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DÍJAZTÁK A KÖRNYEZETSZÉPÍTŐKET

Az önkormányzat idén is díjazta azokat a kispesti gyer-
mekeket, fiatalokat és a velük kapcsolatban lévő civil-
szervezeteket, közösségeket, intézményeket, amelyek 
programjai ösztönzik a legfiatalabb korosztályt a kör-
nyezet ápolására, a meglévő természeti értékek megőr-
zésére. 
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GONDOSKODÁS

7. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Megalakulásának 10. évfor-
dulóját ünnepli a Gyermekek 
Átmeneti Otthona. Az intéz-
mény eddig közel 300 gyer-
meknek biztosított lakhatást 
és teljes körű ellátást, ami-
kor a család nem tudta meg-
oldani elhelyezésüket.

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal

GAJDA PÉTER
Folyamatosan fejleszti az 
önkormányzat a kerületi 
idősgondozásban résztvevő 
intézményeket. Idén össze-
sen csaknem ötmillió forin-
tot fordítottak a Kertvárosi 
Idősek Klubjának felújítá-
sára.

Több kispesti rendész
lesz a közterületeken

BERUHÁZÁS

4. oldal

HORVÁTH GYULA

Növelik a térfigyelő program kameráinak számát is

Közösségi tervezéssel, a kör-
nyéken élők véleményének 
és elképzeléseinek felhasz-
nálásával készül koncepció-
terv az egykori KRESZ-park 
és a Temesvár utcai Kertvá-
rosi Közösségi Ház felújítá-
sára.
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Tovább szépül a Kertvárosi 
Idősek Klubja

BERUHÁZÁS

Több kispesti rendész lesz
a közterületeken

Még idén tovább növeli a Kispesti 
Térfigyelő Program kameráinak 
számát, és jövőre a Kispesti Rendé-
szeti Központ állományát is meg-
erősíti az önkormányzat – jelentet-
te be Gajda Péter polgármester a 
XIX. kerületi rendőrkapitányságon 
rendezett közbiztonsági fórumon, 
amelyen a Kispesti Áldozatsegítő 
Szakmai Együttműködési Rend-
szerhez csatlakozott szervezetek 
képviselői vettek részt. A XVIII. és 
XIX. Kerületi Bíróság külön szak-
mai együttműködési megállapo-
dást is kötött a kispesti és a XVIII. 
kerületi rendőrkapitánysággal.

A kispesti önkormányzat és a kerületi 
rendőrkapitányság által rendezett köz-
biztonsági fórum kiemelt célja Kispest 
közbiztonságának értékelése és a kerü-
letiek biztonságérzetének további javítá-
sát célzó feladatok, lehetőségek számba 
vétele volt. Plánk Róbert rendőr ezredes, 
kapitányságvezető köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Gajda Péter polgármes-
tert, Vinczek György szociális ügyekért 
felelős alpolgármestert és Trappné dr. Ki-
szely Ritát, a Budapesti XVIII. és XIX. 
Kerületi Bíróság elnökét. Plánk Róbert 
elmondta, hogy az idei év első kilenc 
hónapjában 980 ismertté vált bűncselek-
mény történt Kispesten, amely az előző 
évekhez képest látványos csökkenést 
jelent. A rendőrség munkáját a nyomo-
zások eredményességi mutatói is tük-
rözik, ezen a téren jelentős emelkedés 
történt 2014-hez képest. Az ismertté vált 
ügyek több mint 80 százalékát sikerült 
felderíteni Kispesten, és ez más fővá-
rosi kerületekhez viszonyítva rendkívül 

jó eredménynek számít – hangsúlyozta a 
kapitányságvezető. Kispest biztonságo-
sabb lett az elmúlt években, de továbbra 
is sok feladatot jelent a hajléktalanprob-
léma, az illegális hulladékelhelyezés és 
a kisebb horderejű bűncselekmények, 
szabálysértések. Ezért erősítjük meg jö-
vőre a Kispesti Rendészeti Központot, 
és már idén tovább bővítjük a Kispesti 
Térfigyelő Program kameráinak számát 

– jelentette be Gajda Péter. Idén ősszel 
külsős szakmai szervezettel is szerződést 
kötött az önkormányzat azért, hogy haté-
konyabban védhessék az önkormányzati 
vagyontárgyakat, közterületi eszközöket. 
A kerületőröknek elsősorban ez a felada-
tuk, hogy éjjel-nappal a helyszínen véd-
jék a legveszélyeztetettebb helyszíneket, 

a Kossuth teret és a Templom tér környé-
két, valamint a kiemelt játszótereket, par-
kokat – tette hozzá. Vinczek György el-
mondta, hogy az idén létrehozott Kispesti 
Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
Rendszerhez bármely szervezet szaba-
don csatlakozhat, és várják a javaslatokat 
a konkrét intézkedéseket igénylő esetek 
kapcsán. Trappné dr. Kiszely Rita beje-
lentette, hogy a XVIII. és XIX. Kerületi 
Bíróság szakmai együttműködési meg-
állapodást kötött a kispesti és a XVIII. 
kerületi rendőrkapitánysággal, hogy még 
szorosabban és összehangoltabban tudja-
nak fellépni a bűncselekmények megelő-
zése és felderítése érdekében. A BRFK-n 
belül ez a két kapitányság írt alá először 
megállapodást a helyi bírósággal, a ko-
operáció kiterjed az áldozatsegítésre, az 
ismeretterjesztésre és felvilágosításra, 
valamint közös részvételre bűnmegelő-
zési programokban és közbiztonsági ren-
dezvényeken.

Plánk Róbert rendőrkapitány és Gajda Péter polgármester a kispesti kerületőrség és a rendészeti 
központ munkatársaival a Kossuth tér bejárásán

Kertész Csaba alpolgármester az idősek klubjában
rendezett ünnepélyes beszélgetésen

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgá-
lat egységeként családi házas környe-
zetben található, tömegközlekedéssel 
jól megközelíthető, kertes, földszintes, 
régi épület felújítása a tálalókonyha, a 
klubhelyiségek, az elektromos hálózat, 
valamint új világítótestek felszerelésé-
vel 2014-ben kezdődött meg – mondta 
el Balázs Piroska, a szolgálat igazga-
tója azon az ünnepélyes beszélgetésen, 
amelyen Gajda Péter polgármester, 

Kertész Csaba és Vinczek György 
alpolgármesterek, valamint Varga 
Attila, a szociális bizottság elnöke és 
Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos 
vett részt. Mint az intézményvezető-
től megtudtuk, legnagyobb bánatukra 
az intézmény adottságai miatt nem 
akadálymentesíthető, ennek ellenére 
szívesen járnak ide a kertvárosi idő-

sek. A klub jelenleg 41 taggal műkö-
dik, és 62 idős ember szociális étkezte-
téséről is itt gondoskodnak. Az épület 
felújítására költött ötmillió forintból 
a VAMŰSZ elvégezte a nyílászárók 
cseréjét, a tető beázó egyharmadának 
felújítását, a fürdőszoba átalakítását, a 
zuhanyzófülke kialakítását és a belső 
festéseket is. A felújítás költségeihez 
az intézmény is hozzájárult: mintegy 
150 ezer forint értékben elvégeztették 
a kerítés és a korlát festését, valamint 
új függönyöket vásároltak az ebédlő-
be, a pihenőszobába, a konyhába és 
az irodába. A kerületi idősgondozás-
ban résztvevő intézmények életében 
kisebb-nagyobb lépésekben minden 
évben történik valami. Például az év 
elején alig két hét alatt készült el az 
Őszirózsa Idősek Klubja világításá-
nak és csatornarendszerének felújítása 
mintegy kétmillió forintért – mondta 
el Kispest polgármestere, aki ezúttal is 
hangsúlyozta, az önkormányzat igyek-
szik sok mindent megtenni azért, hogy 
a kerületben élő idősek élete tartalma-
san és nyugodt körülmények között, 
biztonságban teljen.

Rövidesen újabb kamerák-
kal bővül a Kispesti
Térfigyelő Program

Idén ötmillió forintból 
folytatódott az épület 

felújítása

Idén összesen csaknem ötmillió forintot fordított az önkor-
mányzat a Kertvárosi Idősek Klubjának felújítására.
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Folytatódik a régi KRESZ-park közösségi tervezése
Harmadik fordulójához érkezett a közösségi tervezés a régi KRESZ-parknál. Az önkormányzat no-
vember végéig olyan koncepciótervet szeretne készíteni a Fővárosi Önkormányzat Tér-Köz pályáza-
tára, amely az itt lakók véleményét, elképzelését tükrözi.

ÖNKORMÁNYZAT

Bár az első alkalommal még 
viszonylag kevesen jöttek el 
a közös ötletelésre, de már 
akkor izgalmasan alakult a 

beszélgetés, és sikerült olyan 
közösségi véleményt kiala-
kítani, amely nagyban segíti 
az együttgondolkodást és a 

későbbi tervezést – értékelte 
az eddig történteket Törőcsik 
Ferenc, a végleges elképzelé-
seket pályázati formába öntő 
Platinium Group Tervező, Be-
ruházó és Tanácsadó Kft. krea-
tív igazgatója. A második meg-
beszélésen – amelyen Rátkay 

Andrea és Vinczek György 
alpolgármesterek, valamint 
Bogó Józsefné és Szathury 
Kolos önkormányzat képvi-
selők is részt vettek – a lakók 
megerősítették, hogy a meglé-
vő zöldfelület megtartása, de a 
burkolat teljes cseréje mellett, 
egy gyerekbarát, hangos tevé-
kenységtől mentes, csendzó-

nás pihenőparkot szeretnének 
a Kosárfonó utca–Vak Bottyán 
utca– Eötvös utca által határolt 
területen. Egyetértés volt ab-
ban, hogy a sport ne szoruljon 
ki teljesen a parkból, és a részt-
vevők fontosnak tartották a tér 
világításának korszerűsítését, 
illetve térfigyelő kamerák el-
helyezését is. A következő, és 
egyben utolsó megbeszélésen 
eldől, milyen is lesz majd a 
park, amelynek koncepcióter-
vét végül elkészítteti az önkor-
mányzat, és benyújtja a Fővá-
rosi Önkormányzat által kiírt 
Tér-Köz pályázatra. Horváth 
Gyula, a Kispest Kft. ügyve-
zetője, a KRESZ-park projekt-
menedzsere elmondta, hogy a 
közösségi tervezés harmadik 
fordulóját november 3-án, 
csütörtökön 18 órától tartják 
az Eötvös iskola ebédlőjében, 
amelyre várják a környéken 
élő kispestieket.

Az itt lakók elképzeléseit tükrözi majd a koncepció

Eredményes
munka zajlott

a közös ötletelésen

Közös ötletelés a Kertvárosi Közösségi Ház felújításáról
Közösségi tervezéssel készülhet el a Temesvár utcai Kertvárosi Közösségi Ház felújításáról szóló kon-
cepcióterv a Fővárosi Önkormányzat Tér-Köz pályázatára.
Az első találkozón a Kispest 
Kertvárosi Közösség Egyesü-
let néhány tagján és vezetőjén, 
Halász Gézán kívül Vinczek 
György alpolgármester, a terü-
let önkormányzati képviselője, 
Vadon Etelka, a Társadalmi 
Kapcsolatok Irodájának veze-
tője, Horváth Gyula, a műszaki 
előkészítést koordináló Kispest 
Kft. ügyvezetője, Gábor Ilona, 
a KMO Művelődési Ház igaz-
gatója és a két tervező, Tahon 
Gábor és Hajdú László vett 
részt. A projekt egyik része az 
épület felújítását és bővítését, 

másik része a környezet meg-
újítását és a szomszédos játszó-
tér korszerűsítését tartalmazza. 
A közösségi ház jelenleg négy 
külön részből álló alsó szintje 
egy 180 négyzetméteres egy-
ség lenne, ezen kívül további 
mintegy 130 négyzetméterrel 
gyarapodhat az épület. A ter-
vezők koncepciótervet állíta-
nak össze a közös tervezésből, 
ezt újra megbeszélik majd, és 
a végleges pályázati anyagot 
nyújtja be az önkormányzat a 
fővárosi pályázatra. Horváth Gyula ismertette a projektet

Szándéknyilatkozat sportcsarnok építésére
Szeptemberi ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el a képviselő-testület arról, hogy a látványcsapat-
sportok támogatására fordítható tao-pénzek bevonásával első osztályú kézilabda-mérkőzések megren-
dezésére alkalmas sportcsarnok épüljön a Kispesti Sporttelepen.

ÖNKORMÁNYZAT

A szándéknyilatkozat elfogadá-
sára azért is volt szükség, mert 
a Kispesti Női Kézilabda Klub 
csak ennek birtokában kap-
hatja meg a társaságiadóked-
vezmény-támogatások, az ún. 
tao-pénzek gyűjtéséhez szük-
séges engedélyt a Magyar Ké-
zilabda Szövetségtől – mondta 
el érdeklődésünkre Guzmics 
Zsombor, az Építéshatósági 
Iroda vezetője. Az előkészítés 
alatt álló megállapodástervezet 
alapján a KAC-pályán építen-
dő, önkormányzati tulajdonú 
sportcsarnok későbbi üzemel-
tetéséhez a Kispesti Női Ké-
zilabda Klub nyerne bérleti 
jogot. Önrészként vállalt köte-
lezettségként az önkormányzat 
adja a telket és mintegy tízmil-
lió forintért elkészítteti a ter-

veket, a beruházás teljes érté-
ke várhatóan 550 millió forint 
körül alakul majd. Guzmics 
Zsombor kiemelte: az önkor-
mányzat azért vállalta magára 
a tervezést, mert a csarnokot 

nem csak kézilabda-mérkőzé-
sek lebonyolítására szeretnék 
alkalmassá tenni, továbbá így 
érvényesíteni tudják a környé-
ken élő kispestiek észrevétele-
it, javaslatait is. Guzmics Zsombor koordinálja a tervezést

Több mint fél-
milliárd forintból 
épülhet kézilabda-

csarnok

Levél a gazdasági miniszternek
„Bízom benne, hogy Varga Mihály miniszter úr gondol majd a kispestiekre is” – írta levelében Kispest 
polgármestere a nemzetgazdasági miniszternek annak kapcsán, hogy egy III. kerületi piac fejlesztését 
3,5 milliárd forinttal támogatja a kormány.

„A napokban értesültem ar-
ról az örömteli hírről, hogy a 
kormány három és félmilliárd 
forinttal támogatja a főváros 
III. kerületében található Hel-
tai Jenő téri piac fejlesztését. 
Örülök az ország sikereinek és 
örülök annak is, ha más kerü-
let is gyarapszik ezáltal. Erre 
hivatkozva tisztelettel kérem, 
hogy terjessze a kormány elé 
Kispest Önkormányzatának 
kétmilliárd forintos, a kispes-
ti Kossuth téri piac felújítását 
célzó támogatási kérelmét. 
A kispesti Kossuth téri piac 
Dél-Pest egyik legjelentősebb 
piaca, ahová – köszönhetően 
jó közlekedési adottságainak 

– több ezren járnak rendsze-
resen vásárolni a környező 
kerületekből is. Sajnálatos 
módon azonban a piac épüle-
tei és infrastrukturális hátterük 
elöregedtek az elmúlt évtize-
dekben, javításuk, korszerűsí-
tésük pedig a kerület egyéves 
költségvetésének mintegy húsz 
százalékát emésztené fel, amit 
önkormányzatunk nem tud 
önerőből kigazdálkodni. Bí-
zom benne, hogy Varga Mi-
hály miniszter úr gondol majd 
a kispestiekre is” – áll abban a 
levélben, amelyet Gajda Péter 
polgármester küldött a nemzet-
gazdasági miniszternek.Régóta felújításra szorul a Kossuth téri piac

2016. OKTÓBER2016. OKTÓBER
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Ötven éve együtt élő kispesti házaspárokat köszöntöttek
Huszonnégy olyan kispesti házaspárt köszöntöttek a Városházán, akik 50 
éve vagy annál régebben kötöttek házasságot. A 13. köszöntésen Gajda Pé-
ter polgármester, Vinczek György alpolgármester és Huszár Erzsébet idős-
ügyi tanácsos oklevéllel és ajándékcsomaggal gratulált az idős embereknek.

GONDOSKODÁS

Hagyomány köszönteni azo-
kat a kispesti párokat, akik 
ilyen hosszú ideje élnek 
együtt békességben, szere-
tetben – mondta köszöntőjé-
ben Kispest polgármestere. 
Gajda Péter hangsúlyozta, 
fontos beszélni arról, hogy 
a család, a házassági kap-
csolat milyen kiemelkedő 

érték, ezért is állíthatók az 
idős házaspárok példaképül 
a fiatalok elé. Kutatások is 
bizonyítják, hogy a kapcso-
latban, házasságban élők 
hosszabb életkort élnek meg 
– tette hozzá. A házaspárokat 
a népszerű humorista, Illés 
István „Ayala” és lánya, Il-
lés Anna köszöntötte ünnepi 

műsorral. Pohárköszöntőjé-
ben Vinczek György a hosz-
szú házasság titkaira keresett 
magyarázatot: szerinte nem 
lehet mindenkire érvényes 
megoldásokat, recepteket 
találni, mert minden házas-
párnak magának kell megta-
lálnia a közös életben a har-
móniát.

Közösen ünnepelték a fél évszázados házasságot

Folytatódik
a Szenior
Akadémia
Mintegy 300 regisztrált hall-
gatóval megkezdődött az őszi 
Szenior Akadémia Kispesten. 
Az önkormányzat és a Zsig-
mond Király Egyetem közös 
kurzusa ingyenes tanulásra 
hívja, várja az ötven felettie-
ket. Az őszi félév első előadá-
sának témája az ageizmus volt: 
Jászberényi József, a szakterü-
let legismertebb hazai kutatója 
mutatta be új könyvét, amely 
az idősekkel szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetések ma-
gyar és nemzetközi vonatko-

zásairól szól. November 8-án 
Kerényi Péter kommunikációs 
szakember magyar és nemzet-
közi példákkal beszél az aktív 
időskor lehetőségeiről és gya-
korlatairól. November 15-én 
Molnár Krisztina, a Pető Inté-
zet vezetője „Az elmúlás krízi-
se az emberi életben” címmel 
tart előadást. November 29-én 
Zelena András pszichológiai 
szempontból vizsgálja József 
Attila életét és munkásságát, s 
rávilágít arra, hogy a betegség 
és a műalkotás milyen össze-
tett viszonyrendszert alkothat. 
Az idei félévet Jászberényi 
József előadása zárja decem-
ber 6-án. Az előadó feltárja az 
aktuális világpolitikai erőtér-
rendszereket, külön kitérve az 
EU válságára és Magyarország 
ellentmondásos nemzetközi 
helyzetére.

ÖNKORMÁNYZAT

Ajándékműsor az idősek világnapján
Nyolcadik alkalommal kö-
szöntötte a kerületben élő 
időseket az önkormányzat és 
a Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat az idősek vi-
lágnapja alkalmából. A KMO 
Művelődési Házban tartott 
ünnepi rendezvény vendé-
geit – köztük Kispest két 
országgyűlési képviselőjét, 
dr. Hiller Istvánt és Burány 
Sándort, valamint a szolgá-
lat ellátottjait, a nyugdíjas 
civilszervezetek képviselőit 

és az önkormányzati képvi-
selőket – Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat igazgatója kö-
szöntötte. Vinczek György 
alpolgármester a fiatalabbak 
és a szépkorúak együttmű-
ködésének fontosságáról 
beszélt, Hiller István a ta-
pasztalatot és a bölcsességet 
köszöntötte. Burány Sándor 
hangsúlyozta, hogy a mérhe-
tetlen tapasztalatot és meg-
értést felhalmozott idősekkel 

együtt, közösen kell megol-
dani a problémákat. Ezt kö-
vetően „Szóljon hangosan az 
ének” címmel Soltész Rezső 
előadóművész adott szóra-
koztató, zenés műsort, majd 
az alpolgármester és az in-
tézményvezető a kispestiek 
és az önkormányzat nevében 
köszöntötte a 92 éves Pintér 
Istvánnét és a 93 éves Sza-
bó Sándort, a Segítő Kéz két 
legidősebb ellátottját.

Évek óta hatalmas 
érdeklődés övezi
az előadásokat

Tízéves a Gyermekek Átmeneti Otthona
Létrejöttének 10. évfordulóját ünnepli a kispesti Gyermekek Átmeneti Otthona. Megnyitása óta mint-
egy 300 gyermeknek nyújtott segítséget az intézmény.

GONDOSKODÁS

Szociális szakemberek, intéz-
mény- és irodavezetők mel-
lett Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György és Kertész 
Csaba alpolgármesterek, vala-
mint önkormányzati képvise-
lők vettek részt az intézmény 
alapításának 10. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepsé-
gen. Kispest polgármestere kö-
szöntőjében felidézte, hogy a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum – a korábbi Család-
segítő és Gyermekjóléti Mód-
szertani Központ – székhelyé-
nek, a Segítő Kéz Gondozó 
Szolgálatnak és a Gyermekek 
Átmeneti Otthonának otthont 
adó Táncsics utcai épület-
komplexum tíz évvel ezelőtti 
átalakítása 220 millió forintba 
került, a beruházás 80 száza-
lékban önkormányzati forrás-
ból valósult meg. Gajda Péter 
ígéretet tett arra, hogy amíg az 
önkormányzat az intézmény 
fenntartója, a testület mindent 
megtesz azért, hogy az eddi-

gihez hasonló magas színvo-
nalon működhessen az átme-
neti otthon. Vinczek György 
szociális ágazatot felügyelő 
alpolgármester kiemelte a jól 
működő szakmai csapat mun-
káját, és sok sikert kívánt az 

intézmény hét munkatársának. 
Tóthné Szebenyi Szilvia ott-
honvezető elmondta, hogy a 16 
férőhelyes intézmény az elmúlt 
tíz évben közel háromszáz, 
3-18 év közötti gyereknek biz-
tosított lakhatást és teljes körű 
ellátást, amikor a család olyan 
helyzetbe került, hogy lakhatá-
si vagy egyéb problémák miatt 
nem tudta megoldani a gyer-
mek felügyeletét, elhelyezését.

Színvonalas munkát végeznek az otthonban

A díjazottakat a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 
nagycsoportosai köszöntötték

Lakhatást és teljes 
körű ellátást bizto-

sít az intézmény

Díjazták a kispesti környezetszépítőket
A „Szebb Kispesti Környe-
zetünkért” környezetvédelmi 
pályázat díjátadóján tízen 
kaptak elismerést a Városháza 
dísztermében. A díjakat Gajda 
Péter polgármester, Vinczek 
György alpolgármester, Bogó 
Józsefné, a Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke és Tóth Ti-
bor bizottsági szakértő adta 
át. A pályázat első kategóri-
ájában a kerületi oktatási és 
nevelési intézmények alakít-
hatták ki elképzeléseiket. Első 
helyezett lett a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskola, máso-
dik helyezést ért el a Kispesti 
Bolyai János Általános Isko-

la, harmadik helyezett lett a 
Kispesti Egyesített Bölcsődék 
Csillagfény Bölcsődéje. A má-
sodik kategóriában társadalmi 
és civilszervezetek, társas-
házak és lakóközösségek pá-
lyázhattak ötleteikkel. Ebben 
a kategóriában a bizottság 
céltámogatással díjazta a Vá-
rosi Kertek Közhasznú Egye-
sületet, a Környezetvédelmi 
Bizottság különdíját kapta a 
Kispesti Zöld Sziget Óvoda, 
polgármesteri különdíjban 
részesült a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum.

ZÖLDPROGRAM
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Rendhagyó osztályfőnöki óra az iskolai egészségről
Az egészségmegőrzésről, az egészséges életmód és környezet fontosságáról tartott általános iskolá-
soknak rendhagyó osztályfőnöki órát az országos tisztifőorvos és az Országos Közegészségügyi Köz-
pont főigazgatója a Kós iskolában.

EGÉSZSÉG

A megszokottnál rövidebb 
időtartamú osztályfőnöki órán 
a gyerekek aktív közremű-
ködése mellett Szentes Ta-
más országos tisztifőorvos és 
Pándics Tamás, az Országos 

Közegészségügyi Központ 
főigazgatója arról beszélt, 
hogy miért fontos a személyi 
higiénia mellett a közvetlen 
környezet, az iskolaépület, a 
tantermek, mellékhelyiségek 

rendben tartása és a rendszeres 
szellőztetés. Zuborné Sallai 
Márta igazgató arról faggatta 
a gyerekeket, mit tudnak tenni 
közösen azért, hogy egészsé-
gesebbé tegyék az iskolai kör-

nyezetet. Az igazgató elmond-
ta, iskolájukban különösen 
odafigyelnek a mindennapos 
higiéniára, a mosdókban min-
dig található szappan, kéztörlő 
és papír, és a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságára is fel-
hívják a gyerekek figyelmét. A 

rendhagyó osztályfőnöki órára 
azért kerül sor a tanév elején, 
mert az európai gyermekek na-
ponta legkevesebb hat-nyolc 
órát töltenek az iskolában, ahol 
közben aktív fizikai és intenzív 
szellemi tevékenységet is foly-
tatnak. Ezért nem mindegy, 
hogy mindezt milyen körülmé-
nyek között teszik. Az elmúlt 
években két nagy nemzetközi 
kutatás és számos egyéb inté-
zet által elvégzett felmérés is 
foglalkozott az iskolai környe-
zettel és annak egészségre gya-
korolt hatásával.

Szentes Tamás a személyi higiénia fontosságáról beszélt        

Minden szünetben 
érdemes szellőztet-
ni a tantermeket

Egészségnap nem csak nyugdíjas pedagógusoknak
ÉLETMÓD

Már negyedik alkalommal rendezett egészségnapot a Nyugdíjas Pedagógusok Kispesti Egyesülete a 
Kispesti Kaszinóban, viszont a kispestiek számára most először tették nyilvánossá a rendezvényt.
Meridiántornával indult a prog-
ram Pereszteginé Gaál Zsuzsa 
vezetésével, majd dr. Bicsak 
Ágnes, a Humánszolgáltatási 
Iroda munkatársa tartott elő-
adást a nyugdíjas léttel kap-
csolatos mentálhigiénés prob-
lémákról. Janurik Erzsébet 
vezető védőnőnél vérnyomás-, 
vércukor- és koleszterinmérés-

re, Nagy Aliz természetgyó-
gyásznál gyógymasszázsra le-
hetett jelentkezni, az egészségi 
állapotot Szabó Gergely Ta-
más mérte fel. Az asztalokon 
többféle egészséges étel várta 
a kóstolókat, és vásárolni le-
hetett mézeket, biobefőtteket, 
-lekvárokat, szappanokat és 
gyógykozmetikumokat is.

Szabó Ferencné elnöktől meg-
tudtuk, korábban csak az egye-
sület tagjai számára tartottak 
egészségnapokat, ahol szemé-
lyes tapasztalataikat cserélték 
ki az egészséges életmódról. 
A szűk körű program lakos-
sági nyitását az önkormányzat 
támogatása tette lehetővé, sze-
retnének belőle hagyományt 

teremteni, és minden október-
ben megrendezni az egész-
ségnapot. Szabó Ferencné azt 
is elmondta, hogy csütörtök 
délelőttönként energetizáló 
meridiántornára várják a kis-
pestieket, és örülnének, ha mi-
nél többen jönnének rá a Ka-
szinóba.

Regionális sulibörze a KMO-ban
A tizenötödik sulikiállításon 25 fővárosi középiskola adott ízelítőt szakmai programjából, iskolai éle-
téből a kíváncsi gyerekeknek és a szülőknek a KMO-ban. A művelődési ház 2003-ban indította a di-
áktoborzót azzal a céllal, hogy a továbbtanulás előtt álló 7. és 8. osztályos általános iskolás tanulóknak 
segítsen a megfelelő középiskola kiválasztásában.

OKTATÁS

A középiskolák részéről egyre 
nagyobb az érdeklődés a regi-
onális sulibörze iránt, tavaly 
és idén is összesen huszonöt 
budapesti intézmény – köztük 
négy kispesti, a Deák, a Tre-
fort, a Semmelweis és a Ganz 
– mutatta be az érdeklődőknek 
szakmai programját, és adott 
ízelítőt iskolai életéből. Rend-
kívüli érdeklődés mutatkozott 
a diákok és szülők részéről is, 
a nap folyamán folyamatosan 
érkeztek az iskolai csoportok 
és a szülők gyermekeikkel 
Budapest minden kerületéből 
és még a környékbeli telepü-
lésekről, például Gyálról és 
Pilisről is – mondta el lapunk-
nak Forgon Miklós, a KMO 
művelődésszervezője. A börze 
házigazdája fontosnak tartja a 
programot, amely segít a gye-
rekeknek eldönteni, melyik 

vagy milyen típusú iskolában 
tanuljanak tovább. Az intéz-
mények idén is többféle érde-
kességgel várták a diákokat, 
népszerűek voltak a kispesti 
Semmelweis Ignác Szakképző 

Iskola életmentési gyakorlatai 
és a Jelky András Iparművé-
szeti Szakközépiskola divatbe-
mutatói. A döntést könnyítette 
meg a Fővárosi Pályaválasztá-
si Intézet és a Kispesti Szociá-
lis Szolgáltató Centrum pálya-
orientációs programja is.

Az idei diáktoborzón is nagy volt az érdeklődés

Huszonöt fővárosi 
középiskola

mutatkozott be
a KMO-ban

Muzsikálás a Kós és az Erkel iskolában
DIÁKPROGRAM

Ismét Kispestre érkezett a 
Muzsikás-énekóra: a világhí-
rű zenekar a Kós és az Erkel 
iskolában tartott rendhagyó 
koncert-énekórát. A Kósban 
és az Erkelben is két-két elő-
adás keretében ismerkedhettek 
az alsósok és a felsősök a ha-
gyományos magyar népzené-
vel, dalokkal, hangszerekkel. 
A muzsika népszerűsítése, az 
egyszerre ősi és modern kár-
pát-medencei népzenei hagyo-
mány megismertetése és meg-
szerettetése a magyarországi 
iskolák diákjaival – ez a cél 
vezette a Muzsikás együttest, 
amikor 2004-ben saját erejé-

ből elindította a rendhagyó 
összevont iskolai énekóra-
programot. A következő év-
ben beszállt a támogatásba a 
MOL, így a program továbbra 
is ingyenes az iskolák számára, 
csupán jelentkezni kell rá. Or-
szágszerte eddig csaknem 500 
iskolában 150 ezer diák hall-
gathatott Muzsikás-koncertet. 
A Muzsikás együttes 1973 
óta működő, nemzetközi hírű 
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas népzenei együttes, amely 
a hagyományos népzenét és a 
20. századi magyar komoly-
zenét ötvözi.Magyar népzenével ismerkedhettek a diákok
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A kerületőrök munkába állása 
mindenképp üdvözlendő, annál 
is inkább, mert a kerületben 
működő rendészeti központ 
közterület-felügyelőinek szá-
ma, ennek következményeként 

a rendszer hatékonysága nem 
éri el az elvárhatót. Mind a Pe-
tőfi utcai központi játszótérről, 
mind a Karton utcai játszótérről 
és sok más helyről is érkeztek 
hozzám panaszok a közbizton-
sággal kapcsolatban, a közterü-
let rendeltetésszerű használatát 
megszegők ellen. A Kós Károly 
téren petíciót is írtak a lakók, 
hogy a játszótéren tapasztaltak 
miatt parkőrre volna szükség, 
ezt eddig közel 250 lakó tá-
mogatta aláírásával. Számos 
helyen problémát jelentenek 
az italozók, hangoskodók, és 
sajnos van, ahol a kiskorúakat 
érintő cselekményekről is lehet 
hallani. A kerületőrök mellett, 
ahogyan azt már frakciónk 
többször kezdeményezte, a 

közterület-felügyelők szá-
mának növelésével, illetve 
a szolgálatban töltött idejük 
0-24 órásra emelésével lehetne 
tovább javítani a közterületek 
védelmén. Emellett fontosnak 
tartom a térfigyelő kamera-
rendszer megfelelő színvonalú-
ra emelését, illetve a meglévő 
kamerák számának növelését 
is, amelyet már szintén kezde-
ményeztünk. Más kerületek-
ben, ahol nagyságrendekkel 
növelték a térfigyelő kamerák 
számát, kimutatható mértékben 
csökkent a közterületeken elkö-
vetett bűncselekmények száma. 
Amellett, hogy a kamera ténye 
visszatartó erő, biztonságérze-
tet adna a közterületeken tar-
tózkodó kispestieknek is.

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)

Az elmúlt évek során mindig 
nagy hangsúlyt fektettünk az 
itt élők biztonságérzetének 
a növelésére. Gajda Péter 

polgármesteri programjában 
is kiemelt célkitűzésként sze-
repel a közbiztonság minél 
szélesebb körű megerősítése 
a kerületben. Az elmúlt cik-
lusokban számos intézkedés 
került bevezetésre, úgy mint 
a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése, amely mára több 
mint 50 kamerát számlál ke-
rületszerte, de említhetném a 
Kispesti Rendészeti Központ 
felállítását is, amely a rend-
őrség munkáját segíti a köz-
területi szabálysértések visz-
szaszorítása érdekében. Ezek 
az intézkedések minden évben 
jelentős terheket rónak az ön-
kormányzat büdzséjére, de a 

lakosság visszajelzései alapján 
megkérdőjelezhetetlen létük 
fontossága. Rengeteg közte-
rünk, játszóterünk megszépült 
az elmúlt években, amelyre 
méltán lehet büszke minden 
kispesti lakos, de sajnos akad-
nak olyanok is, akik ezekre az 
értékekre kevésbé vigyáznak. 
Ennek tudatában igyekeztünk 
mindig olyan közterületi fej-
lesztéseket megvalósítani az 
eltelt ciklusokban, amelyek 
nemcsak hasznosak, a mai 
kornak megfelelőek, szépek és 
szórakoztatóak, de kellőképp 
biztonságosak is. A felújított 
játszótereinket bekerítettük 
és zárhatóvá tettük, ezzel biz-

tosítva azt, hogy illetéktelen 
személyek ne tartózkodjanak a 
nyitvatartási időn túl ezeken a 
helyeken. Az elmúlt hónapban 
pedig újra létrehoztuk a ke-
rületőrséget, amelynek mun-
katársai arra hivatottak, hogy 
akkor is vigyázzák a kerület 
rendjét és tisztaságát, amikor 
a rendészeti központ dolgo-
zóinak lejárt a munkaidejük. 
Ezzel az új közbiztonsági 
egységgel – kiegészítve a már 
meglévő szervezeteket – ha-
tékonyabban megvédhetjük 
közös értékeinket, megóvhat-
juk parkjaink szépségét, és 
sokáig élvezhetjük közterületi 
vagyontárgyaink használatát.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Kránitz Krisztián 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Idén ősztől kerületőrök is segítenek az önkormányzati vagyontárgyak védelmében. Hogyan segítené 
még a közterületi eszközök, játszóterek, zárt parkok óvását? 

Vélemények a közterületek védelméről

Kedvezményes 
hirdetési
lehetőség
a Kispest
újságban!

Telefon:
(0620) 296-3555

Email: 
kispestujsag@kispest.hu

Várjuk észrevételeiket! Telefon: (0670) 671-1919
Email: info@kispesttv.hu    www.kispesttv.hu
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A kerületőrök szolgálatba 
helyezése első látszatra jónak 
tűnik, de attól tartok, nem 
lesznek kellően hatékonyak. 
Értem ezalatt, hogy bizton-
sági őrökként közterületen 
semmiféle jogkörrel nem ren-
delkeznek. Vagyis ha valaki 
nem megfelelően használja a 
közterületi eszközöket, csak 
felszólítani tudják az illetőt, 
megakadályozni az oda nem 

illő cselekményt vagy bün-
tetést kiszabni már nem. A 
Jobbik álláspontja szerint a 
valódi megoldást a Kispesti 
Rendészeti Központ létszá-
mának növelése jelentene, 
mivel a törvényi szabályozás 
szerint csak nekik van meg a 
megfelelő intézkedési jogkö-
rük, amely a nap 24 órájában 
biztosítaná a rendet kerüle-
tünk utcáin. Ehhez viszont 
feltétlenül emelni kell a mos-
tani fizetéseken, az elmúlt két 
év tapasztalatai ugyanis azt 
mutatják: hiába van folyama-
tos felvétel a munkakörbe, 
alig akad új jelentkező. Ha 
szeretnénk érzékelhető válto-
zást elérni, akkor erre áldoz-
nunk kell a jövő évi költség-
vetésben, ellenkező esetben 
a rendészeti központ nem 
fogja tudni betölteni valódi 
szerepét, és marad a mostani 
politikai pótcselekvés.

A közjó, a közterület, a köz-
vagyon nevében hordozza a 
lényeget: közös, amit mindany-
nyian élvezhetünk, és mind fe-
lelősek vagyunk érte, kötődünk 
hozzá. De tenni is kell, hogy ez 
a lényeg átélhető legyen. Mivel 
jobban gondoskodunk arról, 
aminek a létrehozásában részt 
vehettünk, már a tervezésnél 
fontos a társadalmi részvétel. A 
facsemeték, utcabútorok örök-

befogadása szintén megerősíti, 
élővé teszi ezt a kapcsolatot, 
ahogy a gyermekcsoportoknak 
szervezett közterületi foglalko-
zások is. Ez a sok jó szándék 
azonban hihetetlen ellenszél-
ben munkálkodik. A közpénz 
„törvényesen” veszítheti el 
közpénz jellegét, a közvagyon 
magánzsebekbe vándorol. A 
napról napra kibukó disznó-
ságok nagyon rossz példát 
adnak, és a közvetlen környe-
zetünkben is hatnak. Így tény-
leg nehéz kötődni a közöshöz. 
Gondolkodjunk azon is, hogy 
például a firkálások, rongálá-
sok mögött milyen egyéb okok 
vannak. Van elég felület, ahol 
a fiatalok megmutathatják ma-
gukat, hogy ők is itt vannak? 
Van lehetősége az egyenlőtlen 
küzdelmekben alulmaradt 
embereknek kifejezni elkese-
redésüket? Kapnak segítséget? 
Építsünk szolidárisabb társa-
dalmat!

Ferenczi István (LMP)Lázár Tamás (Jobbik)

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Az iskolák államosításának 
következményeiről, az oktatás 
szellemiségében mutatkozó 
markáns nézetkülönbségek-
ről, a diákok leterheltségéről 
és a nemzetközi mérésekben 
egyre inkább látható romló 
eredményekről is beszélt dr. 
Hiller István a Kispest TV-
nek adott interjúban. Kispest 
országgyűlési képviselője úgy 

véli, a jelenlegi oktatáspoliti-
ka és köznevelés irányvonala 
jelentős versenyhátrányt idéz 
majd elő a gyermekeknél. A 
Nemzeti Alaptanterv a játékos 
tanulás helyett a lexikális tu-
dást állítja középpontba, ezzel 
a pedagógusokat és a diákokat 
egyaránt feleslegesen terheli. 
Az oktatáspolitikus szerint az 
akár napi hat-hét tanórán való 
részvétellel, egyéb iskolai 
kötelezettségekkel és a házi 
feladatok elkészítésével járó 
fáradtság nem engedi, hogy 
a kisiskolások megfelelően 
befogadják a tudást. Hiller Ist-
ván elfogadhatatlannak tartja 
az államosítást, amely nem 
viszi előrébb a magyar oktatás 
ügyét, mert az államosított 
rendszerből gyakorlatilag ki-
veszett az önállóság. Emlékez-
tetett arra, hogy még a Kádár-

korszakban is 70-30 százalék 
volt a központilag elrendelt 
kötelező és a helyben nyújtha-
tó szabad tananyag aránya, de 
az utóbbi részesedése napja-
inkra alig 10 százalékra csök-
kent. Annak a nemzedéknek, 
amelynek még nincs kialakult 
világképe, a hatalom egyetlen 
csatornán, az oktatáspolitiká-
ban adja és sugározza azt, amit 
elhatározott, és semmi mást 
nem enged. Ezért rombolták le 
a tankönyvpiacot is, amely egy 
működő rendszer volt, a piaci 
verseny emelte a színvonalat, 
a különböző megközelítések 
pedig lehetőséget adtak a pe-
dagógusoknak arra, hogy ki-
válasszák, saját elképzelésük 
szerint melyik könyvből tud-
ják a gyermekeket leginkább 
tanítani – hangsúlyozta. Hiller 
István felhívta a figyelmet a 

legfrissebb nemzetközi felmé-
résekre is, amelyek a korábbi 
eredményekhez képest nem 
egyszerűen csökkenést, hanem 
valódi zuhanást mutatnak az 
oktatás színvonalában. Érdemi 
változásokat a magyar köz-
igazgatásban és tanügyigaz-
gatásban példátlan tankerületi 
központok sem tudnak majd 
elérni, valódi megoldás ér-
dekében az egész rendszeren 
alapjaiban kellene változtatni 
– tette hozzá.

Alapjaiban kell változtatni a közoktatás rendszerén

Dr. Hiller István (MSZP)

Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő következő fo-
gadóóráját november 10-én, 
csütörtökön 17 órától tartja 
a kispesti MSZP-irodában 
(XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges. Szeretettel 
várjuk önöket!
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Önkéntes véradás 
Kispesten
A Kispesti Véradók Egyesülete 
önkéntes véradást szervez no-
vember 12-én, szombaton 8-15 
óráig a Kispesti Tudásházban 
(1193 Budapest, Csokonai utca 
1-3.). Az egyesület ezen a vér-
adáson írja össze a jelentkezé-
seket a november 26-i Kispesti 
Véradók Napjára és a decem-
ber 3-i Mikulás-ünnepségre 
is, amelyet szintén a Csokonai 
utca 1-3. szám alatti klubhe-
lyiségben tartanak. A véradás 
alatt a gyermekeknek kézmű-
ves foglalkozást szerveznek, a 
véradók és gyermekeik kisebb 
ajándékban részesülnek. A vér-
adáshoz szükséges személyi 
okmányok: személyi igazol-
vány, lakcímkártya, tajkártya, 
véradó igazolvány.

FELHÍVÁS

Tizenöt éves
a Kispesti
Baba-Mama Kör
Gyermekműsorral, közös nép-
dalénekléssel és vendéglátás-
sal ünnepelte fennállásának 
15. évfordulóját a Kispesti 
Baba-Mama Kör. Pölöskei Ju-
dit klubvezető elmondta, hogy 
a közösségben bárki megoszt-
hatja gyermekével kapcsolatos 
félelmeit, problémáit, tapasz-
talatait és tanácsait, emellett 
a klub lehetőséget nyújt a ki-
kapcsolódásra, ismerkedésre, 
egymás segítésére, új élmé-
nyek gyűjtésére is. Rendszeres 
összejöveteleiket kéthetente a 
kispesti Nagyboldogasszony 
plébánia közösségi termeiben 
tartják, a foglalkozásokra a 
kisgyermekeket és testvérei-
ket, szüleiket és nagyszüleiket 
egyaránt szeretettel várják.

KÖZÖSSÉG

Ingyenes védőoltás influenza ellen
EGÉSZSÉG

Több hónapig tart az immunrendszer védettsége

Az influenzavírusok által 
okozott, fertőző légúti beteg-
ség legjellemzőbb tünetei: 
láz, fejfájás, köhögés, torok-
gyulladás, ízületi és izomfáj-
dalom, általános levertség, 
fáradékonyság. A magas láz 
a csecsemők, az idősek és a 
tartós betegségben szenve-
dők számára veszélyes lehet, 
megterheli a szívet, a tüdőt, 
felboríthatja az anyagcserét 
(cukorbetegség), de ronthatja 
a vese-, máj- és a vérképző 
szervi betegségben szenve-
dők állapotát is. Gyakrabban 
lépnek fel szövődmények – 
hörghurut, tüdőgyulladás – az 
immungyengeségben szenve-
dőknél (daganatos betegek), 
az időseknél, a dohányosok-
nál. Az influenza elleni ol-
tások elsődleges célja, hogy 
egyéni védelmet nyújtsanak 
azon személyeknek, akiknél 
egy esetleges influenzaví-
rus-fertőzés alapbetegségük 
vagy életkoruk miatt súlyos 
lefolyású lehet. Az influenza 

elleni védőoltás ajánlott min-
den 60 évesnél idősebb sze-
mélynek, továbbá életkortól 
függetlenül a krónikus lég-
zőszervi betegségben szen-
vedőknek (pl. asztmás bete-
geknek), szív-, érrendszeri 
betegségben szenvedőknek, 

cukorbetegeknek, krónikus 
máj- és vesebetegeknek, da-
ganatos vagy más betegség 
miatt csökkent védekezőké-
pességű személyeknek. Az 
oltóanyagban olyan vírusré-
szecskék találhatók, amelyek 
nem okoznak betegséget, ha-
nem „felkészítik” az immun-
rendszert az influenza elleni 
védekezésre. A védettség 

mintegy két hét alatt alakul 
ki, és több hónapig tart.
A kórokozó változékony-
sága miatt minden évben 
új oltóanyagot állítanak 
elő, és az oltást is évente 
meg kell ismételni. A hazai 
influenzavakcina élő vírust 
nem tartalmaz, így megbete-
gedést nem okozhat. Az ol-
tást követően csak igen ritkán 
lépnek fel olyan nem kívánt 
mellékhatások, mint láz, fej-
fájás. Helyi reakciók (bőrpír, 
duzzanat az injekció helyén) 
az oltottak mintegy 20 száza-
lékánál jelentkeznek, de ezek 
a reakciók általában enyhék, 
és egy-két napon belül el-
múlnak. Legyen ön az elsők 
között, aki influenza elleni 
védőoltásban részesül! Az ol-
tóanyagról további tájékozta-
tást a háziorvosi rendelőkben 
kaphat.

BFKH XX. Kerületi
Hivatala Népegészségügyi 

Osztály

Az idei influenzaszezonban is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint 
egyes krónikus betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza el-
leni védőoltására.

Nem okozhat
megbetegedést
a hazai vakcina

Családi programok 
a könyvtárban
Novemberben is számos in-
gyenes programmal várja az 
érdeklődőket a FSZEK Üllői út 
255. szám alatti könyvtára. No-
vember 5-én családi szombatot 
rendez a könyvtár: 10 órától 
Csihány csípte mesék címmel 
Csernik Szende tart lábbábos 
előadást, 15 órától Az alkalmaz-
kodás mesterei címmel Tóth 
Gábor állatbemutatóját láthat-
ják, 18 órától a METEnORS 
együttes ad koncertet. Novem-
ber 16-án és 30-án 17 órától 
„Kerekítő mondókás móka” 
lesz Farkas Katalin vezetésé-
vel 0-3 éveseknek ölbeli játé-
kokkal, mondókákkal, hang-
szerjátékkal. November 17-én 
18 órától Mesekalauz úton lé-
vőknek címmel rendeznek be-
szélgetést Boldizsár Ildikóval. 
November 19-én, szombaton 
15 órától Képregényrajzolás és 
találkozó Lakatos Istvánnal – 
Robotikabemutató a Logiscool 
szervezésében. Továbbra is 
minden pénteken 17 órától vár-
ják a kicsiket és nagyokat egy 
kis kézműves foglalkozásra.

PROGRAMAJÁNLÓ

Tervpályázat zöldséges sor kialakítására a kispesti piacon
PÁLYÁZAT

A tervpályázaton részt vehet 
Magyarország valamennyi fel-
sőfokú építészképző oktatási 
intézményének hallgatója. A 
tervpályázaton egy pályázó 
több pályaművel is részt vehet, 
a pályázaton való részvétel 
díjmentes. A pályázat beérke-
zésének határideje: 2016. no-

vember 18., 16 óra. A pályázat 
eredményének kihirdetése, 
díjak átadása: 2016. novem-
ber 25-ig. A bírálóbizottság a 
beérkezett pályázatok közül 
kiválasztja a három legjobb 
pályaművet. Az I. díjat annak a 
pályaműnek ítéli meg, amelyet 
alkalmasnak talál a meghirde-

tett program alapján a helyszí-
nen való adaptálásra. A bizott-
ság további két díjat ad ki II. és 
III. díjként, továbbá fenntartja 
a jogot, hogy különdíjat is 
megállapítson, vagy ne ossza 
ki az összes díjat. Díjazás: I díj 
200 ezer forint, II. díj 150 ezer 
forint, III. díj 100 ezer forint. 
A bírálóbizottság eredményte-
lennek minősíti a pályázatot, 
ha egyetlen pályaművet sem 
talál díjazásra alkalmasnak. 
A pályaművek elbírálásának 
szempontjai: karakteres ar-
culat, átalakuló környezethez 
méltó építészeti minőség; fle-
xibilitás; egyszerű, innovatív 
megoldások szerkezetben és 
anyaghasználatban; tartósság, 
ellenállóság; gazdaságosság 
(gyártás, üzemeltetés, karban-
tartás költségei); az üzletek 
számának megtartása; a meg-
lévő üzletméretek megközelí-
tő megtartása; alternatív fűtő-
rendszer kitalálása. Részletes 
pályázati kiírás és tervezési 
program a www.kispest.hu 
honlapon.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata nyílt hallgatói öt-
letpályázatot ír ki, amelynek tárgya javaslattétel a kispesti Kossuth téri piac 
162301/10. hrsz.-ú építményes ingatlanon található „zöldséges sor” elneve-
zésű pavilonsor építészeti megjelenésének módjára, környezetének kialakí-
tására a tervezési programban meghatározottak szerint.

Hallgatók ötleteit várják a pavilonok átalakítására

FELHÍVÁS

Egykori német kényszermunká-
sok, akiket német állampolgár-
ságuk vagy német származásuk 
miatt civilként kényszermun-
kára köteleztek, egyszeri 2500 
euró elismerési juttatásban 
részesülhetnek. Az ADZ-
Anerkennundgsrichtl inien 
2016. augusztus 1. óta hatá-
lyos. A kérelmet 2017. decem-
ber 31-ig nyújthatja be az, akit 
1939. szeptember 1. és 1956. 

április 1. között valamely kül-
földi hatalom kényszermun-
kára kötelezett. Ha a jogosult 
2015. november 27. után el-
hunyt, akkor hátramaradottja 
(gyermeke, házastársa) is be-
adhatja a kérelmet. A kérelem 
benyújtására rendelkezésre álló 
formanyomtatvány letölthető a 
www.bva.bund.de és a www.
bmi.bud.de honlapokról. A né-
met nyelven kitöltött nyomtat-

ványt az alábbi címre kell kül-
deni: Bundesverwaltungsamt, 
Außenstelle Hamm / Alter 
Uentroper Weg 2. / 59071 
Hamm / Deutschland. Bővebb 
információt és segítséget a Kis-
pesti Német Önkormányzat 
(Gáspárné Kerner Anna, tel: 
06-20-584-2357, email: anna.
kernerbp@gmail.cotm) tud 
nyújtani.

Elismerési juttatás egykori német kényszermunkások részére

Bursa Hungarica
Ösztöndíj
Kispest Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve a 
2017. évre kiírta a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztön-
díjpályázatot felsőfokú tanul-
mányokat folytató és felsőfokú 
tanulmányokat kezdő fiatalok 
számára. A pályázati kiírás le-
tölthető a www.kispest.hu hon-
lapról, a pályázat benyújtási 
határideje: 2016. november 8.

PÁLYÁZAT
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Trükkösen
növelhető
a hétvégi ház
védelme
Az ősszel hátrahagyott nya-
ralók védelmét néhány apró, 
de hasznos „trükkel” lehet 
növelni – hívja fel a figyel-
met a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztálya. A nyaralók, ingat-
lanok legfőbb „őrzői” – ha a 
tulajdonos éppen nem tartóz-
kodik ott – a szomszédok és 
a járókelők, ezért érdemes a 
kerítést úgy kialakítani, hogy 
az utcafront felől a kertre le-
hessen látni. Ne maradjon kint 
a kertben szerszám vagy olyan 
érték, amely kedvet hozhatna a 
kellően motivált elkövetőnek. 
Ha az ingatlant hosszabb időre 
hagyják magára, célszerű va-
lakit megkérni, hogy időnként 
ránézzen az épületre. Prakti-
kus lehet a bejárati ajtó fölé 
szerelt mozgásérzékelő lámpa, 
az ablakok pedig megerősít-
hetők ráccsal vagy biztonsági 
üveggel, de költséghatékony 
megoldás a betörésvédő fólia 
is. A távfelügyeleti rendszer 
és a kivonuló szolgálat ma 
már szinte országos lefedettsé-
get biztosít. Néhány olcsó, de 
praktikus eszközzel – például 
tévészimulátorral vagy időzí-
tett kapcsolóval – könnyen azt 
a látszatot lehet kelteni, mint-
ha a tulajdonos otthon lenne. 
Nyaralója, hétvégi háza kul-
csát soha ne tárolja a lábtörlő 
alatt vagy muskátlis cserép-
ben. Végül, ha teheti, figyeljen 
szomszédjai értékeire is!

BRFK BMO

FELHÍVÁS

Felhívás a fűtési szezon veszélyeire
KÖZLEMÉNY

Rendszeresen ellenőriztetni kell a kéményeket is

A szabálytalan kivitelezés 
miatt az égéstermék vissza-
áramolhat, a tüzelő-fűtőbe-
rendezés meghibásodhat. A 
zárt térbe visszajutó gázok 
már alacsony koncentráci-
óban is komoly veszélyt je-
lentenek az emberekre és a 
háziállatokra. A rosszul be-
kötött eszköz nagy eséllyel 
gyakrabban elromlik, sűrűb-
ben kell javíttatni és rövi-
debb idő alatt tönkremegy, 
így jóval több pénzbe is ke-
rül. Mindez megelőzhető, ha 
már a tervezést és ezt köve-
tően a kivitelezést is szak-
emberre bízzuk. A műszaki 
felülvizsgálat és ellenőrzés 
fontos feltétele a fűtési rend-
szer biztonságos működteté-
sének, hiszen időben kiderül, 
ha valamilyen karbantartási 
vagy javítási munkára van 
szükség. Rendszeresen ellen-

őriztessük berendezéseinket 
szakemberrel, és engedjük be 
otthonunkba a lakossági sor-
munkát végző kéményseprőt. 
A nem rendeltetésszerű hasz-
nálat következtében jelentős 
anyagi kárral és esetenként 
súlyos sérülésekkel járó tűz-

esetek alakulhatnak ki, de 
nem ritka a fizikai robbanás 
sem. Nagyobb eséllyel rakó-
dik le káros anyag az olyan 
égéstermék-elvezető rend-
szerben, amelyben hulladé-
kot vagy más, nem megfele-

lő tüzelőanyagot égetnek, az 
elzáródott kéményből pedig a 
mérgező anyagok visszaára-
molhatnak a lakótérbe. Ezek 
a veszélyforrások a megfe-
lelő használattal teljes mér-
tékben kiküszöbölhetőek. A 
teljes biztonság elérését se-
gítheti a megfelelő minősé-
gű és megbízhatóan működő 
szénmonoxid-érzékelő, ame-
lyet tüzelő-fűtőberendezése-
ink közelében célszerű elhe-
lyezni. Mivel a szén-monoxid 
színtelen és szagtalan gáz, 
ezért csak ezek a műszerek 
képesek jelezni a mérgező 
gáz jelenlétét. Vásárlás előtt 
mindig tájékozódjunk, mely 
termékek megbízhatóak, és 
kérjük szakember segítségét.

Fővárosi
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a fűtési szezonra való tekintettel 
felhívja a figyelmet arra, hogy feltétlenül érdemes szakemberrel ellenőriztet-
ni a tüzelő- és fűtőberendezéseket.

Kellő odafigyelés-
sel elkerülhető

a tragédia

2016. OKTÓBER

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

Tanfolyamaink szeptember 
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt, 
délután és szombaton, minden 
tudásszinten indulnak, wekerlei 
helyszíneken.

MINŐSÉGI NYELVOKTATÁS 
KISPESTEN 2016/2017
Angol, német, spanyol, francia 
és olasz nyelvoktatás

Shetland U.K.
Nyelviskola
Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

ÁRAK
8 - 12 fős csoportban: 
 60.000 Ft / 60 óra
 30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban: 
 72.000 Ft / 60 óra
 36.000 Ft / 30 óra
( zetés két részletben lehetséges)

Nyelviskolánk: 
- engedélyezett intézmény
-  az Euro vizsgaközpont angol és német 

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: 
telefonon, on-line, vagy személyesen 

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.

Shetland hird 2016 osz 102,75x136.indd   1 15/07/16   16:07

A kép illusztráció.

Lakásaink   

most még 

bevezető áron,

14,9M Ft-tól

lefoglalhatóak!

+36 20 34 333 34 
www.reviczkyliget.huBeruházó: Kizárólagos 

értékesítő:
Real Estate

86 lakásos társasház a 18. kerületben!
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1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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: 7.00-18.00, K: 8.00-15.00,
Sz: 8.00-17.00 Cs: 8.00-18.00,
P: 8.00-14.00

Ügyfélfogadás a Városházán

Képviselői fogadóórák
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)
Minden hónap harmadik keddjén 
17.00–18.00 óra között
Kós Károly Általános Iskola
(Hungária út 28.)
Minden hónap negyedik keddjén 
16.30–17.30 óra között
(szociális ügyekben)
Tarkabarka óvoda
(Zoltán utca 71.)

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.

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500 | H: 14.00-18.00 | K: 
zárva
Sz: 8.00-16.30 | Cs: zárva | P:  8.00-
12.00

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

Körzeti Hivatal, Okmányiroda
H: 8-17.30 | K: zárva | Sz: 8.00-16.00
Cs: 8.00-16.00 | P: 8.00-11.30

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

Felnőtt 24 órás orvosi ügyelet
1195 Bp., Petőfi u. 49., 
tel.: 282-9692
Gyermekorvosi ügyelet
1089 Bp., Üllői út 86., Heim Pál 
Gyermekkórház, tel.: 264-3314 
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Kispesti Egészségügyi Intézet
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124., 
tel.: 347-5900
Yamamoto Rehabilitáció Intézet
1196 Budapest, Petőfi u. 79., 
tel.: 281-3035

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

Vinczek György (3. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második szerda 13.00-16.00 
óra, telefonos egyeztetés alapján 3474-523.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Valamint minden hónap negyedik 
csütörtök 17-19 óráig, Vass Lajos
Általános Iskola, Csokonai u. 9.

Ékes Gábor (8. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés
alapján, 347-4597,  347-4552.
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.

Valamint minden hónap első
szerda 17 - 18 óráig, Wekerlei
Társaskör Egyesület, Kós Károly tér 10.

Tóthné Szabó Éva
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés alapján,
347-4552. Minden hónap második szerda 
16.00-17.00 óra

dr. Kiss Anna
jegyző fogadónapja:
Előzetes bejelentkezés alapján a 347-4530-as
telefonszámon.
A Városháza épületében „A” épület I. em. 27.

 1. sz. választókörzet
Fekete Márk  (Fidesz-KDNP)
Fidesz- iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap első hétfő 17.30 óra.

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)
MSZP Iroda (Kossuth L. u. 50.)
Folyamatosan, előzetes telefonbejelent-
kezés alapján. Tel.: 06 20 971 3007

4. sz. választókörzet
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP)   
Zalaegerszeg u. 106.
Telefonon történő egyeztetés alapján a
06-20-490-1072-es számon.  
Minden hónap második hétfő 16-17 óra.

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-971-3397

6. sz. választókörzet
Tóthné Szabó Éva  (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba  (MSZP)   
Telefonon történő egyeztetés szerint 
folyamatos 06-20-549-2400.

9. sz. választókörzet
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óra
Kós Károly tér 10.

10.  sz. választókörzet
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-364-2441.

11.  sz. választókörzet
Marsalné Kovács Judit (Fidesz-KDNP)
Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap harmadik szerda 18 - 19 óra.

12.  sz. választókörzet
Mihály András (Fidesz-KDNP)
Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 – 19óra.

Listás képviselő
dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján, melyre a
06-20-549-2484-es telefonszámon
lehet jelentkezni.

Listás képviselő:
Fekete László (MSZP)
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap első hétfő 17.00 óra

Listás képviselő
Szujkó Szilvia  (MSZP)
MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap első péntek 17 óra 
előzetes bejelentkezés.

Listás képviselő
Gerháth Csaba (Független)
Polgármesteri Hivatal
Minden héten hétfőn 16-18 óra, 
ha munkanapra esik.

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Polgármesteri Hivatal A ép. II. 71.
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-490-0727

ladadelpest.hu

Egyedi megjelenésű
LADA Jubileum széria.
Készletről, azonnal!

A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Kalina Cross • Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km). A fotó illusztráció.

Variálható 
extrák, 

testreszabott 
kényelem.

LADA Délpest
1194 Budapest, 
Hofherr Albert u. 38.
info@ladadelpest.hu 
06 1 280 1533

Idén 50 éves az AVTOVAZ. Ünnepeljen velünk 
és állítsa össze autója extra felszereltségét. 
Válasszon készleten lévő személyautóink közül 
és kérje az Ön igényeinek megfelelő plusz 
tartozékokat. A részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben!

Lada_2016_Jubileum_209x132_Kalina_Delpest.indd   1 12/10/16   09:25
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Fagyálló csere Fix áron

7.990 Ft
akkumulátor,  
ablaktörlő lapát -10%

téli gumiabroncs

AKCIÓ
minden méretben

gumiabroncs 
tárolás

1.000 Ft 
/db/szezon

1195 budapest, Üllői út 303. (agip kúton) • tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • www.Fix.hu
új nyitva tartás! H-P: 07:30–17.00

Az elmúlt napokban olvastam az egyik 
lapban, hogy végre megérkezett Ma-
gyarországra az a berendezés, ami 
lehetővé teszi, hogy segítségével meg 
lehessen szüntetni az inkontinenciát 
(vizelet elcseppenést). Mivel az én is-
meretségi körömben is többen szen-
vednek ebben a nagyon kellemetlen 
betegségben, ezért úgy határoztam, 
hogy felkeresem a budapesti ORMOS 
Intézetet, és bővebb tájékoztatást ké-
rek erről a már régóta várt eszközről. 
Boldizsár Sándor, az Intézet igazgató-
ja szívélyesen fogadott. Hellyel kínált, 
és érdeklődött a jövetelem céljáról. El-
mondtam, hogy hallottam arról, hogy 
van az ORMOS Intézetben egy külön-
leges külföldi berendezés, amivel ko-
moly eredményeket lehet elérni olyan 
betegeknél, akik vizelet-visszatartási 
gondokkal küszködnek.
- Az információja pontos - mondta mo-
solyogva vendéglátóm.
Kértem, hogy legyen kedves néhány 
mondatban (engem, mint laikust) tájé-
koztatni arról, hogy miről is van szó tu-
lajdonképpen, mert mint újságíró e té-
mát érdekesnek találom, és szeretnék 
erről tájékoztatást adni az olvasóknak. 
- Ez a berendezés valójában egy ame-
rikai fejlesztésű, különleges impul-
zusokkal működő úgynevezett „mág-
neses szék”. Miután az érintett beteg 
helyet foglal ebben a székben, a be-
épített elektronika működésbe hoz egy 
különleges, nagyhatékonyságú pul-
záló mágneses mezőt, ami sorozatos 
elektromos impulzusok segítségével, 
végtelenül nagy számban húzza össze 
és ernyeszti el altestünk izmait. Ezzel 
akaratunk ellenére erősítve azt egé-
szen addig, míg a korábban elernyedt 
izmok újra képesek lesznek arra, hogy 
megakadályozzák  egy váratlan köhö-
gés vagy tüsszentés esetén a vizelet 
elcseppenését.  

E rövid tájékoztatás után Igazgató Úr 
elkísért a rendelőbe, ahol ez a „csoda” 

berendezés fel volt állítva. A rendelő 
előtti folyosón kicsit várakoznunk kel-
lett, mert éppen kezelés folyt.  Halk, 
nagyon halk zümmögő nesz hallatszott 
ki a kezelőhelyiségből.  
- A folyosón ülő várakozók mind-mind 
ugyanerre a kezelésre várnak - vilá-
gosított fel az igazgató. Néhány perc 
várakozás után az ajtó kinyílt, és egy 
velem egykorú hölgy lépett ki a helyi-
ségből. Mosolyogva nézett ránk. Az 
igazgató a nevén szólította, és kérte, 
hogy lépjen vissza a kezelőbe egy pil-
lanatra, mert szeretné bemutatni ne-
kem. 
- Marika az a hölgy, aki talán - ha nem 
tévedek - az első ügyfelünk volt, ami-
kor a „mágnes széket” üzembe állí-
tottuk - mondta, majd kérte a hölgyet, 
hogy mondjon  nekem néhány monda-
tot az eddigi tapasztalatairól.
- Hát, Igazgató Úr ez a szék egy „meg-
váltás” a számomra. Néhány kezelés 
után megszűnt a már-már szinte kö-
telező pelenkaviselet. Megszűnt az a 
kellemetlen képzelgésem, hogy vajon 
a körülöttem lévők érzik-e a pelenka-
szagot. Persze tudom, hogy nem érez-

ték, de én mindig azt képzeltem. Aki 
felnőtt fejjel már hordott pelenkát, az 
pontosan tudja, hogy mit jelent ettől 
megszabadulni. Ma már néhány keze-
lés után csak tisztasági betétet hordok, 
hála ennek a „csoda” széknek. Ja és 
ami a legfontosabb dolog azóta az éle-
temben, hogy végre a pelenka viselete 
nélkül már ismét igazi nőnek érzem 
magam.

Hazafelé menet azon gondolkodtam, 
hogy mennyire igaza is van Marikának, 
és minden embertársunknak, aki azt 
tartja a legnagyobb dolognak, hogy az 
e MÁGNESSZÉK által elért eredmény 
félelem és szégyenkezés nélkül teszi 
szabaddá a holnapjaikat! 

ORMOS Intézet
1184 Budapest, Hengersor u. 73.

Tel.: 06-1/295-5963
E-mail: titkarsag@ormosintezet.hu

Honlap: www.ormosintezet.hu/
kezelesek/magnes_stimulacios_

kezeles_uj/

Nem csepeg többé a vizelet! 



Ajánlataink

LEVESEK
350 Ft-tól

DESSZERTEK
300 Ft-tól

FŐÉTELEK
600 Ft-tól

LEVES+FŐÉTEL 690 FT
Ebédeljen nálunk!

Cím: 1195 Budapest, Városház tér 2. Nyitva: hétfőtől vasárnapig: 11:00-22:00
Email: konyhakert19@gmail.com Fb: facebook.com/konyhakertkispest

Mobil: 0620-503-6603


