tetőügyért kiáltó visszaélései 
el se jussanak a bíróságokig. 
Egyértelműbben fogalmazva: 
a kormányhoz közel álló ha-
verok napi korrupciós ügyei. 
Mert ha valakik, hát akkor 
éppen ők azok, akik a pénzért 
mindenre képesek. Kormány-
zásnak eladott működésük 
egyébről sem szól, mint a 
pénz, a minél több közpénz 
megszerzéséről, lenyúlásáról. 
Pontosan tudják, hogy mit 
csinálnak, és tisztában vannak 
azzal is, hogy egyszer előbb-
utóbb el kell számolni tetteik-
kel. Nem véletlen, hogy a kor-
rupciós ügyek elévülésének 12 
évre történő határidejét javasló 
népszavazási kezdeménye-
zésre azonnal azzal reagáltak, 

hogy támogatták a hasonló 
tartalmú törvényjavaslatot. 
Ugyanezt a módszert játszot-
ták velünk, amikor lehetővé 
vált a népszavazás az üzletek 
vasárnapi nyitva tartásáról. 
Nem szabad bedőlni nekik. 
A korrupcióra vonatkozó 
népszavazást támogatni kell, 
minél többen. Arra ugyanis 
nincs garancia, hogy Orbánék 
saját törvényüket akár egy hét 
múlva ne változtassák meg. 
Amennyiben azt népszavazás 
erősíti meg, legalább három 
évig nincs lehetőség a jogsza-
bály meghekkelésére. Tizenkét 
év, azaz három kormányzati 
ciklus áll rendelkezésre a 
számonkérésre, az igazság-
szolgáltatásra. Legyen közös 
reményünk és akaratunk, hogy 
ennyi időre nem lesz szükség. 
Legközelebb ennek esélyét a 
jövő tavasszal esedékes vá-
lasztásokon adhatjuk meg.

Wekerletelepen:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kertvárosban:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Köszönjük, hogy megosztotta velünk javaslatait!
Beküldési határidő: 2017. október 31.

A beküldés módja:
Elektronikusan:

e-mail: gajda@kispest.hu
honlap: www.kispest.hu

Postán:
Gajda Péter

1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

Személyesen:
Városháza portája (1195 Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

Kispesti Rendészeti Központ (1191 Budapest XIX. kerület, Eötvös utca 3-7.)
Szociális és Humánszolgáltatási Iroda portája 
(1192 Budapest XIX. kerület,  Ady Endre út 7.)

Varga Attila képviselői irodája
(1196 Budapest XIX. kerület, Ady Endre út 89. hétfőtől péntekig 14-17 óra között.)

Lakossági fórumok: 
Október 9., hétfő 17 óra Élmunkás lakótelep, 68-as busz végállomása,

Október 11., szerda 17 óra Csokonai u.5. Bóbita óvoda előtti park, 
Október 16., hétfő 17 óra Kós Károly tér (Zenepavilon mellett),

Október 18., szerda 17 óra Központi játszótér, Nagysándor József utca,
Október 20., péntek 17 óra Csokonai u.5. Bóbita óvoda előtti park.
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Dr. Hiller István (MSZP)

FOGADÓÓRA

IDŐPONTVÁLTOZÁS

Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő következő 
fogadóóráját 2017. október 
12-én,  csütörtökön 17 órától 
tartja a kispesti MSZP-iro-
dában (XIX., Kossuth Lajos 
utca 50.). Előzetes bejelent-
kezés nem szükséges. Szere-
tettel várjuk önöket!

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Bástya elvtárs a Parlamentben

Szeptember 30-án lesz a Mihály-napi búcsú

Burány Sándor (MSZP)

Elsőként szögezzük le: ha 
folyamatosak lettek volna a 
fejlesztések, akkor most nem 
kellene hitelt felvenni és újra 
eladósítani Kispestet. Felme-
rül a kérdés, hogy az ezért 
felelős politikusok 27 évig mit 
is csináltak, miért hanyagolták 

el ennyire az oktatás-nevelé-
si intézményeket. A kispesti 
bölcsődék, óvodák és iskolák 
ugyanis szinte kivétel nélkül 
felújításra szorulnak, ezt a 
legutóbbi műszaki vizsgálat 
is megerősítette. A Jobbik 
képviselőjeként régóta szor-
galmazom az elmaradt fej-
lesztéseket, így természetesen 
támogatom a források felhasz-
nálását, azt viszont nem értem, 
hogy miért kell erre másfél 
milliárd forintot elkölteni, 
amikor a felújítási költségek 
az önkormányzat korábbi 
számításai szerint egymilliárd 
forintba kerülnek. Főleg úgy, 
hogy az iskolák már sajnálatos 
módon kikerültek az önkor-
mányzat fenntartásából.

A kedvezőtlen időjárásra való tekintettel a tervezettnél egy 
héttel később, szeptember 30-án rendezi meg a Mihály-napi 
búcsút a KMO Művelődési Ház. A családi nyárbúcsúztató 
esemény részletes programja a www.kmo.hu honlapon
olvasható.

Lázár Tamás (Jobbik)
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„Próbálj meg lazítani!”
EGÉSZSÉG

Az Etude táncosai a lelki egészségnapon

A hagyományos egészség-
programok – vérnyomás- és 
vércukormérés, hallásvizsgá-
lat, gyógytornász – mellett na-
gyobb hangsúlyt kapott a lélek 
kondicionálása a Forrásház 
hagyományos rendezvényén. 
Igazi családi program várta 
a környék lakóit, gyerekeket 
és felnőtteket: egész nap volt 
arc- és pólófestés, színezés, 
ugrálóvár, pingpong, csocsó, 

kosárfonás, ruhabörze, hang-
fürdő. A mentál-kávéházban 
a Mentőöv című könyv szer-
zői és dr. Bodrogi Andrea 
addiktológus várta a vendé-
geket. Az udvari színpadon 
délelőtt az Arany óvoda cso-
portjai, majd az Etude Dance 
Studio táncosai, délután Éles 
István humorista és a kubai 
salsaénekes, Lucio Dominguez 
szórakoztatta a közönséget.

Hosszú távú feladatunknak 
tekintjük a kispestiek mentá-
lis kultúrájának fejlesztését, 
ezért hirdetjük programjainkat 
és szolgáltatásainkat a lakos-
ságnak, például a lelki elsőse-
gélynyújtást és a rehabilitáci-
ós tanácsadást a megváltozott 
munkaképességűek számára 
– mondta el lapunknak a For-
rásház szakmai vezetője, Sár-
kány-Balogh Csilla.

A lelki egészség megtartására és a kikapcsolódásra fókuszált a Forrásház csa-
ládi egészségnapja. Burány Sándor országgyűlési képviselő és Bogó József-
né önkormányzati képviselő is részt vett a rendezvényen.

Egy pesti
New Yorkban
Mandur László fotóművész 
kiállítása nyílt meg a KMO 
Művelődési Ház Előtér Galéri-
ájában. Az őszi évad első tárla-
tának megnyitóján a Kranyik–
Török Duó lépett fel, majd 
Gábor Ilona, a KMO igazga-
tója köszöntötte a vendégeket, 
köztük Burány Sándort és dr. 
Hiller Istvánt, Kispest ország-
gyűlési képviselőit, valamint 
Szujkó Szilvia önkormányzati 
képviselőt, a KOSIE Bizottság 
elnökét. Az „Egy pesti New 
Yorkban” című kiállítást Bu-
rány Sándor nyitotta meg, aki 
személyes hangú köszöntőben 
méltatta Mandur László sok-
oldalúságát és művészi fotóit. 
Kincses Károly fotótörténész, 
muzeológus szakmai szem-
mel mutatta be a hagyományos 
városképeket, apró részlete-
ket, graffitiket és plakátokat 
egyaránt bemutató kiállítást, 
amely november 17-ig tekint-
hető meg.

KIÁLLÍTÁS

Női szerepek
a XXI. században
Tari Annamária pszichoana-
litikus, pszichoterapeuta Női 
szerepek a XXI. században 
című előadása 2017. október 
6-án, pénteken 18 órakor kez-
dődik a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár kispesti fiókkönyv-
tárában, az Üllői út 255. szám 
alatt. A fszek1901@fszek.hu 
emailcímen vagy a 06-1-281-
1163-as telefonszámon jelent-
kezőknek ülőhelyet biztosíta-
nak. A program az Országos 
Könyvtári Napok rendezvény-
sorozat részeként valósul meg 
és a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

Okleveleket kaptak a nyelv-
vizsgázók

Több mint negyvenen tettek 
sikeres nyelvvizsgát a Kis-
pesti Helen Doron Nyelvis-
kola 7–14 éves diákjai közül 
múlt nyáron. A Shopmark 
bevásárlóközpontban 11 éve 
működő nyelviskola 2012 
óta biztosít lehetőséget kü-
lönböző szintű Cambridge 
nyelvvizsgákra: idén huszon-
hárman alap-, heten közép-, 

tizenegyen felsőfokú vizsgán 
bizonyították angoltudásukat. 
A kiváló eredményeket elért 
fiatalok Kispest polgármeste-
rétől vehették át okleveleiket 
a Városháza dísztermében 
rendezett ünnepségen. Gajda 
Péter köszöntőjében gratulált 
a diákoknak, és arról beszélt, 
milyen fontos, hogy a gyere-
kek minél korábban megis-
merkedjenek az idegen nyelv-
vel, és magas színvonalon 
elsajátíthassák az ismerete-

ket. Veréb Zsuzsa, a nyelvis-
kola vezetője elmondta, hogy 
a három részből – szóbeliből, 
hallás utáni szövegértésből és 
írás-olvasásból – álló vizsga 
komoly motivációt jelent: 
tovább mélyül a gyerekek 
nyelvszeretete, így még na-
gyobb kedvvel tanulnak an-
golul, és a szülők részére is 
nagyon jó visszajelzés, hogy 
gyermekeik milyen típusú és 
erősségű nyelvvizsgát tudtak 
letenni.

OKTATÁS

PROGRAMAJÁNLÓ
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Nem okoz allergiás tüneteket a nyárfa termése
ZÖLDPROGRAM

Furcsa döntés született a Fő-
városi Közgyűlésen, hiszen 
a testület úgy szavazta meg 
valamennyi kanadai nyárfa 
kivágását, hogy nem tudta, 
pontosan hol és hány darab 
található belőle. Ezekből a 
nyárfákból az 50-es, 60-as 
években rengeteget ültettek 
elsősorban a lakótelepeken. 
Előnyük volt, hogy gyorsan 
nőttek, de már akkor azt ter-
vezték, hogy folyamatosan 
nemesebb fákkal pótolják 
majd azokat. A vita évtizedek 
óta tart arról, hogy mennyire 
allergén ez a növény, azaz a 
nyárfa szösze, repítő szőrös 
toktermése. A szakemberek 
véleménye szerint nem aller-
gén, csak irritálja a nyálka-
hártyát.
A kerületi Zöldprogram Iro-
dához tavasszal sok panasz 
érkezik a „nyárfavatta” okoz-
ta kellemetlenségek miatt. 
Igen sokan jelezik a „vattá-

val” kapcsolatban allergiás, 
asztmatikus megbetegedé-
süket. Sokszor azt is kérik a 
környéken élők, hogy az ön-
kormányzat adott körzetek-
ben vágassa ki a nyárfákat. 
A kerületben lévő csaknem 
félezer darabos nyárfaállo-

mány védelme érdekében 
több félreértést, tévhitet sze-
retnénk eloszlatni – válaszol-
ta kérdésünkre Tichy Judit, a 
Zöldprogram Iroda vezetője. 
A nyárfa vattája több más 
kellemetlenség mellett nem 
okoz, nem okozhat allergiás 
tüneteket. Mint az közismert, 
az allergiás tüneteket egyes 

növények virágpora, vagyis 
pollenje válthatja ki. Ezzel 
szemben a nyárfa „vattája” 
nem más, mint különböző 
nyárfaváltozatok egyes egye-
deinek a repítő szőrökkel el-
látott termése. Tichy Judit a 
kispestiek türelmét és meg-
értését kéri, hiszen a termés-
szórás maximum egyhónapos 
időszakában gyakoribb taka-
rítással bőven ellensúlyozni 
lehet a termés okozta kelle-
metlenségeket, szemben az-
zal, amit egy kifejlett nagy 
lombozatú nyárfa javít köz-
vetlen környezetén például az 
oxigéntermelő képességével. 
Más kérdés az elöregedő és 
esetenként balesetveszélyes 
nyárfák kezelése. Ezeket, 
ha indokolt, akkor a Zöld-
program Iroda a mindenkori 
költségvetési kereteken belül 
cseréli vagy visszavágatja – 
tette hozzá az irodavezető.

Nem változott az önkormányzat Zöldprogram Irodájának évekkel ezelőtt 
megfogalmazott szakmai véleménye a kanadai nyárfákról annak ellenére, 
hogy a Fővárosi Közgyűlés kiadta az engedélyt azok teljes kivágására a fővá-
ros kezelésében álló zöldterületeken. A nyárfapamacs azon kívül, hogy ide-
gesítő, nem allergén – állítják a szakemberek.

Gyakoribb takarí-
tással ellensúlyoz-
ni lehet a kellemet-

lenségeket

Ünnepeltek
a konyhakertészek
Ötödik alkalommal ünnepelték 
meg a konyhakerti világnapot 
az Irányi Dániel utca és a Bem 
József utca sarkánál lévő Első 
Kis-Pesti Kert kertészei, akik 
jó hangulatban, tárt kapuk-
kal, megannyi finomsággal és 
programmal várták az érdek-
lődőket, kicsiket és nagyokat. 
Az ételkóstolók mellett talics-
katoló verseny, aszfaltrajz- és 
csigafuttató verseny, termés-
kereső és poloskagyűjtő ver-
seny is várta a gyerekeket, a 
felnőttek fűszerfelismerő tesz-
ten nyerhettek fűszercsoma-
got, és tanácsokat kaphattak 
a fűszer- és gyógynövények 
használatáról, alkalmazásáról. 
A programra Vinczek György 
alpolgármester és Burány Sán-
dor országgyűlési képviselő 
is ellátogatott. A kispesti kert-
mozgalom 2011-ben indult az 
önkormányzat és a Városi Ker-
tek Egyesület összefogásának 
eredményeként. 2012-ben nyílt 
meg Magyarország első önkor-
mányzati támogatással létrejött 
közösségi kertje, az Első Kis-
Pesti Kert, 26 ágyással az Irá-
nyi utca és a Bem József utca 
sarkán. A másodikat Arany-
katica Kert néven 2013-ban a 
Dobó Katica és Arany János 
utca mentén, az újonnan épült 
Forrásház mellett alakították ki 
27 ágyással. A Zengő Kert el-
nevezésű harmadikat – a Zen-
gő utca és a Kasza utca sarkán 
– 26 parcellával 2014-ben, a 
negyedik, 31 ágyásos Árnyas 
Kertet az Eötvös és a Kosár-
fonó utca közötti volt KRESZ-
parknál 2015-ben adták át.

KÖZÖSSÉG

Szakmailag indokolatlan a nyárfák kivágása

2017. SZEPTEMBER2017. SZEPTEMBER
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• céges-, családi rendezvények felvétele
• videoklip, portré, dokumentum lm
• családi-, baba-, gyerekfotózás
• gyerekfotózás intézményekben
• kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
• online, of ine gra kai tervezés, honlap készítés

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...

Erdős László
+36 70 248-7272

el@elmedia.hu

PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !

ELmedia_ads.indd   1 2017.01.17.   17:42:53

A PÁRBESZÉD TERE 
PROGRAMJAI
Ismét várja az érdeklődőket a Párbeszéd Tere 
közösségi klub. A tavaszi szezonhoz hasonlóan közéleti, ismeretter-
jesztő, szórakoztató beszélgetéseket, találkozókat kínálunk a kerület 
lakosainak.  A klubban retró könyvtár is működik, amely minden nap 
14.00–17.00 óra között látogatható. A kellemes környezet olvasásra, 
beszélgetésre, böngészésre is alkalmas.

ELŐZETES AZ OKTÓBERI PROGRAMOKBÓL: 

2017. október 4., szerda 18.00
Traccsparti – Beszélgetés a Budapest Honvédról, a magyar labdarúgásról,
legendás labdarúgókról és tehetséges utódaikról 
2017. október 5., csütörtök 18.00
Az aradi vértanúkra emlékezünk, vendég: Dr. Hiller István 
20017. október 6., péntek 18.00
Világjárók klubja – Bulgária, idegenvezető: Petrovai László
2017. október 13., péntek 18.00
Gitárest vendég: Rózsa György
2017. október 18., szerda 18.00
Traccsparti – Álhírek? Álhírek! Igazság a sorok között.    
Hamis valóság a közösségi médiában, vendég: Prusinszki István 
2017. október 19., csütörtök 18.00
Beszélgetés az 1956-os forradalomról, annak kerületi eseményeiről
vendég: Eörsi László történész, az 1956-os Intézet munkatársa, Csukás Irén, 
a Pofosz XIX. kerületi szervezetének elnöke, az események résztvevője
2017. október 26., csütörtök 18.00
Kendőzetlenül a menekültkérdésről. Terrorveszély a világban, válsággócok.
Kerítéssel vagy anélkül? Vendégek: Sólyomfi Hanna civil biztonsági refe-
rens és Gyömbér Béla az Ars Boni jogi folyóirat szerkesztője, biztonságpo-
litikai cikkíró

A beszélgetések helye: Párbeszéd Tere, XIX., Ady Endre út 89. 
Kérjük, kísérje figyelemmel Facebook-oldalunkat

és hirdetményeinket.
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Diagnosztika
8.990 Ft

Futómű alkatrészek
10% kedvezmény

10% kedvezményAblaktörlő lapát 10% kedvezményAkkumulátor

Műszaki vizsga
24.990 Ft

1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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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
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vegye
komolyan!
Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló
audiológus szakembereinkkel és egyéni
megoldásokkal várjuk Önt ősszel is! 
Látogasson el hozzánk!

Üllői út 259.
bejelentkezés: 06 1 235 28 48
amplifon.hu

ingyenes 
hallásvizsgálat 
és próbahordás

kérjen időpontot most!

megbízhat 
bennünk

vizsgálat
gondozás

szakértelem

Fontos!
A törvény is előírja, hogy a hallás -
vizsgálat után kivá lasz tott ké szüléket
ingyenesen haza vihetjük egy úgy -
nevezett pró ba hordási idő szak ra. Ez
azt jelen ti, hogy nem csupán a vá -
sárlás hely színén, hanem ké nyel me -
sen ott honi környe zet ben is ki pró -
bálhatjuk a kivá lasztott eszközt.
Érdemes a pró ba  hordás tapasztala  ta i -
 ról jegy zeteket készí teni, hogy azo kat
később a végleges beállítások során
felhasználhassák, illetve szükség ese -
tén más készüléket javasoljanak. Ha
erre kerül sor, egyéb ként ezt az újon-
nan ki vá lasztott hallókészüléket
ugyan  úgy elvihetjük próbahordásra,
hi szen minden készülék más és más.
Nagyon fontos, hogy pró ba  hordás
nélkül soha ne vásá roljunk halló -
készüléket!

– Miért nehezebb felismer nünk a hal-
lásproblémát, mint mondjuk a látá-
sunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hal-
lásvizsgálatra jelentkezik, és azt mond-
ja, hogy „Á, nekem nincs hallásprob-
lémám, nem vagyok én süket, hiszen hal-
lom, amit monda nak. Igazából csak a
csa ládom unszo lására jöttem el hallás -
vizs gálatra, semmi bajom“. Sajnos ez
azon ban a legtöbb eset ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett személy
érzékeli ugyan, hogy be szél nek hozzá,
de a szavakat nem érti meg pontosan.
A beszéd értés ilyen eset ben na gyon
rossz is lehet, csu pán 40-50 százalékos
arányban érti meg az érintett a hozzá
intézett szavakat, ez súlyos kommu-
nikációs problémákat okoz hat, és
sürgős se gít séget igényel.

– A megoldás akár a halló ké szü lékek
viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azon ban fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a megfelelő
halló ké szülék kivá lasz tása kiemel ten
fontos, hisz egy öt-hat évre szóló komoly
döntésről be szé lünk. Szeren csére ma
már szám talan lehetőség áll a ren del -
kezésre, így ér de mes akár több márka
ké szü lékeit is ki pró  bálni. A jól bejáratott,
ki tű nő minőségű, és a nagy múlttal ren -
 del kező már kák különböző típusai
között mindenki nek ta lá lunk  töké letes
meg ol dást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy re-
mek lehetőség, amit azért is támoga-
tok, mert a halló készüléket ott a
legjobb kipró bálni, ahol azt va ló ban
használni fogják: otthoni, munkahelyi

környezetben vagy baráti társaságban.
Nem is lehet szak mailag megalapozott,
felelős döntést hozni enélkül, hiszen
minden hallókészüléknek van egy op-
timális hozzászokási ideje. A pró -
bahordási időszak után érde mes a
tapasztalatok alap ján még egyszer fi-
nomhangolni a készü léket, hogy
tökéletesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar
venni egy ingyenes hallás vizsgálaton
és szükség esetén az ingyenes halló -
készülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehe tő séget,
és jelent kezzen be az Ampli fon Hallás -
központba a 06 1 235 28 48-as tele -
 fon szá   mon! – mondta el lapunk nak
Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész és
audio lógus szakorvos.

Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!

A hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni,
ahol azt valóban használni fogják.
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a Shetland U.K. 

Nyelviskola

25 éves

Minõségi nyelvoktatás 

KispestenNyelviskolánk: 
  –  az Euro vizsgaközpont angol és 

német akkreditált vizsgahelye
   –  vizsgafelkészítõ tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsõfokon
   – engedélyezett képzési programmal   rendelkezik angol, spanyol, német,   francia és olasz nyelvekbõl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek

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

ÁRAK

8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra

4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!

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

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

www.shetland.hu
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