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5. oldal

A hatezer négyzetméte-
res tér felújításra mintegy 
246 millió 250 ezer forin-
tot nyert a fővásosi pályá-
zaton az önkormányzat.

Horváth Gyula 
Parkoló a piacnál

12. oldal

Az ismertté vált ügyek több 
mint 46 százalékát sikerült 
felderíteni, és ez más ke-
rületekhez viszonyítva jó 
eredménynek számít.

Plánk Róbert  
Javuló mutatók

„Polgári
engedetlenség” 
az oktatásért Kispesten
Képes beszámoló a 11. oldalon
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Na ugye, hogy...

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

Nézem a kormányközeli kerületi hírmondó, megmondó, 
most aztán jól beolvasó újság internetes oldalát, amely 
önkormányzati oktatási és nevelési intézmények képeit 
mutogatja a X. és a XVIII. kerületekből, és hasonlítgat-
ja össze azokat a kispestiekkel. A képek azt sugallják, 
hogy a szomszédoknál természetesen minden csillog-
villog, minden feltétel adott az oktatáshoz, a neveléshez, 
a szociális ellátáshoz, minden kisgyerek arcán mosoly 
ragyog, bezzeg Kispesten gyereknek sem érdemes len-
ni, élni meg aztán végképp lehetetlen, bezzeg… Nem 
is tennénk ezt szóvá, ha a Fidesz szóvivője, az önkor-
mányzati Fidesz-frakció vezetője, Dódity Gabriella, aki 
egyben Kispest fejlesztési tanácsnoka, így vélhetően a 
kormányzati fejlesztési pályázatok  legnagyobb tudora, 
a lehetőségek alapos ismerője lapjukban, a testületi ülé-
seken és minden lehetséges fórumon előszeretettel ne 
ekézné mindenért, okkal, ok nélkül a helyi önkormány-
zatot, azért, hogy milyen állapotok vannak a kerületi 
fenntartású intézményekben. Olykor még jó tanácsokat 
is megfogalmaz, mint legutóbb is a képviselő-testületi 
ülésen mindarról, hogyan kellene minél több pénzt sze-
reznie a kerületnek, elsősorban. Nosza rajta, lehet meg-
fogadni a tanácsot, kedves Gabi, lehet segíteni a pénz-
csinálást - teszik hozzá sokan, hiszen úgy néz ki, hogy 
mostanság többen vannak a „zsűriben”, mint a kispesti-
ek érdekeiért politikai hovatartozástól függetlenül és jó 
értelemben lobbizók.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a napokban je-
lentette be, hogy a kormány 70-80 milliárd forintot for-
dít majd idén bölcsődék, óvodák korszerűsítésére. Csak 
reménykedjünk, hogy ebből végre jut a kispestieknek is, 
hiszen az önkormányzat most is pályázik.
Ehhez persze szükség volna a helyi kormánypárti erők 
nagyvonalúságára, belátására, hogy végre ne az legyen 
az elsődleges, hogy ki, milyen pártkitűzővel a mellén 
hozza a pénzt, vagy hogy bebizonyítsák, „na ugye, hogy 
alkalmatlan a jelenlegi kerületvezetés a feladatának el-
látására”, hanem, hogy minél több iskola-, óvodaudvar, 
csoportszoba, öltöző, vizesblokk, tornaterem legyen mi-
előbb rendben, és hogy ne folyjon be a víz a tetőkön, 
amit persze ismét meg lehet majd mutogatni, hogy „na 
ugye, hogy...” 
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Kispesten

Babaruha
Börze

2016. május 8. vasárnap 10-12 óra között
a Kispesti Kaszinóban (XIX. Fő u. 42.)

A Templom téri postával szemben,
bejárat a sétáló utcából.

Tavaszi nyári gyerekruhák szenzációs árakon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megközelíthető a 42-es villamossal, 
68-as, 148-as, 151-es buszokkal.
Jelentkezni lehet:
kispestibababorze@gmail.com
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Az önkormányzat képviseletében Kertész 
Csaba alpolgármester idézte fel a kiváló 
sportember, az Aranycsapat kapitányának 
alakját. A futballklubot képviselő egykori 
játékos, Gyimesi László Puskáshoz intézve 
szavait a klubhűségről beszélt. Dunai Antal, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi 
tagja beszámolt arról, hogy Puskás Ferencet 
választották a futballtörténet legjobb játéko-
sának a goal.com honlap szavazásán, hozzá-
téve, „soha nem fogjuk elfelejteni Öcsit”. A 
legendás focista nevét viselő kispesti iskola 
igazgatója, Bihari Péter azt mondta, fontos 
feladata az iskolának, hogy Puskás örök-
ségét, szellemiségét továbbvigye. A szüle-
tésnapi megemlékezés végén a szobor előtt 

hajtottak fejet a megjelentek és helyezték 
el az emlékezés virágait. Az önkormányzat 
nevében Gajda Péter polgármester, valamint 
Vinczek György és Kertész Csaba alpolgár-
mesterek, a Budapesti Honvéd FC képvise-
letében Szurgent Lajos, Gács Pál és Gyimesi 
László, az MLSZ részéről Dunai Antal, az 
iskola nevében Bihari Péter, a Puskás Alapít-
vány részéről Fenyvesi Dezső és Kaszás Kál-
mán, a Honvéd Baráti Kör nevében Piroska 
János elnök, a Puskás Intézet képviseletében 
Szőllősi György és Mravik Gusztáv, a Jobbik 
nevében Lázár Tamás önkormányzati képvi-
selő, a Székelyország Tündérkertje Egyesület 
részéről Bacsó András koszorúzott. 

A szobrot az önkormányzat állíttatta 2013-ban 

Semmilyen adományt nem gyűjt ut-
cáról a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum. Egy nő a családsegítő 
nevében szociális munkásként mu-
tatkozott be. A hitelesség kedvéért 
igazolásokat is felmutatott. Vighné 
Vincze Erzsébet kérdésünkre el-
mondta, hogy Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum   semmilyen 
adományt nem gyűjt, nem házal. 
Az esettől teljesen elhatárolódnak, a 
rendőrség felé a szükséges intézke-
déseket megtették.

Adománygyûjtôk

CSALÓK

Megállapodást írt alá az önkormány-
zat a Budapesti Rendőr-főkapitány-
sággal: Kispest a közintézmények, 
közterületek és nyilvános helyek 
megerősített rendőri ellenőrzését 
szolgáló közbiztonsági tevékenység 
túlszolgálatának díjazására, az állan-
dó rendőri jelenlét biztosításra, illet-
ve a térfigyelős tevékenység során 
szükségessé váló túlszolgálat finan-
szírozására összesen 18 millió forint 
(havi 1,5 millió) támogatást biztosít 
a kerületi rendőrségnek.

Támogatás

KÖZBIZTONSÁG

A legendás kispesti futballista, Puskás Ferenc születésének 
89. évfordulója alkalmából a KöKi Terminál mellett felállított 
Puskás-szobornál tartott megemlékezést a Kispest Önkor-
mányzata és a Budapest Honvéd FC.

Mintegy hatvan pályázó kö-
zül nyert Kispest még 2014-
ben a fővárosi önkormányzat 
városrehabilitációs pályázatán a 
Kossuth téri piac mögötti csak-
nem hatezer négyzetméteres tér 
felújításra 246 millió 250 ezer 
forintot. A pályázati előkészítés 
során a területen lévő Trefort is-
kola tetejére webkamerát tettek, 
és az ott készült felvételek alap-
ján azt állapították meg a szak-

emberek, hogy csak ünnepnapok 
előtt, illetve szerdán és szomba-
ton van kiemelkedően nagy au-
tóforgalom, így a terület ezeken 
a napokon van csak kihasználva. 
Ezért is gondoltak arra, hogy a 
tér közösségi használatra is al-
kalmassá kéne tenni – meséli az 
előzményeket a beruházás lebo-
nyolításával megbízott Kispest 
Kft. igazgatója, Horváth Gyula.
A tervek szerint tehát a parkolón 

kívül, sportpálya és „ücsörgő-
terasz” is lesz majd a megújuló 
téren. Jelenleg az az elképzelés 
– mondja az igazgató –, hogy az 
iskolával szembeni jobb olda-
lon lesznek a kiépített parkoló-
helyek a földszinten, míg a tér 
baloldalán lesz a térből kiemelt 
gumiburkolatú sportpálya. A 
sportpályák hétköznapi kinyitá-
sát (8 óra) és bezárást (20 óra) az 
iskola vállalta magára, csakúgy, 

mint a szabad-wifi biztosítását 
is. Az új parkolóban egyszerre 
mintegy 100 gépkocsit lehet 
majd elhelyezni, amely továbbra 
is ingyenes lesz. 
A kiemelt sportpálya mögött 
alakítják majd ki az úgynevezett 
„ücsörgő-teraszt”, ahol 80x80-
as vasbetonkockákon lehet majd 
pihenni, beszélgetni, vagy egy-
szerűen csak ücsörögni. A teret 
egyedi bútorokkal, cserjékkel, 
fákkal díszítik majd. A tér felújí-
tása két ütemben zajlik, először 
a parkolórész készül el, hogy 
mielőbb birtokba vehessék a 
kispestiek. 
A kivitelezésre kiírt közbeszer-
zési pályázatra 24 kis- és közép-
vállalkozó jelentkezett. A kivá-
lasztás április végéig várhatóan 
megtörténik, ezután akár már jú-
liusban indulhat az építkezés, és 
ha az időjárás engedi, még idén 
elkészülhet a beruházás első üte-
me.
Horváth Gyula kiegészítéskép-
pen elmondta, hogy egy elnyert 
húszmilliós kiegészítő kertren-
dezési pályázati részből az ön-
kormányzat a Kosárfonó utcai 
panelház előtti zöldsávot hozatja 
majd rendbe 2017-ben.

Sportpálya a Kossuth téren

Horváth Gyula hosszasan meséli a változásokat

A kivitelező kiválasztása után akár már júliusban elkezdődhet a kispesti Kossuth téri piac 
mögötti tér rendezése, a parkoló és sportpálya kialakítása. Az építkezésre a kispesti ön-
kormányzat több mint 246 millió forintot nyert a fővárosi Tér-Köz városrehabilitációs 
pályázaton. 

Rá sem lehet majd ismerni a kispesti piac mögötti parkolóra

„Soha nem fogjuk
elfelejteni Öcsit!”
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Szakmai és politikai érvek is 
előkerültek a kispesti képvise-
lő-testület rendkívüli ülésén, 
amelyen a képviselők a két esz-
tendeje működő Szőlőskert Re-
formátus Óvodának is otthont 
adó két ingatlan, az Esze Tamás 
utca 67. szám alatti 689 négyzet-
méter alapterületű, korlátozottan 
forgalomképes lakóház, udvar, 
valamint az Esze Tamás utca 65. 
szám alatti, 681 négyzetméter 
alapterületű beépítetlen forga-
lomképes ingatlan összevonásá-
ról tárgyaltak. 
A napirend tárgyalására azért 
került sor, mert az ingatlanok 
összevonása után nyílik lehe-
tőség arra, hogy a Budapest-
Kispest-Központi Református 
Egyházközség óvodafejlesztés-
re fordítható uniós forrásokra 
pályázhasson, így csaknem 300 
millió forintból az egyházi óvo-
dát bővíthesse.
A napirend kapcsán Gajda Pé-
ter polgármester elmondta, az 
önkormányzat eddig is mindent 
megtett annak érdekében, hogy 
az óvoda létrejöjjön és zavar-
talanul működjön. Az azonban 
több mint furcsa – tette hozzá –, 
hogy a telekösszevonással pár-
huzamosan, az ingatlanban mű-
ködő kispesti Pedagógiai Szak-
szolgálat (korábban nevelési 
tanácsadó) esetleges áthelyezé-
sének körülményeiről és költsé-
geiről az állami intézményfenn-
tartó, a Klik nem tárgyalt az 
önkormányzattal, levélben leírt 
javaslataira pedig az elmúlt fél 
évben egyáltalán nem érke-
zett semmilyen reakció, válasz, 

csak a rendkívüli testületi ülés 
kezdete előtt néhány perccel. A 
polgármester az egyház nevében 
hozzászóló Harkai Ferenc Csaba 
lelkipásztor szavaira nyomaté-
kosan reagálva kiemelte, hogy 
az egyház semmilyen feladatot 
nem vett át az önkormányzattól 
akkor, amikor óvodát akart lét-
rehozni, amelynek helyszínéül 
pedig az Esze Tamás utcai ingat-
lanokat nézte ki magának. Mint 
mondta, az önkormányzat 12 
intézményében jelenleg el tudja 

látni annak a csaknem kétezer 
3-6 éves kisgyermeknek az ellá-
tását, amelyre a törvény kötelezi. 
Az óvoda ügyének megakadásá-
ért nem az önkormányzat a fe-
lelős – tette hozzá határozottan. 
Vinczek György alpolgármes-
ter hozzászólásában elmondta, 
hogy a Klik-kel kötött szerző-
dés értelmében működik itt a 
Pedagógiai Szakszolgálat, ezért 
csak szerződésmódosítással le-
het megoldani az óvodabővítést, 
a Klik nélkül ez nem megy, és 

eddig nem történt előrelépés az 
ügyben. Ha létrejön az együtt-
működés az intézményfenntartó 
központtal, és megoldódhat a  
szakszolgálat átköltöztetésének 
finanszírozása. Dódity Gabri-
ella, a város fejlesztéspolitikai 
tanácsnoka szerint azt kell el-
dönteni, támogatja-e a testület 
az óvodabővítést, ami az önkor-
mányzat feladata. A képviselő 
több módosító javaslatot nyúj-
tott be a frakció nevében, ame-
lyeket nem fogadott el a testület. 

Telekösszevonással is támogatja 
az óvodát az önkormányzat

Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor mindent megtesz az óvodáért

Az Esze Tamás utca 65. és 67. szám alatti két ingatlan összevonásával is támogatja a tes-
tület a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközséget abban, hogy a Szőlőskert 
Református Óvoda további bővítésére pályázzon, de várja a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó (Klik) javaslatait arról, hogy a kerületi Pedagógiai Szakszolgálatot hová költözteti ki, 
amelynek költségei a Kliket terhelik – derült ki a képviselő-testület rendkívüli ülésén. 

Kötelező ellátási feladatot nem vállal át az egyház

Az állapotfelmérésekkel egy 
időben már megkezdődtek a 
felújítási munkák is a kispesti 
önkormányzat intézményei-
ben. Most a Mese-Vár óvoda 
Zrínyi utcai régi épületének 
felújítása folyik csaknem há-
romszáz négyzetméteren. Az 
építkezés jól halad, várhatóan 
április végére, május elejére 
birtokba vehetik a gyerekek 
az elkészült foglalkoztatót, 
üzemelhet az új konyha, és új 
öltöző is várja majd az óvo-
dásokat. Az önkormányzat 
erre a beruházásra húszmillió 
forintot költ – mondta Gaj-
da Péter polgármester. Mint 
az a polgármester ez alka-
lommal is kiemelte: Kispest 
önkormányzata folytatja a 
kezelésében lévő oktatási és 

nevelési intézmények évekkel 
ezelőtt megkezdett felújítási 
programját. A tervek szerint a 
2016-os költségvetésben 100-
120 millió forintot terveznek 
erre, de bővülhetnek a forrá-
sok, hiszen most nyíltak meg 
azok a minisztériumi pályáza-
tok, amelyek az óvodák bőví-
tését, felújítását támogatják. 
Várhatóan a Mese-Vár óvoda 
tornaszobájának építésével 
az önkormányzat is pályázik 
majd – tette hozzá. 

A Mese-Vár óvoda két tag-
intézményben (Zrínyi és Ná-
dasdy utca), kilenc csoporttal 
működő óvodaként jelenleg 
mintegy 140 kisgyermek nap-
pali ellátását biztosítja. Az 
építkezés ütemével és minő-
ségével elégedett óvodave-
zető, Pékné Varga Katalin a 
bejáráson elmondta, hogy a 
felújítás, az épület kialakítása 
az óvoda kollektív kívánsága 
szerint alakul. 

Az építkezés ütemével és minőségével elégedettek

A Gábor iskolában is gyakran 
megfordulnak közismert, hí-
res emberek. Ezúttal Horváth 
István tenor, a Magyar Álla-
mi Operaház operaénekese 
látogatott el az iskolába, ahol 
egy rendhagyó osztályfőnöki 
óra keretében beszélgetett a 
gyerekekkel. Mivel a művész 
az éneklés mellett több hang-
szeren is játszik, így gitáron, 
zongorán és harmonikán is, 
az utóbbit pedig el is vitte ma-
gával, így önmagát kísérve a 
hangszeren énekelt is a gyere-
kek legnagyobb örömére.

LÁTOGATÓBAN

Vendég
az operaénekes

Radnóti-díjasok

ELISMERÉS

Gajda Péter, Kispest polgármestere 
is átvehette a Magyar Ellenállók és 
Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 
Radnóti Miklós költőről elnevezett 
antirasszista díjat. Az idei Radnó-
ti-díjasok: Jean Cardoen, Galló Ist-
vánné, Hajdu László, Halász Judit, 
Horváth Dezső, Kiss Anikó, Molnár 
György, Rédei Éva, Rónai Judit, 
Somfai Péter, Stock Richárd, Uj-
helyi István, Vadai Ágnes, Zsolnai 
Júlia.

Megkezdődtek, és a tervek szerint május 
elejére elkészülnek a felújítási munkák 
a Kispesti Mese-Vár Óvoda Zrínyi utcai 
épületében, ahol új csoport- és tornaszo-
bát, öltözőt alakítanak ki.  

Felújítás a Mese-Vár oviban
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Eddig még csak kevesen éltek 
az ingyenes szünidei étkez-
tetés lehetőségével. A tavaszi 
szünetben csupán 15 kisgye-
rek kapott egy tál meleg ételt 
a kijelölt intézményben, pedig 
ennél jóval több azoknak a szá-
ma Kispesten, akik szociálisan 
rászorulnának a szolgáltatásra 
– tudta meg lapunk Vinczek 
György alpolgármestertől. 
Vinczek György elmondta: az 

önkormányzatok egy része, 
így Kispest is, korábban már 
biztosított étkeztetést a tanítás 
nélküli napokon a településen 
élő rászoruló gyerekeknek. 
Egy 2016-os törvénymódosítás 
azonban ez évtől a helyi önkor-
mányzatok kötelező feladatává 
tette a napi egyszeri meleg 
étkezés biztosítását. Az a hát-
rányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű kisgyerek 

kaphat étkezést, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül. Az önkormányzat 
minden szünetben egy intéz-
ményt jelöl ki erre a feladatra. 
A tavaszi szünetben a Puskás 
iskolában étkeztek a diákok. 
Az étkezési program a nyári 
szünetben is folytatódik, a le-
hetőségről és a tennivalókról a 
rászoruló családokat értesítik.

A kerület egy kijelölt iskolájában kapnak ebédet a gyerekek

Remek programnak ígérkezett, 
és az is lett az a könyves prog-
ram, amelyet a Gyerekköny-
vek Nemzetközi Napja alkal-
mából április elején tartottak 
a Wekerlei Kultúrházban. A 
Mesélő napon a könyvek ke-
rültek a figyelem középpont-
jába. Lukácsy Tibor kispesti 
könyvkötőmester segítségével 
közösen könyvet is készíthet-
tek kicsik és nagyok. 

KÉZMŰVES

Madárbarát iskola

ELISMERÉS

Az ökoiskolává válás útján haladó 
Bolyai iskola a Magyar Madártani 
és természetvédelmi Egyesülettől 
megkapta a Madárbarát iskola cí-
met! Az elismerést az iskola udva-
rán tavaly ősszel épített úgynevezett 
„madárvendéglő” kialakítása után 
érdemelte ki az intézmény. Az ör-
vendetes hírt a múlt héten megtar-
tott hagyományos Bolyai-gálán je-
lentették be.

Könyvet kötöttek

Sajnos mostanság ugyancsak 
nehéz követni a közmunkaprog-
ramok alakulását, mert a jogal-
kotás és a jogalkotói szándék is 
gyakran, néha napról napra vál-
tozik – mondja Vinczek György 
alpolgármester, aki elég borúlá-
tó, amikor a közmunkaprogram 
alakulásáról kérdezzük. Sokáig 
úgy látszott, hogy idén nem si-
kerül áprilisban feltölteni a kis-
pesti 120 fős létszámot, és hogy 
a Közpark Kft.-nél nem lesz ele-

gendő közfoglalkoztatott azokra 
a feladatokra, például parkrende-
zés, zöldhulladékkezelés, utcai 
takarítás a közterületeken, ame-
lyeket korábban közmunkások 
láttak el. Az a fura helyzet állt 
elő, hogy a foglalkoztatás fel-
tételeinek, szabályainak folya-
matos szigorodása miatt egyre 
nehezebb a közmunkások kiköz-
vetítése, megtartása. Az új rend-
szerben az a cél, hogy mindig 
újabb és újabb regisztrált mun-

kanélküli kerüljön be a köz-
foglalkoztatási programba, a 
többiek pedig próbálkozzanak 
a nyílt munkaerőpiacon. Feb-
ruár végén, a korábbi szerződé-
sek lejárta előtt 2 nappal derült 
ki, hogy az addigi létszámnak 
csak 20 százalékát lehet vissza-
foglalkoztatni, így csupán 26 fő 
lett volna jogosult a régi dolgo-
zók közül újra munkába állni – 
mutat rá a probléma lényegére 
Vinczek György.  A létszám fel-

töltése azonban amúgy komoly 
akadályokba ütközik, például 
egészségügyi alkalmasság, ezért 
pont azok az emberek estek ki a 
közfoglalkoztatási programból, 
akik dolgozni szerettek volna a 
közfoglalkoztatás keretein belül. 
Miután, mint egy-két héten ke-
resztül nem sikerült feltölteni a 
megadott létszámot, újból enge-
délyezték a hatóságok a régi dol-
gozók felvételét is – teszi hozzá. 
Problémaként jelöli meg az al-
polgármester azt is, hogy nem 
mindig kapják meg a megfelelő 
tájékoztatást a változásokról, így 
sokan önhibájukon kívül esnek 
el a foglalkoztatás lehetőségé-
től. Sokan nem tudják azt sem, 
hogyha nem vállalják el a mun-
kaügyi központ által felajánlott 
közmunka-lehetőséget, akkor 
bizony akár egy évre is kieshet-
nek a nyilvántartási rendszerből, 
és eleshetnek a segélyektől, a tá-
mogatásoktól.
Eddig sem volt könnyű a regiszt-
rált munkanélküliek helyzete – 
emeli ki az alpolgármester, de 
mostantól nagyobb együttműkö-
dést, a határidők maradéktalan 
betartását várják el tőlük, ame-
lyek elmulasztása esetén nincs 
lehetőség a méltányosságra.

Közmunkás kerestetik

A foglalkoztatottak csak nehezen tudják követni a változásokat

Kispesten jelenleg az igényelt 120 közmunkás munkahelyből 29-en dolgoznak a kerületi 
intézményekben, óvodákban, iskolákban a Gazdasági Ellátó Szervezetnél (GESZ), 50-en 
pedig a Közpark Kft.-nél a közterületeken, a parkokban. A munkaerő-közvetítés a jogsza-
bályok szigorodása miatt ez idáig akadozott. 

Napról napra módosulnak a foglalkoztatás feltételei

Szociális étkeztetés
a szünidőben
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A kispesti oktatási intézmények kö-
zül néhányan csatlakoztak a Taníta-
nék Mozgalom kezdeményezéséhez, 
a március 30-án reggelre szervezett 
pedagógusmegmozduláshoz. A Kós 
iskola előtt vidám hangulatban zaj-
lott a tiltakozás. A Móra iskola, a 
Semmelweis Ignác Humán Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium, valamint 
a Gábor iskola előtt a tanárok tilta-
koztak, a Kossuth téri Trefort isko-
la előtt a pedagógusok 
mellé szegődtek szü-
lők, szimpatizánsok, 
önkormányzati dolgo-
zók is. Várhatóan az áp-
rilis 15-i újabb kétórás 
polgári engedetlenségi 
akció és figyelmeztető 
sztrájk után, április 20-
án egész napos orszá-
gos pedagógussztrájk 
is lesz.

„Polgári engedetlenség”
az oktatásért 

Az irodavezető elsőként az óvo-
da-rehabilitációs pályázatokat 
említi, amelyeken Kispest há-
rom óvodájának (Mézeskalács, 
Hársfa, Zoltán utcai) felújítási 
terveivel indulhatna, a későb-
biekben választják ki, hogy 
melyik lesz az az intézmény, 
amely esélyt kap arra, hogy a 

100 százalékban uniós forrásból 
fedezett pályázaton, a kapható 
maximális 400 millió forintért, 
a 15 lehetőség valamelyikére, 
május 31-ig versenybe szálljon.  
Bár a korábbi években a kor-
mányzati pályázatokon a buda-
pesti kerületek intézményeinek 
nem volt túlságosan nagy esélye 

az eredményes pályázatra, ez a 
tény nem veszi el a kispestiek 
kedvét, és június közepéig elké-
szítik azt a pályázatot, amelyből 
a Mese-Vár óvoda Zrínyi utcai 
tagóvodájában új csoportszoba 
épülhet. Vadon Etelka a kerület 
szempontjából fontos lehetőség-
ként említi az épületenergetikai 

uniós pályázatokat is, hiszen 
sikeres program esetén a Vass 
iskola tetejére ebből napele-
mek kerülhetnének, és megva-
lósulhat az épület hőtechnikai 
korszerűsítése. Az esélyek la-
tolgatásánál az irodavezető 
kérdésünkre elmondta: a teljes 
közép-magyarországi régióban 
erre csaknem kétszázan pályáz-
hatnak sikerrel, ami azt jelenti, 
hogy egy-egy pályázó, önrész 
nélkül mintegy maximum 250 
millió forintot nyerhet tervei 
megvalósításához.
A kerületi kerékpárhálózat 
2010-ben uniós forrásokból 
megkezdett bővítésére pályázik 
még az önkormányzat, ami je-
lenleg azért nehéz, mert a koráb-
bi önálló tervezéssel és pályá-
zással ellentétben, a kerületek 
ma már csak a fővárosi önkor-
mányzattal közösen pályázhat-
nak. Ez valószínűleg alaposan 
megnehezíti majd a tervezés 
előkészítését és a lebonyolítást 
is – teszi hozzá Vadon Etelka. 
Az irodavezető szerint sokat 
segít egy-egy szociálisan elma-
radt, felzárkóztatásra szoruló 
városrész rehabilitációjában az 
az uniós pályázat, amelyen akár 
1-2 milliárd forintot is nyerhet 
az adott kerület. Erre a viszony-
lag hosszadalmas, összetett és 
aprólékos előkészítést igénylő 
pályázatra Kispest az Élmunkás 
lakótelep vagy az Attila utca egy 
veszélyeztetett részének szociá-
lis programjával pályázik majd 
augusztus 30-ig, a terület kivá-
lasztása és a tervek előkészítése 
hamarosan megkezdődik. 

Uniós és kormányzati
forrásokra pályázik Kispest

Kerékpárútért csak a fővárossal közösen lehet indulni

Az elmúlt 1-2 évben nem voltak olyan uniós és kormányzati pályázatok, amelyen a ke-
rületi önkormányzatok intézményeik, a város fejlesztéséhez külső forrásokhoz juthattak. 
Néhány hete azonban újból megnyíltak ezek a csatornák is, Kispest többféle pályázat be-
adását tervezi – tudtuk meg Vadon Etelkától, a Társadalmi Kapcsolatok Iroda vezetőjétől.

Állami pénzek nem nagyon jutottak eddig a kerületnek 
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Kispesti Rendészeti Központ-
ban pedig a nap 24 órájában 
hivatásos rendőr figyeli és el-
lenőrzi a kamerák felvételeit, 
aki munkaidőn kívül, megbí-
zási jogviszonyban látja el ezt 
a feladatot. A közterületi bűn-
cselekmények megelőzésében 
és felderítésében rendkívül 
nagy segítséget nyújtanak az 
adott helyszínen készült fel-
vételek. Emellett Budapesten 
az elsők között telepítettünk 
olyan rendszámfelismerő ka-
merákat, amelyek az áthaladó 
forgalmat ellenőrzik, ennek 
köszönhetően sikerül kiszűrni 
a körözés alatt álló és a forga-
lomból kitiltott járműveket.

Gyakrabban lehet találkozni 
a közterületeken szolgálatot 
teljesítő rendőrökkel is.

Valóban kiemelt célunk volt a 
közterületi jelenlét növelése, 

amely nem csupán a szubjek-
tív biztonságérzetet fokozza, 
hanem a bűncselekmények 
megelőzéséhez és a gyors in-
tézkedéshez is hozzájárul. 
Hozzátenném, hogy a főváros-
on belül Kispesten a legjobb 
a reagálási idő, így ha valaki 
a segélyhívón keresztül kér 
segítséget, akkor átlagosan 
tíz percen belül a helyszínre 
érünk. A kerület legforgalma-
sabb csomópontjain biztosított 
a folyamatos rendőri jelenlét, s 
mivel az európai terrortámadá-
sokat követően Budapesten is 
magasabb készültségi fokozat 
lépett életbe, kollégáink foko-
zottabban figyelnek a potenci-
álisan veszélyt jelentő szemé-
lyekre és helyzetekre.

Prusinszki István

A kispesti rendőrkapitányság évértékelő értekezletén kiderült, hogy a 
kapitányság kimagasló eredményeket ért el a vagyon elleni bűncselek-
mények felderítésében, a közterületeken szolgálatot teljesítő rendőrök 
létszámának és óraszámának növelésével pedig a közterületi bűncselek-
mények megelőzése és felderítése is könnyebbé vált. A rendőri munka 
hatékonyságát az önkormányzat által korszerűsített, bővítés alatt álló 
térfigyelő kamerarendszer is növeli, a kapitányság sikereiben jelentős 
tényező az önkormányzattal való szoros együttműködés. Plánk Róbert 
rendőr ezredest, kapitányságvezetőt az eredményes rendőri munka hát-
teréről és Kispest közbiztonságának alakulásáról kérdeztük.

Mely területeken javultak a közbizton-
sági mutatók a korábbi évekhez képest?

A bűncselekmények száma az előző évhez 
képest gyakorlatilag nem változott, amely 
kifejezetten biztató eredménynek tekint-
hető, ugyanis 2014-ben jelentős csökke-
nés történt, és ezt sikerült szinten tartani. 
Más kerületekhez viszonyítva nagyon 
kevés közterületen elkövetett bűncselek-
mény történt Kispesten, és ez kétségtele-
nül pozitív hatást gyakorol a szubjektív 
biztonságérzetre. A vagyon elleni bűncse-
lekményeken belül külön kezeljük a gép-
járművekkel kapcsolatos bűncselekmé-
nyeket, valamint a betöréses lopásokat és 
a rablásokat. Ezen a területen elmondható, 
hogy a rablások száma negyedével csök-

kent, a gépkocsi-feltörések száma pedig 
felére esett vissza. Munkánkat azonban 
nemcsak a bűncselekmények számának 
alakulása tükrözi, hanem a nyomozások 
eredményességének vizsgálata is, ahol je-
lentős emelkedés történt 2014-hez képest. 
Az ismertté vált ügyek több mint 46 szá-
zalékát sikerült felderíteni Kispesten, és 
ez más fővárosi kerületekhez viszonyítva 
rendkívül jó eredménynek számít.

Léteznek-e jellegzetesen Kispesten el-
követett bűncselekmények?

Különbséget inkább a bűncselekmények 
egyes típusainak területi megoszlásában 
lehet tenni. Több olyan helyszín is talál-
ható a kerületben, amelyekre nagyobb fi-

gyelmet kell fordítanunk, például a bevá-
sárlóközpontokra és a tömegközlekedési 
csomópontokra. A Fővárosi Autópiacon és 
a használtcikk-piacon az átlagosnál gyak-
rabban előfordul csalás, okirat-hamisítás 
vagy egyedi azonosítójel megváltoztatása. 
Megint más jellegű feladataink adódnak 
sporteseményeken, labdarúgó-mérkőzé-
sek biztosításánál, ahol rendzavarásra, ga-
rázdaságra kell felkészülnünk.

A kapitányság sikereihez az önkor-
mányzattal való szoros együttműködés 
is hozzájárul...

Szakmai tanácsokkal segítjük az önkor-
mányzat által üzemeltetett térfigyelő ka-
merarendszer fejlesztését és bővítését, a 

Tovább javult Kispest közbiztonsága

Plánk
Róbert
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

Kokik és sallerok
Egy egyszerűnek indult ügy meglehetősen bonyolult jogi útvesz-
tőkön ért véget a napokban. Arról van szó, hogy az Országgyűlés 
Költségvetési Bizottságának elnökeként még 2014. szeptember 
2-án kértem közérdekű adatokat a Magyar Nemzeti Bank elnökétől. 
A közvéleményt is joggal felháborító milliárdos pénzszórás ugyanis 
nem egyszerűen pofátlan volt, de arra semmiféle törvény nem adott 
felhatalmazást. Mondanom sem kell, hogy Matolcsyék a hivatalos 
kérés teljesítését kapásból megtagadták, addig ahhoz voltak szokva, 
hogy bármit megtehetnek. Nem így történt. A napokban a Fővárosi 
Ítélőtábla tájékoztatott a Kúria döntéséről, hogy jogerős a Fővárosi 
Törvényszék 2015. február 23-i ítélete, amely alapján ki kell adni 
a Magyar Nemzeti Bank egyes költekezéseivel kapcsolatos közér-
dekű adatokat. A döntés egyértelmű: a Magyar Nemzeti Bank közel 
egy éve jogszerűtlenül titkolja – egyebek mellett – a belvárosi Eiffel 
Palace értékbecslését, illetve az I.M.G. Inter Media Group számára 
adott 6 milliárdos megrendelés dokumentumait. Azaz nincs helye 
további titkolózásnak. Nemcsak várom, hanem elvárom, hogy az 
MNB és Matolcsy György tartsa tiszteletben a legfelsőbb bírói fó-
rum döntését, és a közérdekű adatokat, dokumentumokat haladék-
talanul küldje meg számomra. Amennyiben ezt az MNB – a jogerős 
és végrehajtható bírósági döntés ellenére – ismételten megtagadná, 
büntető feljelentést teszek közérdekű adattal visszaélés vétsége mi-
att. Nincsenek illúzióim az Orbán-rendszerrel kapcsolatban, némi 
bizakodásra legfeljebb az adhat okot, hogy hasonló ügyekben im-
már Brüsszel is komoly figyelmeztetéseket küld a Magyar Nemzeti 
Banknak és a magyar kormánynak. Az Európai Központi Bank a 
minap egyértelművé tette, hogy az MNB „programjai” nem tartoz-
nak a jegybank alaptevékenységébe. A jól ismert ügyeket sorolják 
közleményükben: az ingatlanbefektetéseket, a pénzügyi ismereteket 
támogató programot, a műalkotások és kulturális vagyontárgyak vá-
sárlását.
De Brüsszelben felfigyeltek egy magyar állami bank körüli trükkö-
zésekre is. Itt éppen az történt, hogy létrehoztak egy sokadik kifi-
zetőhelyet, hogy zavartalanul és számolatlanul öntsék a közpénzt a 
haverok zsebébe. Tették mindezt abban reményben, hogy ezt nem 
veszik észre. Tévedtek, lebuktak. A szankciók következtében csak-
nem 600 milliárd forinttal emelkedne meg az adósságrátánk. 2014-
ben például eszerint egyáltalán nem csökkent az állam adóssága. 
Hiába trükköztek, az államadósság elleni harcot is elbukják.
Orbán ígért nem olyan rég pökhendien kokikat és sallerokat Brüsz-
szelnek. A kokikat és a sallerokat azonban ők kapják az Uniótól. 
Úgy tűnik, valami elkezdődött. Reményeink szerint a vég kezdete…

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

A javaslatot a Fidesz-frakció is elfogadta

A fúvós zenét kedvelő, kottát 
ismerő, fúvós és ütős hang-
szereseket keres a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési 
Házban működő Obsitos Fú-
vószenekari Egyesület. Aktív 
tagként az együttessel játszhat 
bárki, legyen az akár fiatal, 
akár nyugdíjas. Próbák hétfőn-
ként 17.00 órától a KMO-ban 
(XIX. kerület Teleki út 50.) 
Jelentkezni telefonon is lehet 
Horváth György elnöknél.
(telefon: +36 20 253 2420)

TOBORZÓ

Megszûnt
a vásárlói járat

INGYENBUSZ

Mostantól ne várja senki sem a 
megszokott felszállóhelyeken a Tes-
co ingyenes vásárlói járatát, mert az 
2016. április elsejétől megszűnt. A 
Tesco 2008 óta üzemeltetett ingye-
nes vásárlói buszjáratot Tesco Pest-
erzsébet – Kispest Határ út és Tesco 
Pesterzsébet – Erzsébet Városköz-
pont között. A változó lakossági 
szokásokat is figyelembe véve most 
úgy alakították ki az új menetrendet, 
hogy abban a kispesti és az erzsébe-
ti megállóhelyek már nem szerepel-
nek. A kispesti vásárlók a jövőben 
csak egyéni utazással tudják majd a 
Tesco Pesterzsébet Megapark-áru-
házat megközelíteni. 

Fúvósokat várnak

Testületi állásfoglalás 
migránsügyben
Kispest képviselő-testülete legutóbbi rendes ülésén határozatot 
fogadott el arról, hogy az Európát érintő nemzetközi migrációs 
krízisben a magyar kormány az Európai Unióval és a szomszédos 
országokkal szoros együttműködésben tegyen meg mindent a 
magyar állampolgárok Alaptörvényben garantált biztonságáért. 
Az EU-török megállapodás létrejöttével az élet a képviselő-testü-
letet igazolta, Magyarország is csatlakozott a megállapodáshoz. 
A javasolt határozatot valamennyi fideszes, jobbikos, zöldpárti és 
baloldali képviselő egyhangúlag támogatta. 

A testületi ülésen kialakult vi-
tában a képviselők határozott 
lépésekre és az uniós országok-
kal való együttműködésre szó-
lították föl a magyar kormányt 
az ország biztonsága érdeké-
ben. A Gajda Péter polgármes-
ter által javasolt határozatot 
valamennyi fideszes, jobbikos, 
zöldpárti és baloldali képviselő 
egyhangúlag támogatta. A ja-
vaslat szerint „Budapest XIX. 
kerület Kispest Önkormány-

zata felkéri Magyarország 
Kormányát, hogy a migrációs 
válság által előidézett krízis-
helyzetben az Európai Unióval 
és a szomszédos országokkal 
szoros együttműködésben te-
gyen meg mindent a magyar 
állampolgárok Alaptörvény-
ben garantált biztonságáért”.
A március végén létrejött EU-
török megállapodáshoz 20 
tagállam, köztük Magyaror-
szág jelentett be hozzájárulást 

a görög szigeteken felállítandó 
tranzitzónák működtetéséhez, 
a további konkrét magyar fel-
ajánlásokról később döntenek, 
de várhatóan személyek (főleg 
rendőrök) és eszközök (buszok 
és konténerek küldéséről) egy-
aránt szó lehet.  A megállapo-
dással összhangban a március 
20. óta az Égei-tengeren ke-
resztül érkező menedékkérők-
re és migránsokra már új sza-
bályok érvényesek. 
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Bár Orbán Viktor néhány napja 
még kitartott a zárva tartás mel-
lett – mi több, rádióbeszédében 
még arról beszélt, hogy további 
szektorokra is kiterjesztenék azt 
–, a Fidesz elnöksége meggyőz-
hette arról, hogy egy népszava-
zásból csak és kizárólag rosszul 
jöhet ki a párt. Ettől függetlenül 
nagy vereség ez a Fidesznek, hi-
szen a kormánypártra nem volt 
eddig jellemző, hogy visszavon-
na egy ilyen horderejű törvényt. 
Bár Rogán Antal azzal indokolta 
a törvény visszavonását, hogy 
mérlegelték az elmúlt egy év 
tapasztalatait, és költséges len-
ne 5 milliárd forintot kiadni egy 
népszavazásra, amelynek amúgy 
is egyértelmű a végeredménye – 
írja elemzésében a tenytar.hu. 
Miután a Kúria végül az MSZP 
népszavazási kezdeményezését 
fogadta el, a kormánypártnak 
nem maradt más választása: 
vagy belefut egy nagyon nagy 

pofonba, vagy a könnyebb utat 
választja, és visszavonja a tör-
vényt. A KDNP továbbra is kitart 
a zárva tartás mellett. A kisebbik 
kormánypárt szerint továbbra is 
sikeres volt a boltzár, hiszen az 
ijesztgetések ellenére senki sem 
vesztette el a munkáját, nem 
csökkent a kiskereskedelmi egy-
ségek száma, és még a kiskeres-
kedelmi forgalom is nőtt. 
Azzal, hogy a Fidesz visszavon-
ja a vasárnapi zárva tartásról 
szóló törvényt, egy szimbolikus 
ügyben sikerült legyőzni a kor-
mánypártot. A vasárnapi zárva 
tartás elsősorban azért szúrta 
az emberek szemét, mert a kor-
mány teljesen feleslegesen avat-
kozott bele a mindennapjaikba, 
gyakorlatilag korlátozva azt, 
hogy mit tehetnek meg vasár-
nap, és mit nem.
A kormány a bevezetéskor nem 
mérlegelte sem a szakmai szem-
pontokat, sem az emberek vé-

leményét, pedig akkor is már 
sokan, sok helyen kifejtették, 
hogy teljesen indokolatlan a zár-
va tartás bevezetése, és sokak 
életét megnehezíti, hiszen nem 
kevesen vannak Magyarorszá-
gon, akik csak hétvégén érnek rá 
bevásárolni.
A kormány kihátrálása elsősor-
ban annak köszönhető, hogy 
nem akarták helyzetbe hozni az 
ellenzéket (pl. az MSZP meg-
erősödhetett volna egy sikeres 
népszavazás esetén), a vezető 
kormánypárti politikusok pe-
dig helyesen mérlegelték azt, 
hogy egy népszavazásból nem 
jöhetnek ki jól. Függetlenül 
a kihátrálástól, konszolidáció 
még nem várható a kormány 
részéről, ahogy az internetadó 
ötletének visszavonása után sem 
történt meg – írja elemzésében a 
tenytar.hu.

Meghátrált a kormány

Rogán bejelenthette (forrás: Torsa Mátyás - Kettős Mérce, Ténytár) 

Míg nálunk az oroszok által 
felújított metrószerelvényeink 
futnak majd a 3-as metró vonalán, 
addig Szófia hasonló „egységáron” 
nemcsak új szerelvényeket vesz, 
de náluk belefért az ottani 3-as 
metróvonal kontrollrendszerének 
megvásárlása és üzembe 
helyezése is.  Míg nálunk 37, rég 
kiöregedett, szerelvényenként 
6 kocsiból áll flottát majd' 220 
millió euróért újítanak fel, addig 
Szófia mintegy 140 millió eurót 
költ új Siemens szerelvényekre, 
berendezésekre. (forrás: hvg.hu)

Régi vagy új

BLAMA

Többen halnak ma meg kór-
házi fertőzésekben, mint autó-
balesetben – derült ki nemrég 
egy felmérésből. Az ÁNTSZ 
szerint az ezzel kapcsolatos 
adatok és jelentések minden-
ki számára elérhetőek, a Tár-
saság a Szabadságjogokért 
(TASZ) azonban ezzel nem ért 
egyet. A szervezet betegjogi és 
önrendelkezési programveze-
tője szerint az ÁNTSZ jelen-
tései gyakran még az orvosok 
számára is értelmezhetetlenek.

Kórházi fertôzés

SOKKOLÓ

Kispest polgármestere, aki a 
körzet önkormányzati kép-
viselőjével, Vinczek György 
alpolgármesterrel és Patek Gá-
borral, a Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Iroda 
vezetőjével bejárta az építke-
zést, elmondta, hogy az állami 
beruházás az őszi kezdést kö-
vetően várhatóan egy évig tart-
hat. A területen hét nagyobb 
és néhány kisebb focipálya, 
valamint a főépület és parkoló 

épül. Az önkormányzat kérte 
a beruházót, hogy az építke-
zés során vegye figyelembe a 
környéken élők érdekeit. A ki-
vágott fák pótlása a tervekben 
is szerepelt, így ötszáz új fát 
kell ültetni. Ezen kívül 20 mil-
lió forint pénzbeli megváltást 
kap az önkormányzat, amelyet 
kerületi zöldfejlesztésre fordít 
– hangsúlyozta a polgármester.
Vinczek György tájékoztatá-
sa szerint 2014-ben az önkor-

mányzat a lakossági vélemé-
nyeket befogadva módosította 
a rendezési tervet. Ezért példá-
ul, egyebek mellett a házaktól 
távolabb lévő centerpályák 
kapnak majd csak világítást. 
De ennek köszönhető az is, 
hogy a területet a Kézmű Non-
profit Kft. (volt Kézműipari 
Vállalat) és a lajosmizsei vas-
útvonal között épülő úton lehet 
megközelíteni.

Épülhet a sportcentrum
a Kertvárosban

Megbukott a vasárnapi zárva tartás Ötszáz új fát kell ültetni

Már a területrendezési munkák folynak a Főkert Zrt. egykori 
kertvárosi telephelyén, ahol 16 hektáros területen épül majd fel 
a Dél-pesti Utánpótlás Centrum. Az építkezés ősszel kezdődik, 
és várhatóan egy évig tart majd a Nemzeti Sportközpontok be-
ruházásában.

Az előkészítés során több mint ezer úgynevezett „gazfát” vágtak 

Heves indulatokat váltott ki a 
Hungária út és a Kós Károly tér 
kereszteződésénél, a Kós-kapu 
alatt épült vendéglátóterasz, 
amelynek üzemeltetője kürtős-
kalácsot kíván sütni és árusítani 
a műemléki védettség alatt álló 
épület kapualjában. Egyesek 
aggódó hangvételű levelekben 
adtak hangot csodálkozásuknak 
és nemtetszésüknek, mások az-
zal fejezték ki elégedetlenségü-
ket, hogy tiltakozó plakátokat 
ragasztottak a pultra, vagy – 
nem éppen a véleménynyilvá-
nítás legkulturáltabb formáját 
választva – tojással és szeméttel 
dobálták meg az építményt.

VÉLEMÉNY

Újra áll az Életfa

WEKERLE

Április elején hagyományos ün-
neppel köszöntötték a wekereleiek 
a telep jelképét, az újonnan felállí-
tott Életfát. A Wekerlei Társaskör 
Egyesület és a Magyar Kollégium 
közös köztéri alkotásának felújítása 
az önkormányzat 1,4 millió forintos 
támogatásával valósult meg, a hely-
reállítást a Közpark szakemberei vé-
gezték el.
A megújult és a megszépült alkotás 
mellett kilencedik alkalommal tar-
totta meg a wekerleiek összetartozá-
sát, a megújuló közösséget jelképe-
ző Wekerlei Életfa ünnepét a WTE 
és a Magyar Kollégium.

Kürtôskalácsos

Gyorsított eljárásban visszavonta az országgyűlés a vasárnapi zár-
va tartásról szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy újból kinyithatnak 
vasárnaponként a 200 négyzetméternél nagyobb boltok is. „Leg-
kevésbé a nőket sikerült meggyőzniük az elmúlt egy évben arról, 
hogy helyes a vasárnapi munkavégzés tilalma” – indokolta döntést 
Rogán Antal.
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A segítés szándékával rendezi a kultúr-
ház minden évben az óvodai felvételi 
tájékoztatót, hiszen a szülők ilyenkor 
megismerhetik a kerület valamennyi 
óvodájának tevékenységét – mondta kö-
szöntőjében Szabó Mária igazgató.
A tudnivalókat a beiratkozásról Bertók 
Zoltánné, a Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársa, óvodapedagógiai vezető fő-
tanácsos ismertette. Talán a legfontosabb, 
hogy a beiratkozásra a kisgyermeket is 
vinni kell. Kispesten idén május 2-6-ig 
(hétfő-péntek) minden nap 06-18 óra kö-
zött írathatják be a szülők gyermekeiket 

az óvodákba. A felvételnél különböző 
szempontokat is figyelembe vesznek: 
számít a hátrányos helyzetet, meg az, 
hogy az adott óvodai körzethez tartozik-e 
a gyerek, életvitelszerűen ott lakik-e a 
család, illetve abba az óvodába jár-e már 
nagyobb testvére a kisgyereknek. Eluta-
sító határozat esetén 15 napon belül le-
het fellebbezést benyújtani az óvodában, 
de a kispesti jegyzőnek (dr. Kiss Anna) 
címezve. A beíratási kötelezettség min-
den olyan kisgyerekre vonatkozik, aki ez 
év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 
A szülő azonban írásban kérvényezheti 

a település jegyzőjénél, ha ez alól fel-
mentést szeretne. A felmentést a gyerek 
ötéves koráig lehet megadni, amelyet 
a védőnő és az óvoda együtt javasolhat 
a jegyzőnek. Általános szabály, hogy 
a  kisgyereknek naponta legalább 4 órát 
az óvodában kell tartózkodnia. Bertók 
Zoltánné hangsúlyozta, a kispesti óvo-
dák elegendő férőhellyel rendelkeznek 
a gyerekek elhelyezésére. A tájékoztató 
folytatásában a kerületi óvodák vezetői 
mutatták be saját intézményeiket a meg-
jelent érdeklődőknek.

Kérdések és válaszok
a beiratkozásról 

Minden kisgyereket be kell íratni, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét

A Polgármesteri Hivatal, a Kis-
pesti Önkormányzat, valamint a 
kispestiek nevében García Már-
quez levelével búcsúzott tőle 
Kispest polgármestere, Gajda 
Péter:
„Én szárnyakat adnék egy kis-
gyereknek, de hagynám, hogy 
magától tanuljon meg repülni. 

Az öregeknek megtanítanám, 
hogy a halál nem az öregséggel, 
hanem a feledéssel jön.
Annyi mindent tanultam tőle-
tek, emberek... 
Megtanultam, hogy mindenki 
a hegytetőn akar élni, anélkül 
hogy tudná, hogy a boldogság 
a meredély megmászásában rej-

lik. Megtanultam, hogy amikor 
egy újszülött először szorítja 
meg parányi öklével az apja uj-
ját, örökre megragadja azt.
Megtanultam, hogy egy ember-
nek csak akkor van joga lenézni 
egy másikra, amikor segítenie 
kell neki felállni.”

A márciusi nemzeti ünnephez 
kapcsolódva a hazaszeretet 
is témája volt a Garabonciás 
együttes kisiskolásoknak tar-
tott rendhagyó énekóráinak a 
KMO Művelődési Házban.
A rendhagyó énekórán, ame-
lyeken a gyermekdalok, éne-
kelt versek mellett 1848/49-es 
katonanóta-blokkban eleve-
nítették fel a forradalom és 
szabadságharc emlékét, jól is-
mert dalok csendültek fel: „A 
jó lovas katonának”, „Most 
szép lenni katonának”, „Hu-
szár gyerek , huszár gyerek”, 
„Esik az eső”, „Jól van dolga a 
mostani huszárnak”, amelyek 
többségét a gyerekek együtt 
énekeltek az együttessel. Nyi-
las Gabriellától, a program 
háziasszonyától megtudtuk, 
a Garabonciás programjával 
zárult rendhagyó énekóra-so-
rozatra egy éve nyújtott be 
pályázatot a Nemzeti Kultu-
rális Alaphoz a KMO. Tavaly 
kezdődtek az órák: október-
ben a Sebő együttes, majd no-
vemberben a Kaláka zenélt a 
gyerekeknek. A sorozatzáró 
Garabonciás mostani három 
zeneóráján összesen mintegy 
600 alsó tagozatos kisiskolás 
vett rész a Gábor, a Karácsony, 
a Vass, az Erkel és a Kós is-
kolákból, valamint egy XVII. 
kerületi intézményből. 

Ünnepi énekóra
a Garabonciással

Családtagjai, barátai, ismerősei, kollégái, egykori diákjai és ke-
rületi politikusok kísérték utolsó útjára Nagy Péter humánszol-
gáltatási igazgatót a Kispesti Temetőben. Nagy Péter 1984-től 
2000 áprilisáig dolgozott a Kispesti Bolyai János Általános Is-
kolában, majd ezt követően a Polgármesteri Hivatal Művelődé-
si, Egészségügyi és Sport Irodáját, illetve a Humánszolgáltatási 
Irodát vezette. 

Indokolt esetben kérhető a felmentés az óvodába járás alól

Nagy Pétertől
búcsúzunk

Az óvodaválasztásról és a beiratkozási tudnivalókról kaptak információt a  szülők a Weker-
lei Kultúrházban az önkormányzat tájékoztatóján. A kispesti óvodákba 2016. május 2. és 6. 
között lehet beíratni a kisgyermekeket. A beiratkozásra a leendő óvodásnak is mennie kell!

Tartsuk meg ilyen vidámnak emlékezetünkben!
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Ingatlan, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem utáni adózásról
Az ingatlanpiacon bekövetkezett áremelkedés miatt ez ismét 
aktuális kérdés. Míg korábban a lakást a vételárhoz, a megszer-
zéskori értékhez képest alacsonyabb áron lehetett eladni, mára 
ennek az ellenkezője igaz. Kispesten például az elmúlt öt évben 
8-9 millió forintért lehetett venni egy panellakást, amit ma 13 
millió forint körüli áron lehet eladni. Ha öt éven belül törté-
nik az értékesítés, akkor a szerzéskori kiadás és az eladás so-
rán szerzett összeg pozitív különbözete adózás alá eső bevétel. 
Az eladásból származó bevétel után – a szerzéstől eltelt éveket 
figyelembe véve – személyi jövedelemadót kell fizetni, ami je-
lenleg 15 százalék. Lakás vagy lakóház eladása esetén a szer-
zést követő 5. évben szűnik meg az adófizetési kötelezettség, de 
addig is csökkenő mértékű: a szerzést követő 2. évben az összeg 
90 százalékát, a 3. évben 60 százalékát, a 4. évben 30 százalékát 
kell alapul venni. Az adózás alapját képező bevételekből le kell 
vonni a számlával igazolt kiadásokat, így az értéknövelő beru-
házásokat (pl. ráépítés, tetőtér-beépítés, alapterület növelés) és 
a korszerűsítéseket (pl. fűtésrendszer). Levonhatóak az átruhá-
zással (eladással és vétellel) kapcsolatos igazolt költségek (pl. 
hirdetési, ügyvédi, ingatlanközvetítői), valamint a megfizetett 
illetékek is. Öröklés és ajándékozás esetén a szerzéskori érték 
az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték, amit akkor is figye-
lembe kell venni, ha az egyenes ági és házastársi kapcsolat miatt 
az illetéket nem kell megfizetni. Konkrét példával élve: ha a 
magánszemély lakás eladásából 3 millió forint bevételre tesz 
szert (eladási árból levonva a szerzéskori értéket), és 4 év telt el 
közben, valamint összesen 300 ezer forint igazolt költsége volt, 
akkor a fizetendő szja a 2,7 millió forint 30 százalékának 15 
százaléka, mindösszesen 121 ezer 500 forint. Az előbbi számí-
tás csak lakás vagy lakóház eladására igaz, minden más ingat-
lan (telek, üzlet, garázs, üdülő, stb.) adózási szabálya hasonló a 
leírtakéval, azzal a lényeges különbséggel, hogy az adófizetési 
kötelezettség 15 év után szűnik meg. Az első öt évben a bevétel 
100 százaléka adózik, utána ez évenként 10 százalékkal csök-
ken. Az adásvétel során a tulajdonjog és pl. a haszonélvezeti 
jog átruházása gyakran együtt történik. A számítási elv ugyanaz.

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Ingatlaniroda

1192 Budapest, Pannónia u. 15. Telefon: 294-5699
e-mail: info@wekekerleetterem.hu  

web: www.wekerleetterem.hu

 

Rendelését  a 280-1377-es telefonszámon adhatja le 
minden hétköznap 9 és 12 óra között! 

A kiszállítás 12 és 15 óra között történik! 

Ebéd házhoz szállítás már hétvégén is!

             04.02. Gombaleves, tarhonyás húsSzo.
             04.03. Lencseleves, tökfőzelékVas.

             04.09. Zöldborsóleves, rántott máj, rizibiziSzo.
             04.10. Paradicsomleves, töltött csirkecomb, pet. burgonyaVas.

             04.16. Minesztraleves, stefánia vagdalt, tört burgonyaSzo.
             04.17. Sárgaborsóleves, bolognai spagettiVas.

             04.23. Gyümölcsleves, milánói makaróniSzo.
             04.24. Kertészleves, bácskai rizseshúsVas.

             04.30. Raguleves, vargabélesSzo.

             04.04. Karalábéleves, göngyölt hús, burgonyapüré

              04.07. Rántottleves, temesvári ragu, főtt tészta
             04.08. Csontleves, töltött paprika, főtt burgonya

Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

             04.05. Burgonyaleves, sertéspörkölt, galuska
             04.06. Zellerleves, sült csirkecomb, kukoricás rizs

             04.13. Fokhagymaleves, rántott hekk, sült burgonya
             04.14. Lebbencsleves, Hawaii szelet, párolt rizs
             04.15. Zöldbableves, lecsós virsli, tarhonya

Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

             04.11. Karfiolleves, gombapaprikás, galuska

              04.18. Tojásleves, pincepörkölt
             04.19. Gulyásleves, szárazbab főzelék, főtt tojás
             04.20. Brokkoli krémleves, Óvári szelet, párolt rizs
             04.21. Erőleves, csikós tokány, galuska
             04.22. Tarhonyaleves, rizsfelfújt

Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

             04.25. Hagymaleves, francia rakott burgonya
             04.26. Becsináltleves, káposztás kocka
             04.27. Májgaluskaleves, szilvás gombóc
             04.28. Csontleves, rántott sajt, párolt rizs, tartár
             04.29. Paraj krémleves, sertéssült, párolt káposzta, főtt burg.

Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

             04.12. Babgulyás, meggyes piskóta

Pént.             04.01. Raguleves, túrós batyu

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)

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

Dr. Kiss Anna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4530)
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
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VERSENYFELHÍVÁS
LAKÓTELEPI FŐZŐVERSENY  2016 JÚNIUS 4.
Bogó Józsefné és Fekete László önkormányzati képviselők szervezésé-
ben 2016-ban – első alkalommal -  megrendezésre kerül a Lakótelepi 
Főzőverseny, a Forrásház kertjében (1191 Budapest Dobó K. u. 18.).

Nevezés:
 
A lakótelepen élő családok, baráti társaságok jelentkezhetnek minimum 
3 fős csapatot alkotva.

Nevezni a következő adatok megadásával lehet: csapat neve, létszáma, 
csapatkapitány neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám) a 
lakotelepifozoverseny@gmail.com  e-mail címre küldött regisztrációval. 

Nevezési határidő: 2016 május 26. (csütörtök) éjfél. Nevezési díj nincs. 
Az első három helyezett tárgynyereményben részesül, de a cél, hogy 
mindenki jól érezze magát!
Maximum 10  csapat fogadására van lehetőség. A nevezéseket beérkezé-
si sorrendben dolgozzuk fel.
A verseny programja:

Ideje: 2016 június 4 (szombat) 8.00 – 15.00
8.00-9.00 Csapatok érkezése, regisztráció, helyek elfoglalása 
9.00-9.15 Tűzifa-osztás, előkészületek
9.15 Rendezvény megnyitója 
9.30 Tűzgyújtás 
9.45-12.30 Szabadidős programok( ping-pong, tollaslabda, pólófestés, 
arcfestés) táncbemutatók 
12.30-14.00 Ételek zsűrizése 
14.00-14.30 Zsűri visszavonul
14.30 Eredményhirdetés és díjkiosztó 

Fontos tudnivalók: 

AZ ÉTEL TÍPUSA SZABADON VÁLASZTHATÓ, AZ EGYETLEN 
KRITÉRIUM, HOGY BOGRÁCSBAN KELL FŐZNI, SZABAD 
TŰZÖN. 

1. A csapatok 8.00 órától jöhetnek be a pályára.
2. Érkezéskor a bejárathoz közel álló regisztrációs asztalnál a csapatka-
pitánynak regisztrálnia kell! A helyek kiosztását a szervezők végzik, a 
regisztráció alkalmával a csapatok megkapják azt.
3. A tűzifát 8.45 órától az erre kijelölt helyen lehet átvenni. (Hamarabb 
nem!)
4. Tűzgyújtás kizárólag 9.30 órától lehetséges!
5. Az alapanyagokat elő lehet készíteni (tisztítás, húsok felkockázása 
stb.), de főzni előre nem szabad!
6. Az alapanyagokat és a konyhai segédeszközöket (beleértve a bográ-
csot állvánnyal) a versenyzők maguknak biztosítják!
7. Gázpalack használata tilos! A főzéshez szükséges mennyiségű tűzifát 
a szervezők biztosítják.
8. A versenyzők elhelyezése: csapatonként egy sörasztal és két sörpad 
áll rendelkezésre. A berendezés épségéért a csapat felel.
9. Az elkészült ételből egy adagot a zsűri asztalánál kell bemutatni 
(12.30-tól). A zsűrizendő adag tálalásához szükséges kellékeket (tálca, 
tányér, szalvéta, egyéb kiegészítők) a csapatoknak kell biztosítaniuk. A 
tálalás esztétikusságát a zsűri plusz ponttal jutalmazhatja.

A program fővédnöke: Gajda Péter, Kispest Polgármestere

Kellemes felkészülést, varázslatos ízeket és jó szórakozást kívánnak 
a szervezők!

SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 
280-1271, 06/20-532-7823  

Ha tud olyan kis munkát, a mit más 
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték 
szerelő szakemberek állnak rendelke-
zésére. Tel.: 06/30-486-7472  

REDŐNYÖS MUNKÁK készítése, javí-
tása, gurtnicsere, szúnyogháló, relu-
xa, harmonika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TELJES 
TEST, TALPMASSZÁZS/NEM SZEX/. 
GYENGÉD CSONTKOVÁCSOLÁS 
BOWEN TECHNIKÁVAL, AMITŐL ELFE-
LEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT, LUMBÁGÓ-
JÁT 2-3 ALKALOM UTÁN. ILDIKÓ TEL.: 
295 3998, 20 335-5653

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Meg-
bízható rakodókkal, gyors ügyinté-
zéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint 
akár csomagolással együtt! Padlás, 
pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! 
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, er-
kélyre. Előtető lakótelepi erkélyre is. 
Erkélybeépítés, korlát felújítás fes-
téssel, üvegezéssel is. Egyéb lakatos-
munkák-javítások.
Tel.: 284-2540, 06-70-209-4230 

FESTÉS – MÁZOLÁS   -  TAPÉTÁZÁS 
GYORS KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. 
GIPSZKARTONOZÁS.
TEL.: 0630 5686255

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, 
telepítések, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 
Tel.: 06 70 519 2470
Email: szerviz@szerviz.info

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁSOK 
MEGSZÜNTETÉSE) TETŐSZIGETE-
LÉS, BURKOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
(KÉMÉNYFELUJÍTÁS) VIZSZERELÉSI 
MUNKÁK VÁLLALÁ SA. CSALÁDI HÁZ 
ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGETELÉS 
AZONNALI KEZDÉSSEL, INGYENES 
KISZÁLLÁS ÉS ÁRAJÁNLAT. NYUGDÍ-
JASOKNAK 10% KEDVEZMÉNY.
TEL.: 06 30 557 90 74 , 06 20 536 03 69

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkár-
pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-
280-75-74, 06 30-94-94-360    

Házhoz járó fodrász! Női-férfi hajvá-
gás, festés, dajer. Tel.: 290-43-82

Polgár Mónika szakbecsüs készpén-
zért vásárol mindennemű régi, lak-
berendezési tárgyakat: Bútorokat, 
festményeket, órákat, könyvtárakat, 
keleti tárgyakat, szőnyegeket, üve-
geket, bőröndöket, hangszereket, 
kerámiákat, porcelánokat, játékokat 
és ritkaságokat. Kiszállítás, szakbecs-
lés díjtalan. Tel.: 06 30 419 2713

Kerti munkát vállalok.
Tel.: 06 20 530 4148

Hajdú Márkaszervíz háztartási ké-
szülékek javítása. 20 év tapasztalat, 
megbízhatóság.
Telefon: 0630-225-1271.

KÖNYVELÉS! Vállalom betéti társasá-
gok, kft.-k, egyéni vállalkozók köny-
velését, bérszámfejtését, bevallások 
készítését, TB-, adóügyintézését. 
Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129  

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. 
KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁRO-
LUNK FESTMÉNYEKET, PORCELÁ-
NOKAT, ÓRÁKAT,  BOROSTYÁNOKAT 
ÉS BIZSUKAT, GYŰJTEMÉNYEKET, 
EZÜSTÖKET, ARANY ÉKSZEREKET, 
CSILLÁROKAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZ-
ÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, ZON-
GORÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT 
IS. MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉS-
SEL IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL 
HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL 
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL HÉTVÉ-
GÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

INGATLAN

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK. 
Kispesten, csendes helyen, zöld öve-

zetben regisztrált ügyfeleink részé-
re. INGYENES SZAKTANÁCSADÁS, 
GYORS ELADÁS! 
ERDŐ INGATLANIRODA. 
TEL.: 06 20 991 9341

Nagyobb méretű szobát (konyha, 
fürdőszoba használattal) kellemes 
idősebb hölgynél keresek.
Egyedülálló tanárnő vagyok.

WEKERLE INGATLANIRO-
DA SÜRGÖSSEN ELADÓ 
I N G A T L A N O K A T , H Á Z A K A T 
LAKÁSOKAT,PANEL LAKÁSOKAT KE-
RES KISPESTEN,WEKERLÉN SAJÁT 
ÜGYFELEI RÉSZÉRE!!TELEFONSZ
ÁM:06309-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
KÖZVETITŐI DÍJ  CSAK 2,5%!!!!!

KISPEST CSENDES NYUGODT RÉ-
SZÉN ELADÓ EGY 29NM,EGY SZO
BA,KONYHA,FÜRDŐSZOBA,ELŐS
ZOBÁS TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ 
KERTKAPCSOLATOS KÜLÖN BE-
JÁRATÚ HÁZRÉSZ,150NM SAJÁT 
KERTHASZNÁLAT TAL!!IRÁR:9,8M 
TEL:06309-332-592
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES NYUGODT 
KÖRNYEZETBEN ELADÓ NÉGYLA-
KÁSOS TÁRSASHÁZBAN EGY ÜRES 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ TETŐ-
TÉR BEÉPÍTÉSES,CIRKÓFŰTÉSES 
AMERIKAI KONYHÁS,1+2 
SZOBÁS,SZÉP NAPOS HÁZRÉSZ 
SAJÁT KERTRÉSSZEL!IRÁR:24,5M 
TEL:06/309332-592
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN MESESZÉP 
KÖRNYEZETBEN,ELADÓ EGY NA-
GYON IGÉNYES KIVITELEZÉSŰ 90NM 
EXKLUZÍV 1+2 SZOBÁS DUPLA KOM-
FORTOS IKERHÁZ,KANDALLÓVAL 
,KLÍMÁVAL,GYÖNYÖRŰ PARKOSÍTOTT 
KERTTEL,GARÁZZSAL!IRÁR:45,9M 
TEL:06/309-332-592
www.ingatlanvarazs.hu

ELADÓ WEKERLE SZÍVÉBEN KÓS 
KÁROLY TÉREN EGY NAGYON IGÉ-
NYESEN FELÚJITOTT 89NM HÁROM 
SZOBÁS,CIRKÓFŰTÉSES KIVÁLÓ EL-
RENDEZÉSŰ  GYÖNYÖRŰ LAKÁS:)
IRÁR:35,2M TEL:06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu

A több mint húsz éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező AnDeZ Ingat-
laniroda ügyfelei részére keres eladó 
lakásokat. Korrekt és szakszerű ügy-

intézés, alacsony jutalék. 06-20/389-
6675 www.andezingatlan.hu

Kispesten 1 1/2 vagy 2 szobás panel 
lakást keresek. Lehet a X. vagy a XX. 
kerület is. Sürgősen! Tel.: 280-5434.

OKTATÁS

Gitártanfolyam felnőttek és gyere-
kek számára, minden korosztály ré-
szére. Klasszikus alapok, akkordozás, 
improvizáció. Kezdőknek és hala-
dóknak egyaránt.
Tel.: 06/20-498-406

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdők-
nek, haladóknak. Érettségire, felvé-
telire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, 
külföldi munkára felkészítés. Ingye-
nes próbaóra. Tel.: 06-30-858-1068.

DOBOKTATÁS Kispest központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban, 
gyors eredménnyel a Dobos Ma-
gazin szaktekintély munkatársánál. 
Tel.: 06-30-495-7470

ÁLLÁS

Csomagolókat gépkezelőket ke-
resünk Gyálra 3 műszakos munka-
rendbe. Kőbánya Kispestről, Határ 
útról, Vecsésről, Monorról, Üllőről, 
Ceglédről, Albertirsáról a bejárás cé-
ges busszal ingyenesen megoldott. 
Érd: 06-70-342-1653.

Budapestre 9. kerületbe keresünk 
alkatrész raktárba raktárosokat 2 
műszakos 8 órás munkarendbe. Je-
lentkezni e-mailen lehet "9. kerület" 
jeligére a toborzas@s-forras.hu cím-
re. Érd:06703421653

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjáradéki vagy 
eltartási szerződést kötnék vagy be-
fektetésnek eladnám a tulajdonjo-
gát. 
Tel.: 06 20 374 53 75



Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kispesti Magazinban!

Telefon:
06 20 296 3555

www.magazinlapok.hu

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A LOPÁSGÁTLÓ NÉPSZAVAZÁSÉRT

ALÁÍRÁSI SZÁNDÉKÁVAL KERESSE:

- KITELEPÜLŐ PULTJAINKAT,

- AZ MSZP KISPESTI SZERVEZETÉNEK IRODÁJÁT ( KOSSUTH L. U. 50.),

- KÉRJE TELEFONON (231-0525, 282-9776) ÉS KIMEGYÜNK ÖNHÖZ

NE MÁSOK DÖNTSENEK HELYETTÜNK, VEGYÜK KEZÜNKBE SORSUNKAT!


