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8. oldal

Évente több tízmillióba 
kerül az illegális szemét 
összegyűjtése és elszállí-
tása. Egyre több a szemét 
a közterületeken.

Bogó Józsefné 
TeSzedd 2016

10. oldal

Jó minőségűek, de nem 
elég hosszúak a kerületi 
kerékpárutak. A kispestiek 
szívesen pattannak nye-
regbe, akár munkába, akár 
ügyeiket intézni mennek.

Patek Gábor  
Biciklis felmérés

Gépmajális
a Tündérkertben
Képes beszámoló a 11. oldalon



      KISPESTI MAGAZIN    közélet                                       

Suli-einstand 
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SZABÓ DÁVID írása

Furcsán reagált a kormány a pedagógusok, a szülők polgári enge-
detlenségeire, majd sztrájkjára. 12 pontos pedagógus-szakszerve-
zeti követelés ide, Klik (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 
megszüntetésére való törekvés oda, a kormány nem törődik sem 
a szakmai, sem pedig a szülői érvekkel, sőt, most is „túltolja, sőt 
továbbtolja a túltolt biciklit”: a magyar oktatás, rapid, rekordgyor-
sasággal való teljes államosítását ígérte meg. Az önkormányzatok 
és az önkormányzati szövetségek pedig, akik nyilván nem támo-
gatják az államosítást, állva maradtak ebben az ügyben, és csak 
nézik tehetetlenül a történéseket.  Idejük nem sok maradt még a 
bámészkodásra és a felocsúdásra sem, hiszen az ígéretek szerint 
a nyáron megkezdődik az einstand, 2017 januárjától pedig már 
minden az új rendszerben működik tovább. Palkovics László, az 
Emmi oktatási államtitkára nem átallotta azt nyilatkozni, hogy az 
önkormányzatoknál nincsenek megfelelő szakemberek, akik irá-
nyítani tudnák az oktatási intézmények működtetését, ezért nem 
adja vissza az állam a fenntartás feladatát.  Ezzel nem kevesebbet 
mond az államtitkár, minthogy az önkormányzatok már a villany-
kapcsoló felszerelésére, a festések, karbantartások megszervezésé-
re sem alkalmasak. Bezzeg a Klik, amely megszűnik ugyan, vagy 
mégsem, hiszen lesz helyette sok-sok Klik, amelyeket jól kistafí-
roz majd kormány, hiszen újabb 103 milliárd forinttal növekszik a 
Klik idei 435 milliárdos költségvetése 2017-ben. Csak bízni lehet 
majd abban, hogy ebből majd futja időben a tanárok és az oktatás-
ban dolgozók bérének, juttatásainak időbeni kifizetésére, ja meg 
krétára, fénymásolásra. Az einstandolás nem újdonság a kormány 
életében. Szemrebbenés nélkül tulajdonítottak el 3000 milliárdot 
a magánnyugdíj-vagyonból, a maradék 200 milliárdot pedig a 
csaknem hatvanezer tagot számláló, mutatóban megmaradó né-
hány magánnyugdíjpénztárban kitartók miatt nem sikerült még 
lenyúlnia. De nem okozott az sem különösebb gondot, hogy a Fel-
csúttól Alcsútig pöfögő kisvasút közvetlenül a családi kertek mel-
lett füttyög be naphosszat, a Bicskéig tervezett meghosszabbított 
nyomvonal pedig egyenesen családi házak udvarain döcög majd 
keresztül.  Meg sem fordul a döntéshozók fejében, hogy a meg-
lévő intézmények önkormányzati vagyon részei? Mi lesz azokkal 
a felújításokkal, beruházásokkal, amelyeket az önkormányzatok 
végeztek, végeztettek el, sok esetben uniós, vagy egyéb pályáza-
tokból, vagy saját forrásból?  Tiszta és egyértelmű viszonyokat kell 
teremteni, tárgyalásos alapon – mondta Lázár János miniszter, aki 
szerint egy rendszerre van szükség, amelyben az állam a fenntartó 
és a működtető. Pont.
És mi meg majd várjuk, hogy „gyönnek, gyönnek, ebből a 
gyövésből nagy einstand lesz”. (Molnár Ferenc)
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Budapesten működő nagykereskedelmi 
hűtőházunkba keresünk 

raktáros munkatársakat
két műszakos munkarendben, napi 8 órában.

Feladatok:
– Kiszállítandó áru összekészítése, ellenőrzése, 

kiadása.
– Raktárkészlet minőségmegőrzési idejének 

figyelemmel kísérése.
– Kimenő és bejövő áruk targoncával vagy kézzel való 

rakodása.
– A használt helyiségek (raktár, étkező, öltöző) 

és a telephely külterületének tisztán tartása.
Munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gubacsi út. 32.

Előny:
– raktárban szerzett gyakorlat,

– OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
– gépkezelői jogosítvány (3312, 3313, 3324 gépcsoport)

Hosszútávú munkalehetőséget nyújtunk egy stabil 
hátterű, dinamikusan fejlődő vállalatnál.

Fényképes önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével 
a tothne@mecsekfuszert.hu e-mail címre várjuk!
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Elkészült és a testület is meg-
tárgyalta az önkormányzat 
rendeletét a testület 2015. évi 
zárszámadásáról, a hivatal, a 
testület, a nemzetiségi önkor-
mányzatok és az önkormányzati 
intézmények gazdasági mérle-
géről. Ékes Gábor kormánypárti 
képviselő a zárszámadás kap-
csán elmondta, szembetűnő és 
feltűnő, hogy több mint egymil-
liárd forintnyi pénzmaradvány 
szerepel az anyagban, amely 
felveti, hogy az önkormányzat 
nem megfelelő módon végzett 
el bizonyos közfeladatokat pél-
dául a kátyúzást, járdajavítást,, 
az intézmények felújítását. Gaj-
da Péter polgármester a vitában 
elmondta: a kvázi pénzmarad-

ványok feladattal terheltek, de 
nem ördögtől való az sem, ha 
felkészülünk a „rosszabb” idők-
re, vagy a váratlan események-
re, mint például a tavaly nyári 
nagy vihar okozta károk eseté-
ben is csak tartalékból tudott az 
önkormányzat azonnal segíteni. 
Úgy döntöttek a képviselők, 
hogy az előző évekhez hasonló-
an a kispesti bölcsődékben nem 
kérnek térítési díjat az szolgál-
tatásért. A bölcsődei szolgálta-
tás önköltségi díja 1610 forint/
nap, azaz havonta 31 ezer 560 
forint. A kerület lakosságának 
átlagos vagyoni helyzete nem 
teszi lehetővé, hogy a bölcső-
dés korú gyermekek esetében 
- az étkezés térítési díján felül - 

pluszköltséget hárítsanak a csa-
ládokra – áll az önkormányzati 
előterjesztésben. Gajda Péter az 
előterjesztést azzal egészítet-
te ki, hogy egy gyerek ellátási 
önköltségének fele az állami 
normatívából, másik fele pedig 
az önkormányzati támogatásból 
áll össze. Kispest épített és ter-
mészeti környezetének védel-
me és megóvása, az esztétikus 
városkép ki-
alakításának 
elősegítése 
é r d e k é b e n 
módosította 
az önkor-
mányzat azt 
a rendeletét, 
amely a cégjelzések, reklám- és 
hirdetőberendezések elhelyezé-
sének, alkalmazásának követel-
ményeiről, feltételeiről és tilal-
máról szól. 
Kedvezményesen kapta hasz-
nálatba 2021. május 31-ig a 
képviselőtestület döntése alap-
ján az Üllői út 243. szám alat-
ti, 134 négyzetméteres nem 
lakás célú helyiséget a B-Cool 
Dance Team Sportegyesület. 
Az ingatlan havi bérleti díja 
66 ezer 300 forint + rezsikölt-
ség. Támogatták a képviselők, 
hogy az önkormányzat pályá-
zatot nyújtson be uniós forrásra 
(VEKOP-6.1.1-15) a Mézes-
kalács óvoda korszerűsítésé-
re és bővítésére. A vissza nem 
térítendő támogatás összege 
pályázatonként maximum 400 
millió forint lehet, a támogatás 
mértéke pedig 100 százalék. 
Tulajdonosi hozzájárulását adta 
a képviselő-testület a Budapest-

Kispest-Központi Református 
Egyházközség számára ahhoz, 
hogy az Esze Tamás u. 67. szám 
alatt található, kivett, lakóház, 
udvar megjelölésű ingatlan, 
valamint az Esze Tamás u. 65. 
szám alatt található, kivett, be-
építetlen terület megjelölésű 
ingatlanon működő Szőlőskert 
református Óvoda bővítésére 

uniós (VEKOP-6.1.1-15) pá-
lyázatot nyújtson be.  A kép-
viselő-testület kifejezte azon 
szándékát is, hogy megállapo-
dás esetén a Szőlőskert Refor-
mátus Óvoda fenntartása kap-
csán köznevelési szerződést 
kötnek. A testület egyetértett 
azzal, hogy az Erkel iskola élén 
Horváth Lászlóné, a Vass isko-
láén pedig Ertelné Csák Judit 
maradjanak vezetőként. A kép-
viselő-testület a 42-es villamos 
vonalának meghosszabbításáról 
szóló Szabályozási Terv egyez-
tetési eljárásának véleménye-
zési szakaszában a beérkezett 
partnerségi véleményekre adott 
BKK-válaszokat elfogadta. A 
képviselő-testület döntött a We-
kerlei Sporttelep (Zoltán utca) 
bérbeadására vonatkozó, május 
17-ig beadható pályázatról, és 
munkacsoportot alakítottak pá-
lyázat döntés-előkészítésére.

Tartalékok a kerületi
zárszámadásban

Gajda Péter: Nem ördögtől való takarékoskodni!

Többek között a bölcsődei térítési díjról, uniós pályázatokról, tavaly évi közszolgálati te-
vékenységekről és elszámolásokról szóló beszámolók elfogadásáról, valamint új támoga-
tási szerződések megkötéséről is döntött a kispesti képviselő-testület áprilisi soros ülésén, 
ahol majd hatvan napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.

Idén sem lesz térítési díj a kispesti bölcsődékben

A díj 2008-as megalapításakor az volt a cél, 
hogy legyen egy kerületi elismerés azoknak, 
akik szeretnének részt venni a polgármeste-
ri Zöldprogramban, Kispest szépítésében – 
mondta köszöntőjében Gajda Péter. Idén is 
van tennivalónk bőven, hátravan még egye-
bek mellett a Vásár tér és a Kossuth tér ren-
dezése, valamint a használaton kívüli lakó-
telepi játszóterek átépítése pihenőparkokká. 
Sok olyan fejlesztésünk lesz, ami a kerület 
további szépülését szolgálja – jelentette ki a 
városvezető. A polgármester Vinczek György 
alpolgármesterrel és Bogó Józsefnével, a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnökével együtt kö-

szönte meg a kerületszépítő munkát, és adta 
át a díjakat hat magánszemélynek, valamint 
egy-egy lakóközösség és intézmény képvise-
lőjének. Zöld Kispestért polgármesteri díjat 
vehettek át: Iványiné Szabó Barbara a Fecs-
ke utcából, Tháler Zoltán a kispesti  önkor-
mányzattól, Balogh István a Csokonai utcá-
ból, Győr Sándorné az Árpád utcából, Kertész 
Krisztián az Átalakuló Wekerle egyesülettől, 
Köbölkúti Ágnes a Kispesti Kertbarát Klub-
ból, Zsila Piroska a Batthyány utcából és az 
Egyesített Szent István és Szent László Kór-
ház Rehabilitációs Centrum dolgozói. 

Az önkormányzat belső két udvarán takaros kis kert épült

Rábólintottak a képviselők arra, 
hogy 2016-ban a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság munkáját 
az önkormányzat kétmillió forinttal 
támogatja, amelyet a XIX. kerüle-
ti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
laktanyaépületének felújításához 
(délnyugati homlokzat külső szige-
telése, ablakcsere) használnak fel.

Kétmillió
felújításra

TŰZOLTÓK

Az általános iskolások mezőnyében 
az Ady iskola, a középiskolás kate-
góriában a Deák gimnázium máso-
dik csapata győzött az idei kerületi 
katasztrófavédelmi versenyen. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófa-
védelmi Kirendeltsége által megren-
dezett, a kispesti önkormányzat által 
támogatott kerületi verseny résztve-
vőit Vinczek György alpolgármester 
és Tordai László tű. őrnagy, a XIX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság vezetője köszöntötte. A 
résztvevők nemcsak elméletben is-
merik meg a lehetőségeket, hanem 
a gyakorlatban ki is próbálhatják a 
szükséges tennivalókat. A gyors és 
szakszerű segítség ugyanis a hétköz-
napokban is óriási előnyt jelent. 

Az Ady és a Deák
a legjobb 

VERSENY

A Föld napja alkalmából kilencedik alkalommal adták át a 
Zöld Kispestért polgármesteri díjakat, idén a Városháza dísz-
termében.  Emlékplakettet és oklevelet azok a kispestiek 
kapnak, akik önkéntes tevékenységükkel aktív részt vállalnak 
közvetlen környezetük szépítésében, a természeti értékek és 
a zöldfelületek védelmében. A díjazottakat Wolf Kati énekes-
nő műsorával köszöntötték. 

Jutalom a közterületek 
rendjéért, tisztaságáért

További óvódabővítést 
tervez a kerület vezetése. 
Külső forrásra pályáznak.
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Az I. Kispesti Óvodapedagó-
giai Napok szervezői, Bánáti 
Tiborné (Gyöngykagyló óvo-
da) és Szűcsné Juhász Csilla 
(Árnyas óvoda), a Kispesti 
Óvodapedagógusok Szakmai 
Munkaközösségének soros 
szakmai vezetői köszöntő 
beszédükben hangsúlyozták: 
mindennapi életünk ugyan-
csak fontos része a humor 
még akkor is, ha a mai világ-
ban nem mindig van kedvünk 
nevetni. Pedig nincs annál 
üdítőbb, mint amikor egy jót 
tudunk együtt nevetni, vagy 
saját magunkon, hibáinkon, 
tévedéseinken egy jót tudunk 
kacagni.
A polgármester ez alkalommal 
is beszélt arról, hogy a kerületi 
óvodák állapotfelmérése a vé-
géhez ért. Ennek tapasztalatai 
alapján a Mese-Vár óvodában 
már megkezdődött az óvoda 
felújítása, bővítése, de bizony 
van tennivaló bőven, így az 

önkormányzatnak pályáznia 
kell külső forrásokra (uniós 
és állami), hogy valamennyi 
óvodában megfelelőek le-
gyenek a 
működési 
feltételek. 
K é r d é -
sünkre a 
városve-
zető el-
m o n d t a : 
bár tavaly félő volt, hogy a 
hároméves kortól való kötele-
ző óvodáztatás bevezetésével 
annak ellenére kevés lesz a 
férőhely a kerületi óvodák-
ban, hogy néhány helyen (pl. 

Arany óvoda) férőhelybővítés 
is történt, így minden kisgye-
reknek lesz helye valamelyik 
óvodában. Az igaz, hogy azt 

nem minden esetben tudják 
teljesíteni a szülők kívánságát 
az óvodaválasztásban, de a 
körzetes óvodákban minden-
képpen lesz helye a kisgyere-
keknek. 

Lesz helye minden kisgyereknek az intézményekben

A Budapesti Török Kulturá-
lis Központban ünnepélyesen 
is aláírták azt az együttmű-
ködési megállapodás a török 
Yunus Emre Intézet és Pendik, 
valamint Kispest Önkormány-
zata között, amely a meglévő 
testvérvárosi megállapodás 
kiegészítése, és a török nyelv 
tanulását segíti Budapesten. A 
megállapodást Kenan Şahin, 
Pendik és Gajda Péter, Kispest 
polgármestere,valamint Yakup 
Gült, a Budapesti Török Kultu-
rális Központ vezetője írta alá. 

TESTVÉRVÁROS

Új lehetôség

Aranyos
a Mágnes Színház

MINŐSÍTÉS

A kispesti Mágnes Színház részt vett 
a jubileumi XX. Scherzo Fesztivá-
lon, ahol az ország különböző pont-
jairól érkezett amatőr zenés színhá-
zak mutatkoznak be. A 16 nevezett 
produkció közül a Valahol Európá-
ban című előadással mutatkoztak be 
a zsűrinek. A diák zsűritől az első, 
a szakmai zsűritől a 3. helyet kap-
ták meg. A legszebb pillanat díját 
Tassonyi Balázs nyerte, a legjobb 
gyerekszereplő Cynolter Dorottya 
lett, aki a főszereplő Kuksit játszot-
ta a darabban. Az elismeréshez és a 
minősítéshez mi is gratulálunk!

A humor volt a központi témája annak 
a szakmai programnak, amelyet Kispesti 
Óvodapedagógia Napok címmel tartot-
tak a kerületi óvodák óvodapedagógusa-
inak a KMO-ban.

Humor az óvodában

164 évvel ezelőtt, a Pesti Első Bölcsődei Egy-
let Kalap utcai első bölcsődéjének megalakítá-
sa óta a bölcsődék szakmai munkája alaposan 
megváltozott, de néhány dolog mindig állandó 
és elsődleges: a szeretet, az empátia, az el-
fogadás, a böl-
csőde szolgál-
tatásait igénybe 
vevő kispesten 
mintegy négy-
száz család ma-
radéktalan támo-
gatása – mondta 
Brinza Istvánné, az Egyesített Bölcsődék ve-
zetője. Az önkormányzat nevében Vinczek 
György alpolgármester köszöntötte a jelenlé-
vő kerületi intézményvezetőket, az óvodák és 
a bölcsődék képviselőit, majd elmondta, hogy 

ma még nincs szakemberhiány a kerületi 
bölcsődékben, de bizony komoly erőfeszíté-
seket kell tenni azért, hogy az intézmények 
megfelelő és már megszokott színvonalát 

megőrizzék. Dicsé-
rőn szólt az ágazat 
szakszervezet helyi 
képviselőiről, akik, 
mint mondta, talán 
a legaktívabbak a 
szakszervezetek kö-

zött, mindig harcosan képviselik tagjaikat. Az 
önkormányzat pedig a lehetőségeihez képest 
minden évben igyekszik kompenzálni a fize-
tésből adódó különbségeket – tette hozzá.

Elfogadta a képviselő-testület a ke-
rületi nemzetiségi önkormányzatok 
2015. évi szakmai beszámolóit, és 
döntöttek arról, hogy a nemzetisé-
gek (bolgár, cigány, román, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, 
szerb) 2016-ban 1-1 millió forint tá-
mogatást kapjanak. A cigány önkor-
mányzat Aranyház intézménybeli te-
vékenységét plusz 2 millió forinttal 
támogatja az önkormányzat.

Kerületi
önkormányzatok

NEMZETISÉGEK

Öt évre szóló együttműködési meg-
állapodás született a Fővárosi Kéz-
műipari Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társasággal a 
Forrásház Gondozási Központban 
tervezett rehabilitációs foglalkozta-
tásról, amelynek keretében legalább 
20 (legalább 10 kispesti lakóhelyű), 
a Forrásház Gondozási Központban 
ellátott személyt foglalkoztat a társa-
ság folyamatosan. A helyet a kerületi 
önkormányzat biztosítja.

Rehabilitációs
foglalkoztatás 

FORRÁSHÁZ
Immár hatodik alkalommal tartották meg a Bölcsődék Nap-
ját, amelyet Kispesten szakmai nappal és elismerések átadá-
sával egybekötve szerveznek meg évről évre az Egyesített 
Bölcsődék szakemberei. Idén a kerületi önkormányzat által 
alapított Bölcsődés gyermekekért 27 éve végzett kimagasló 
munkáért elismerést István Lászlóné, a Csillagfény bölcsőde, 
míg a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kis-
pesti alapszervezetének köszönetét és ajándékát Tomkovics 
Mária, a Gyöngyszem bölcsőde munkatársa kapta.

Bölcsődék napja
Kispesten

Tomkovics Mária és  István Lászlóné

Még nincs szakember-
hiány, de egyre nehezebb 
ezt elkerülni.

A tanácskozáson további 
fejlesztéseket jelentett 
be a polgármester.
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Kispest önkormányzata idén 
is csatlakozott a TeSzedd! – 
Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akcióhoz. Az akció 
első napján az önkéntesek a 
kiserdőben szedték össze az 
illegális hulladékot, másnap 
a Wekerletelepen folytatódott 
a program. Mint azt Bogó Jó-
zsefnétől, a Környezetvédelmi 
Bizottság elnökétől megtudtuk, 
évente több tízmillió forintba 
kerül az önkormányzatnak az 
illegális hulladék összegyűjté-

se és elszállítása. Ugyanakkor 
egyre kevesebb háztartási sze-
métnek kellene lennie a házi 
szelektív gyűjtés miatt, mégis – 
megmagyarázhatatlanul – egy-
re több a szemét a közterülete-
ken. A TeSzedd! akció főként 
a diákoknak, a fiataloknak, 

valamint a 
vállalatoknak, 
cégeknek, ön-
kormányza-
toknak, civil 
szervezetek-
nek és csalá-

doknak szól, célja a közösség-
építés, a környezettudatos 
gondolkodás népszerűsítése, 
azért, hogy a következő gene-
rációk számára is megmarad-
jon az élhető környezet. 

Sajnos egyre több az illegális szemét a közterületeken

A Közpark Nonprofit Kft. sa-
ját gyártású, biológiailag le-
bomló, környezetkímélő zöld-
hulladék-gyűjtő zsákokat (100 
literes) értékesít 204 forint+ 
áfa/db (bruttó: 259 forint) 
áron a XIX. kerület Bercsényi 
utca 18. szám alatti irodájában 
hétfőtől csütörtökig: 8-15 óra 
között és pénteken: 8-12 óráig 
(telefon: 347-0317). Az ebben 
kihelyezett zöldhulladékot a 
társaság munkatársai szállítják 
el kizárólag Kispest területé-
ről, minden héten kedden. Azt 
kérik, hogy a zsákokat csak ezt 
megelőző napon, hétfőn he-
lyezzék ki. A zsák díja magá-
ban foglalja annak elszállítási 
költségét is.

FEJLESZTÉS

Benépesültek
a kertek

NYITÁS

A tavasz beköszöntével egymás 
után népesültek be a kispesti közös-
ségi kertek: az Első-Kis-Pesti, az 
Árnyas, a Zengő és az Aranykatica. 
a szorgalmasabbaknál már sorol a 
petrezselyem, a borsó, a sóska, a 
kapor, de hamarosan a palánták is a 
földbe kerülnek. A kertgazdák min-
den esetben gondolnak a legkiseb-
bekre is, míg a szülők, nagyszülők 
kertészkednek, a gyerekek akár ho-
mokozhatnak is. Örömhír, hogy az 
iskolai konyha- és lekvároskertek is 
egyre népszerűbbek a kerület isko-
láiban. A közösségi kertek létrejöt-
tét az önkormányzat támogatja.

Közpark-újítás

Évek óta, az időjárás függvényé-
ben, de a választási évtől füg-
getlenül, heti rendszerességgel 
tartunk közterületi fogadóórákat 
Kispesten – mondta Gajda Pé-
ter polgármester a 2016.év első 
fogadóóráján a Kossuth téren. A 
mostani azért is különleges al-
kalom, mert a Kispesti Bolgár 
Kisebbségi Önkormányzat a ke-
rület testvárosából, egyenesen 
Smolyanból tavaly nyáron hozott 

paradicsommagokból nevelt pa-
lántákat hozott ki a térre, hogy 
szétossza a kispestieknek. A mint-
egy 1500 palántát a Közpark Kft. 
munkatársai nevelték, amelyből 
közel 420 darabot igény alapján 
a kerületi óvodák és bölcsődék 
kaptak meg, a többit pedig a 
kispestieknek, a kerületi közös-
ségi kerteknek, közösségeknek 
osztja szét az önkormányzat és a 
kft. Egykor a bolgárkertészek a 

paradicsom nagyüzemi termesz-
tését honosították meg Magyar-
országon, most szeretnénk ezt a 
folyamatot megfordítani. Néhány 
négyzetméter területen vagy akár 
egy-két balkonládában egy csa-
lád teljes éves friss paradicsom-
szükségletét ki lehet elégíteni – 
tudtuk meg Tütünkov Jordántól, 
a Kispesti Bolgár Önkormányzat 
vezetőjétől. Ezért döntött úgy a 
kisebbségi önkormányzat, hogy 

virágpalánták mellett idén pa-
radicsompalántákkal is ellátja a 
kerületi közösségi kerteket, óvo-
dákat, iskolákat, illetve próba-
képpen a kertváros lakosságát. 
Egyúttal szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet arra a régi hagyományra, 
hogy a kerület egy évszázaddal 
ezelőtt zöldséggel látta el a fővá-
rost, a Kossuth téri piacot ma is 
a legjobb budapesti piacok között 
tartják számon. 

Paradicsom Smolyanból

A Vass iskolából a 6. c is innen vitt növényt a közösségi kertbe

A kedvező időjárásnak köszönhetően újból lesznek közterületi fogadóórák a Kossuth té-
ren, ahol a kerület vezetőin (polgármester, alpolgármesterek) kívül a városháza munka-
társaival is találkozhatnak hivatalon kívül a kispestiek. Ez alkalommal a Kispesti Bolgár 
Kisebbségi Önkormányzat a kerület testvárosából, egyenesen Smolyanból tavaly nyáron 
hozott paradicsommagokból nevelt palántákat a térre a kispestieknek.

Közterületi fogadóóra és testvérvárosi palánta 

TeSzedd! Kispesten
Rengeteg pénzébe kerül 
az önkormányzatnak, a 
kispestieknek a szállítás.
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Az ipartörténeti szempontból is kiemelkedő jelen-
tőségű termékeket előállító és a műszaki tudomá-
nyok fellegvárának is tartott kispesti traktorgyárat 
alapító Hofherr testvérek egykori XVIII. kerületi 
villája (ma Új Tündérkert étterem) és parkja adott 
otthont a nyolcadik Gépmajálisnak. Kispest ön-
kormányzata minden évben támogatja a rendez-
vényt, amelyet a 2009-ben alakult Hofherr-Dutra 
Emléktársaság szervez.  Nyolc éve teszi lehetővé 
a traktorünnep, hogy a Hofherr-Schrantz Traktor-
gyár – 1951-től Vörös Csillag Traktorgyár (VöCsi) 
– egykori dolgozói, a gyűjtők, hagyományőrzők 
és érdeklődők találkozhassanak május 1-jén.  A 
mezőgazdasági gépgyárat 1900-ban alapította a 
Hofherr család. Az akkor még tízezer lakosú Kis-
pest nagyközségnek óriási lökést adott a gyárala-
pítás, jelentős iparosítás kezdődött, a Hofherr-gyár 
mintájára új cégek, üzemek jöttek létre. Az 1920-
as években már traktorokat gyártottak. A Hofherr-
család számos közcélú felajánlást tett, például 
utakat építtetett, egészségügyi ellátást hozott létre, 
tanoncképzést vezetett be. A 2. világháború után, 
az 1848-as államosítást követően a Dutra traktorok 
gyártása kezdődött meg az 1951-ben Vörös Csillag 
Traktorgyárrá keresztelt üzemben. A gyár ipartör-
téneti szempontból is kiemelkedő jelentőségű ter-
mékeket állított elő, és fellegvára volt a műszaki 
tudományoknak. 1973-ban született döntés arról, 
hogy az állami vállalatot a Rába Magyar Vagon- és 
Gépgyárhoz csatolják. Az utolsó Dutra-traktorok 
gyártását 1975-ben fejezték be.

Traktorok majálisa
a Tündérkertben

Az összesen felvett 589 kérdőív-
ből 556 kiértékelhető kérdőívet 
küldtek vissza a válaszadók, zö-
mében kispestiek, akik 47 szá-
zaléka megfelelő minőségűnek, 
de nem elég hosszúnak tartja a 
kerületi kerékpárutakat – össze-
gezte a felmérés tapasztalatait 
Patek Gábor, a Vagyongazdál-
kodási és 
Városüze-
meltetési 
Iroda ve-
zetője, aki 
szerint a 
felmérés 
egyik leg-
fontosabb 
tapasztalata, hogy a kispesti ke-
rékpárosok nem „bevállalósak”. 
Ez  azt jelenti, hogy sokan csak 
akkor használják  szívesen ke-
rékpárjaikat, ha kijelölt bicikli-
úton,  vagy védett sávban lehet 
közlekedni, nem szívesen me-
részkednek az egyre gyorsuló 
autók közé.  
A felmérésből az is kiderült, 
hogy a kerületben élők, a város 
kertvárosias jellege miatt hi-

vatalos ügyintézés alkalmával, 
orvoshoz menéshez, iskolába, 
óvodába járáshoz is előszere-
tettel használnak biciklit. A vá-
laszadók egy része hiányolja, 
hogy nem megoldott a bizton-
ságos kerékpártárolás sem az 

emeletes lakóépületekben, sem 
pedig a wezőket tartja megfon-
tolandónak az irodavezető: a ke-
rületnek elsősorban  a meglévő 
kerékpárutak biztonságosabbá 
tételére, közlekedési táblákkal, 
felfestésekkel való védelmére 
kell törekednie, de gondoskodni 

kell a kerékpárok biztonságos 
közterületi tárolásáról a közle-
kedési csomópontokon,  a Határ 
úton és a KöKi-nél is. Mivel a 
kerület már önállóan nem pá-
lyázhat fejlesztési forrásokra, 
csak a fővárosi önkormányzattal 
karöltve, ezért a kerékpárutak 
további bővítésének tervezése-
kor, elsősorban Belső-Kispesten 

és a Kertvárosban, 
figyelembe kell 
venni azt a fővárosi 
törekvést, amely 
szerint a kerületek 
közötti kerékpárhá-
lózat bővítése a cél. 

Ez Kispest esetében azt jelenti, 
hogy két szomszédos kerület, 
jelen esetben a XVIII. és a IX. 
kerületek összekötésével csatla-
kozhatna majd Kispest a Belvá-
rosba menő kerékpárúthoz.

Nem „bevállalósak”
a kispesti kerékpárosok

Bringázás a Határ útnál

Elkészült annak a kérdőívnek a kiértékelése, amelyben néhány hete arra voltak kíváncsiak 
az önkormányzat munkatársai, hogy azokat a kispestiek, akik naponta vagy alkalmi jel-
leggel kerékpárral közlekednek, mennyire elégedettek a kispesti kerékpárutak hosszával, 
minőségével. A felmérés tapasztalatait a kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztésére kiírt pá-
lyázathoz használják majd fel.

A következő években 
folytatódhat a kerék-
párutak fejlesztése.

A kerület idén is együtt ünnepel-
te a „szomszéd várral” világhírű 
örökségét és az alapító atyákat.

Jó minőségűek de nem elég 
hosszúak a kispesti
bringás-sávok
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Elég szokatlan vállalkozás, 
bélyegeket is tervez a Magyar 
Postának…

A Magyar Posta 2005-ben, a 
125 éves Magyar Iparművésze-
ti Egyetem tiszteletére kiírt egy 
bélyegpályázatot, amit meg-
nyertem. Azóta is rendszeresen 
indulok hasonló pályázatokon, 
eddig több mint tíz alkalommal 
jelent meg általam tervezett 
bélyeg közlekedési eszközök-
ről, sportesemények apropóján 
vagy éppen ismert személyi-
ségek születési évfordulóihoz 
kapcsolódóan.

Múlt évben Oslóban nyílt ön-
álló tárlata…

Két évvel ezelőtt a fővárosi 
kArton Galériában volt egy 
saját kiállításom, amelyre az 
egyik egyetemi tanárom Norvé-
giában élő régi diákja is eljött. 
Ő akkor lelkesen felajánlotta, 
hogy szeretne nekem egy kiállí-

tást Oslóban, én pedig örömmel 
éltem a lehetőséggel. A kiállítás 
nagyon sikeres volt, sok érdek-
lődő jött el, és több képemet is 
megvették.

Vig Balázs meseíró Todó kitá-
lal az oviról című új könyvét 
ön illusztrálta.
 
Igazán aktuálisnak bizonyult, 
ugyanis tavaly költöztem össze 
a párommal, akinek a hatéves 
kisfia ugyanazokkal sikerekkel 
és problémákkal találkozik az 
óvodában, mint a könyv sze-
replői. Éppen ezért végig nyo-
mon követte, éppen hol tartok 
a munkában, és ő bizonyult a 
legjobb kritikusomnak. Koráb-
ban kicsit idegennek éreztem 
magamtól a meseillusztráció-
kat, de a mostani felkérésnek 
örömmel tettem eleget, és a 
gyerekkönyvnek köszönhetően 
egy új világ nyílt meg bennem.

Prusinszki István
 Izgalmas, felnőttek és gyerekek számára egyaránt érdekes tárlatot lát-
hatnak az érdeklődők június 2-ig a Nagy Balogh János Kiállítóteremben. 
A látványról Vidák Zsolt grafikusművész, illusztrátor gondoskodik, aki 
2008-ban végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem grafika szakán, 
diplomamunkája elnyerte a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesüle-
tének különdíját. Még abban az évben beválogatta a a Lürzer’s Archive 
német szakmagazin világ kétszáz legjobb illusztrátora közé, s azóta még 
kétszer megkapta ezt a szakmai elismerést. Tervei alapján készült Ma-
gyarország legnagyobb tűzfalfestménye is. 

Eredetileg épületgépésznek tanult, ho-
gyan lett grafikus?

Hosszú és rögös út vezetett idáig. Már kis-
koromban is mindig rajzoltam, bár a kö-
zépiskolában egy kicsit háttérbe szorult, a 
főiskolán újra több időt töltöttem ezzel. Az 
épületgépész diploma megszerzése után két 
évig dolgoztam a szakmában, de közben tu-
datosult bennem, hogy érdemes inkább más 
utat választanom. Akkor már rajziskolába 
jártam, ahol határozott ösztönzést kaptam a 
továbbtanulásra, így végül a grafika mellett 
döntöttem.

Mostani kiállításán szürreális, groteszk 
illusztrációit és könnyedebb, barátságo-
sabb képeit is láthatjuk.

Próbáltam szubjektív összegzést adni a 
diploma óta eltelt időszakból. Kezdetben 

egy keményebb, groteszkebb vonalat kö-
vettem a Roham és a Symposion maga-
zinokban, illetve a külföldi underground 
kiadványokban megjelent, sajátos narra-
tívájú illusztrációkkal és képregényekkel, 
amely a Freud-sorozatban csúcsosodott ki. 
Közben kapcsolatba kerültem egy kanadai 
illusztrációs ügynökséggel, és elkezdtem 

gondolkodni azon, hogyan lehetne kicsit 
finomítani a stílusomon, élvezhetőbbé és 
kedvesebbé tenni az illusztrációkat. Ekkor 
indult a könnyedebb, konszolidáltabb Bu-
dapest-sorozat. Célul tűztem ki, hogy nem 

adom fel magamat, ezért megmaradt a ke-
ményebb vonal, és lett egy élvezhetőbb.

Kedves, színes képein sajátos szemszög-
ből, részletgazdagon mutatja be a vá-
rost…

Mindig is foglalkoztatott, hogy miért nem 
készültek Budapestről olyan egyedi képes-
lapok vagy zsebkönyvek, amelyek a pesti 
embereket, karaktereket mutatják be, így 
megrajzoltam azokat a típusokat, akikkel 
nap mint nap találkozunk az utcán. Ezeken 
a rajzokon elég sokat dolgozom, időnként 
annyit nézek egy-egy képet, hogy már nem 
látom friss szemmel, és úgy gondolom, 
hogy unalmas. Ezért elkezdtem még jobban 
tagolni, egészen addig, amíg azon veszem 
észre magam, hogy telezsúfoltam a felületet. 
De a végén elérkezik a pillanat, amikor már 
érzem, hogy valóban elkészült az alkotás.

Leltár groteszk és könnyed képekből

Vidák
Zsolt

Egy új világ nyílt meg
bennem a gyerek-
könyv illusztrálásakor.
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

Írd és mondd
A Fidesz fél tőlünk, ezért is gátolja minden eszközzel, hogy népsza-
vazáson mondhassunk véleményt Orbán Viktor rendszeréről. Most 
azonban itt a lehetőség! A magyar föld szétlopása, az állami vállala-
tokból közpénzeket kitalicskázók pofátlan fizetései ellen tiltakozók 
számára az MSZP esélyt kínál mindenkinek az aláírásgyűjtéssel. 
Van itt még azonban egy olyan kérdés, amely valóban mindenkit 
érinthet, érdekelhet. Ez az üzletek vasárnapi nyitva tartásának ügye.
A „vasárnapról” szóló népszavazásról persze kérdezhetik, mi szük-
ség van rá, hiszen arról az Országgyűlés már döntött. Hát ez az! 
De arra semmi garancia sincs, hogy a Fidesz-KDNP többség ezt a 
szándékát fenn is tartja. Eddig sem volt erősségük a törvények tisz-
telete. Garanciákat akarunk tehát, ezt pedig kizárólag az érvényes 
népszavazás szavatolhatja. Érvényes referendum esetén nincs lehe-
tősége a kormánynak, hogy tili-tolizzon egy törvénnyel. 200 ezer 
aláírást kell összegyűjtenünk az Önök segítségével. Minden aláírás 
fontos, ha sikerrel járunk, akkor ősszel milliók járulhatnak az urnák 
elé, hogy voksukkal döntsenek a Fidesz-kormányról. Arról a kor-
mányról, amelyik tönkretette az egészségügyet, a közoktatást, ame-
lyik bünteti a szegényeket, pénzzel, földdel, trafikkal tömi ki csókos 
cimboráit. Számítunk a kispestiekre is, hogy számíthasson a kispes-
tiek véleménye is. Keressék kitelepülő pultjainkat, de szívesen lát-
juk Önöket az MSZP Kispesti Szervezetének irodájában, a Kossuth 
L. u. 50. szám alatt. Készséggel felkeressük Önöket, amennyiben 
ezt a szándékukat telefonon jelzik nekünk a 06 1 231-0525, vagy a 
06 1 282-9776 számokon.
Közben mi is tesszük dolgunkat a Parlamentben. Változatlanul kö-
veteljük a közszférában dolgozók fizetésemelését, azt a méltányos 
jövedelmet, amely biztosítja a hétköznapok biztonságát, azt, hogy 
nem lesznek kiváltságosok az országban, akiknek külön törvények 
biztosítanak extra jövedelmeket. Az MSZP átfogó módosítást nyúj-
tott be a Munka törvénykönyvéhez, amely tartalmazza a 100 száza-
lékos vasárnapi bérpótlékot minden vasárnap dolgozó számára, és 
nem csupán a kereskedelmi dolgozóknak. A javaslat tartalmazza, 
hogy a bérpótlék csak 50 százalékáig legyen járulékköteles. Javas-
latunk kitér arra is, hogy a munkaidő napi 8, heti 40 óra lehet, a 
munkaidőkeret is csak fél évre előre lenne meghatározható a jelen-
legi egy év helyett. Követelésünk szerint a munkavállalót nem le-
hetne havi kettőnél több vasárnapi munkavégzésre kötelezni: ennél 
többre csak a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodá-
sával lenne lehetőség.
Világos, egyértelmű jelzést adhatunk Orbán Viktornak és a közpén-
zek milliárdjaiból jól tartott haverjainak. Annak a miniszterelnök-
nek, akit nem a kormányzásának minősége, hanem annak kizárólag 
a hossza érdekli…

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Kispesten csaknem 5260 méter 
hosszú, úgynevezett egyesített 
rendszerű a szennyvízhálózat. 
Az önkormányzat a csatornará-
kötésekhez nem kért a lakóktól 
közmű-hozzájárulást, ennek ön-
részét, 6 százalékot, átvállalta 
– tudtuk meg Patek Gábortól, a 
Vagyongaz-
dálkodási és 
V á r o s ü z e -
m e l t e t é s i 
Iroda veze-
tőjétől. Az 
irodavezető 
kérdésünk-
re elmond-
ta, a biztonságos és folyamatos 
szennyvízelvezetés érdekében, 
a Fővárosi Csatornázási Művek 
által az elmúlt időszakban vég-
zett bővítéssel mára több mint 95 
százalékos, a lakott területeken 
pedig teljes a csatornahálózat. 

2013-2014 között a kerületben 
35 útszakaszon, 2762 kilométer 
hosszan, 139 lakás rákötésével, 
2015-ben pedig a Vak Bottyán 
utcában 780 méter hosszan, 21 
lakás rákötésével bővült a háló-
zat. Az elkövetkező 2-3 évben, 

a fővárosi csa-
tornahálózat-
bővítés követ-
kező ütemében 
Kispestnek is 
pályáznia kell 
további forrá-
sokra a fejlesz-
téshez, mert a 

Kispest alatt húzódó vezetékek 
műszaki állapota és kapacitása 
nem mindenhol megfelelő, így 
egy-egy nagyobb, monszunszerű 
eső bizony olykor komoly gon-
dokat okoz – sorolja a legfonto-
sabbakat az irodavezető. 

A Kosárfonó utcában az Üllői út-Kossuth tér között 250 méter, a Derkovits Gyula utcában 
az Irányi utca és a Könyvkötő utca közötti részen végzett legutóbbi, mintegy 500 méter-
nyi csatornaszakasz felújítása után, valamint a Vak Bottyán utcai hálózatbővítéssel mára 
már szinte teljes Kispest szennyvízcsatorna-hálózata. 

Szinte teljes a csatornázottság

Néha „új folyók" erednek a nagy esőzés után

Gondokat okoz 
a változó ég-
hajlat.

Birkózó Sportosztály indul
a 2016/2017-es tanévben

Kedves sportolni vágyó és sportolást 
szerető fiúk és lányok!
Az ESMTK Birkózó Szakosztálya és a Gyulai István Ál-
talános Iskola birkózó sportosztályt indít a 2016/2017-es 
tanévben. A leendő sportosztályosoknak nem kell köz-
vetlenül Pesterzsébeten lakniuk, a sportosztály fővárosi 
beiskolázású lesz.

Jelentkezni 2016. június 15-ig lehet, ennek feltétele, hogy 
a gyerekeknek részt kell venniük birkózó edzéseken. 
Birkózótermünk címe:

Kruj Iván Sportcsarnok,
1202 Budapest, Mártírok útja 205.
Részletes tájékoztatást Kliment László (06-70/618-1486) és 
Balogh Ferenc (06-20/926-3998) edzőktől kaphatnak. 



      KISPESTI MAGAZIN                     önkormányzat                                       17 kitekintő    KISPESTI MAGAZIN16

Döntés még nem született, a kor-
mány azonban elkezdte tárgyal-
ni a Palkovics László államtit-
kár által készített koncepciót. A 
legfontosabb, leglátványosabb 
változások: új alaptanterv lesz 
2018-tól, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (Klik) 
megszűnik a jelenlegi formájá-
ban, az önkormányzatok által 
működtetett iskolákat pedig tel-
jesen államosítják. Az index.hu 
szerint jövő év végére a minisz-
térium a szakértőkkel teljesen 
új Nemzeti alaptantervet készít. 
Első körben egy „nemzeti mi-
nimumot” határoznak meg: ez 
lehet például az a tudásanyag, 
ami a sikeres érettségihez kell. 
A mostani tantervtől 90 száza-
lékban nem lehet eltérni, de a 
mozgástér a jelenlegi 10 száza-
lékról 30 százalékra nőhet. Az 
új tanterv felmenő rendszerben 

2018-ban lépne életbe.  A szak-
szervezetek úgy gondolták, la-
zuljon az állami felügyelet, és az 
önkormányzatoknak engedjenek 
nagyobb teret, de mint látjuk, 
pont a másik irányba halad a 

történet. Egy központi szerve-
zet megmarad, ám a tényleges 
fenntartást nagyjából 60 kisebb 
szervezeti egység végzi majd. 
Palkovics László egy interjúban 
azt mondta, a mostani 198 he-
lyett 57 tankerületet terveznek. 
Pölöskei Gáborné, a Klik ve-
zetője egy háttérbeszélgetésen 
viszont kerülte az elmúlt évek 
miatt rosszul csengő tankerület 
kifejezést, ehelyett „menedzs-

mentközpontokról” beszélt. 
Egy-egy központhoz 60-80 isko-
la tartozik majd, amelynek élén 
egy menedzserszemléletű veze-
tő dönt majd mindenről. A me-
nedzsmentközpontoknak önálló 

költségvetése lesz, 
önálló pénzügyese, 
HR-ese, vagyis va-
lójában ez az egység 
fogja végezni a fenn-
tartással kapcsolatos 

feladatokat. A tervek szerint az 
igazgató választhatja ki az új ta-
nárt, de az ehhez tartozó forrás-
ról, tehát a fizetéséről egyeztetni 
kell a központ menedzserével. 
Pölöskei Gáborné tervei szerint 
minden központ úgy tervezi 
majd a költségvetését, hogy pár-
huzamosan a központ vezetője, 
illetve az iskolák is megtervezik 
a kiadásokat. Az átalakítások jú-
lius 1-jétől várhatóak

Teljes államosítás jön 
az oktatásban

Úgy átalakítják, hogy még a nevét is megszüntetik?

A feje tetejére fog állni fővárosi 
közlekedés a 3-as metró felújításának 
idejére. Működésképtelen lesz 
a 3-as metró felújítása alatt az 
autóbuszos pótlás a belvárosban 
– írta az origo.hu. A cikk szerint a 
tervezők a pótlás idejére leállították 
volna a villamosforgalmat a 
Kiskörúton, hogy a síneket csak 
a pótlóbuszok használhassák. A 
BKK-nak ez elfogadhatatlan volt. 
A felújítás alatt 150 busz fogja az 
utasokat szállítani. A metrópótló 
autóbusz útvonalának kritikus 
pontja a Múzeum körút – Károly 
körút útvonal lesz.

Mûködésképtelen 
elképzelés

BLAMA

Hat hónapig fenntarthatják a 
határellenőrzést az osztrák ha-
tóságok az osztrák-magyar és 
az osztrák-szlovén határon. 
Azzal indokolható a schengeni 
övezet határain a belső ellenőr-
zés ideiglenes fenntartása, hogy 
Görögország továbbra sem or-
vosolt maradéktalanul minden 
hiányosságot az övezet külső 
határainak védelmében. Auszt-
ria mellett a német-osztrák és 
a dán-német határon is további 
maximum félévig fennmarad-
hat a határellenőrzés, akárcsak 
egyes dán, német és svéd ki-
kötőkben, valamint a Dáni-
át Svédországgal összekötő 
Öresund-hídon – írta a napi.hu. 

Nyári ellenôrzés

ORSZÁGHATÁR

Az utak karbantartására, ja-
vítására szánt éves keretből 
eddig körülbelül 14 millió 
forintot használt fel az önkor-
mányzat, még 26 millió forint 
áll rendelkezésre. Ebből az 
összegből javítják majd ki töb-
bek között Hagyományos Kis-
pesten a Mészáros Lőrinc utcai 
„kisközért” előtti útszakaszt, 
valamint a burkolatot a Wesse-
lényi utcában, illetve az Irányi 
és a Móricz utca sarkán. Az 
önkormányzati út- és járdahá-
lózat karbantartására, javításá-
ra, építésére idén mintegy 100 

millió forintot tud fordítani az 
önkormányzat. A környék la-
kóinak és a víztoronyban lévő 
irodaház bérlőinek is régi igé-
nye volt a leromlott állapotú, 
töredezett aszfalt javítása, rá-
adásul esőben kisebb tavacska 
képződött a víztorony előtt.  
Most csaknem 130 négyzet-

méteren javíttatta 
ki az önkormányzat 
aszfaltburkolatot 
és közel 50 méte-
ren az útszegélyt 
a Vak Bottyán ut-

cában.  A munka 1,2 millió 
forintba került, ezzel a javítás-
sal megoldódik a csapadékvíz 
elvezetése a víztorony előtt. A 
parkoló rendbetétele nem az 
önkormányzat feladata, hiszen 
a murvás terület a Pilisi Park-
erdő tulajdonában van.

Aszfaltozás
a víztorony előtt

Az önkormányzatok csak nézhetnek

A napokban mintegy 130 négyzetméteren javíttatta ki az ön-
kormányzat a Vak Bottyán utca aszfaltburkolatát a víztorony 
előtt. Az önkormányzati utak javítására, karbantartására, aszfal-
tozására mintegy 40 millió forint van évente. 

Folyamatos az út- és járdajavítás a kerületben

Hatalmas átalakításokra készül a kormány az oktatásban. Az ön-
kormányzatoktól 2017 januárjától elveszik az összes iskolát, és 
az intézményeket úgynevezett menedzsmentközpontok alá szer-
vezik. Az országos mamutszervezet helyett 60-70 kisebb, önálló 
költségvetéssel rendelkező egység jön létre – írta az index.hu.

Kispest önkormányzata idén 
tavasszal pályázatot írt ki a 
Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor 
hat elavult faházainak felújí-
tására, komfortosítására, át-
építésére, valamint három új 
faház építésére. A város veze-
tői és a hivatal szakemberei, a 
polgármester, Kertész Csaba 
alpolgármester, Zubor Attila, 
az önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezetének vezetője, 
most arra voltak kíváncsiak, 
hol tart a felújítás és az épí-
tés a hamarosan megkezdődő 
táborozási szezon előtt. Ta-
pasztalatuk szerint akad még 
tennivaló, de várhatóan május 
végére befejeződnek a felújí-
tások és az építkezés, így nem 
lesz akadálya annak, hogy za-
vartalan legyen idén is a nyári 
táboroztatás. Mint megtudtuk, 
a káptalanfüredi tábor nyitva 
álla a kispestiek előtt is: vi-
szonylag kedvező áron, a pia-
ci árnál olcsóbban, komfortos 
körülmények között, kényel-
mesen pihenhetnek. Akiket 
érdekel, a hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájánál, Lehoczki 
Zoltántól érdeklődhetnek a 
feltételekről.

Táborozás 
Káptalanfüreden

100 milliónál többet 
költ idén a kerület 
utakra, járdákra.

Fokozódhat a káosz 
a közoktatásban.
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„Koleszár Adél fotói sem nem portrék, 
sem nem szociofotók, sem nem vizuális 
antropológiai dokumentáció, sem nem 
élő vallástörténeti kutatás. Mondhatnám, 
hogy mindez együtt, de valójában, nem. 
Adél fotói válaszkísérletek önmagának, 
melyeket önmaga tesz fel. Értelmezési 
kísérletek, de nem az egyéni életeké. A 
világ bizonyos értelemben összegzettebb 
lett, sűrítettebb, jobban átlátható. Globá-
lisabban látunk most, mint 10 évvel ez-
előtt. Érzékenyebbek lettünk. A nyomor 
látványára már nemcsak érzelmi vagy 
szociológiai jellegű választ adunk, hanem 
egy átlátható folyamat ábráját, melyben a 

nyomorról a fenntarthatóság fogalma jut 
eszünkbe, a fenntarthatóságról az öko-
lógiai lábnyomunk, arról a sok szemét, 
amit termelünk, arról pedig a nyomorgó 
ember, aki a szemétben értéket keresve 
turkál. Ehhez pedig nem kell kommen-
tár. Koleszár Adél fotósorozata, mely 
most látható, 2010-ben készült diploma-
munkájának darabjaiból áll… Tiszaújvá-
ros (volt Leninváros) fiataljairól készült 
sorozatában is már érzékelhető, hogy a 
bemutatott személyek nem pusztán lát-
leletei egy adott időszaknak, hanem egy 
hosszú társadalmi, szociológiai folyamat 
érzékeltetői. Nem annyira személyükben 

válnak fontosakká szemünkben, mint 
inkább kérdéseket vetnek fel, személyü-
kön keresztül. De nem szabad elfelej-
tenünk, hogy személyeket látunk, akik 
nem megítélés tárgyai, hanem valós, tel-
jes lényükkel érző, létező emberek. Adél 
fotói képesek arra, hogy egyedi életeket 
látasson. Egyedi életeket, akik a világban 
zajló folyamatok részei, épp úgy, ahogy 
mi magunk is. Koleszár Adél egyike azon 
fiatal fotósoknak, akik a művészet egy új 
hasznosulási formáját kezdik kialakítani, 
melybe a szociális segítésen keresztül, a 
társadalmi kutatómunkán át sok minden 
beletartozhat.” 

Kispesti fotós a lehetőségek 
országában

Rövidke videóüzenetben az alkotó beszélt hogy- és hollétéről

Az intézmény ebben az évben le-
hetőséget kapott arra, hogy a húsz 
idős nappali gondozását ellátó  
klubban a már több éve tervezett 
felújítási munkákat elvégezzék, 
ezzel biztosítva a klubtagok és a 
szociális étkezést igénybe vevők 
biztonságosabb, környezetkímé-
lőbb és higiénésebb ellátását, napi 
kiszolgálását – mondta Balázs Pi-
roska intézményvezető az átadó-
ünnepségen.
A felújítás mintegy két és fél mil-
lió forintos összegéből mintegy 
851 ezer 980 forintot fordítottak 
a világításfelújításra, amelynek 
során a régi fényforrásokat és 
lámpatesteket leszerelték, helyet-
tük 30 darab elektronikus előtéttel 
szerelt mennyezeti lámpatestet 
tettek. 
A szennyvízcsatorna felújítása, a 
csatorna cseréje, utcai hálózatba 
bekötése, a kapcsolódó felújítá-

si munkákkal együtt (betonozás, 
kőművesmunkák, szigetelés, bur-
kolás, épületgépészeti csővezeté-
kek, szerelvények, berendezések 
cseréje) 1 millió 700 ezer 800 
forint volt, amelynek költségeit az 
önkormányzat 2016. évi költség-
vetése tartalmazta.
Az intézményvezető, aki a kivite-
lező gyorsaságát és rugalmasságát 
is dicsérte az átadóünnepségen,  
köszöntőjében kiemelte, hogy az 
önkormányzat által finanszíro-
zott felújítási munkákon kívül az 
intézmény költségvetése terhére 
történt a helyiségek festése mint-
egy 25 ezer forint, illetve a falak 
sérülését gátló párnafa szerelése 
az ebédlőbe és a nappali foglal-
koztatóba, mintegy 100 ezer fo-
rint értékben. A felújítás ideje alatt 
az idős klub tagjai a szomszédos 
Csillagok Napközi Otthonában 
kaptak elhelyezést.

Alig két hét alatt készültek el az Őszirózsa Idősek Klubja világításának és csatornahálózatá-
nak felújítási munkálatai. A felújítás költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 
már betervezték, így több mint két és félmillió forintból valósulhatott meg a beruházás. 

Felújították az Őszirózsa klubot

Koleszár Adél fotográfus képei láthatóak a Kispesti Városháza Tárlat legújabb kiállításán 
június 20-ig. Gajda Péter polgármester köszöntötte a kiállítást, és a most Amerikában, a 
mexikói határ közelében dolgozó volt kollégáját, az önkormányzat korábbi fotósát. Rövid-
ke videóüzenetben maga az alkotó beszélt hogy- és hollétéről. A kiállítást Mohay Orsolya 
művészettörténész nyitotta meg:

Megköszönték a kivitelező gyorsaságát
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Adózás bérbe adott
lakásingatlan után
Ismert, hogy az ingatlanárak változásával együtt mozognak a 
bérleti díjak. Az elmúlt 2-3 évben az ingatlanok árai jelentő-
sen emelkedtek, és ezzel együtt a bérleti díjak is. Az ingatlanok 
iránt növekedett a befektetői érdeklődés, köszönhetően a bérle-
mények iránti keresletnek és a betétek alacsony kamatainak. Az 
elvárt megtérülés általában 12-13 év. A lakásbérleti díjak ezt a 
várakozást kielégítik. Kispesten pl. egy 53 nm-es 1+2 félszo-
bás panellakás bérleti díja néhány évvel ezelőtt még átlagosan 
50 ezer forint volt, ma ez már a 80 ezer forint közelében van. 
A lakásingatlanok bérbeadása után a bérbeadónak adóznia kell. 
Általános szabály szerint a bevétel 15 százalék-a az adó, egye-
zően a személyi jövedelemadóval. Nem kell adót fizetnie annak, 
aki a lakását az önkormányzatnak adja bérbe. Megjegyzem, erre 
alig akad példa. A bevételt, az adó alapját csökkentik a bérbe 
adott ingatlannal kapcsolatos kiadások. Ha erről számlával 
nem rendelkezik a bérbeadó, akkor a bevétel 90 százaléka után 
kell az adót megfizetni. A 10 százalékos átalány helyett lehet 
választani a számlával igazolt kiadásokat, ilyen lehet például 
a hirdetési költség, a lakás rendbehozatalának költsége, illetve 
az értékcsökkenés is. Adózás szempontjából megfontolandó, 
hogy a közművekkel a bérlő kössön szerződést, mert ennek hi-
ányában a bérlő által a bérbeadó részére a rezsi megfizetése is 
bevételnek, így adóalapnak minősül. Fontos szabály, hogy az 1 
millió forintot meghaladó bevétel után egészségügyi hozzájáru-
lást is kell fizetnie a bérbeadónak. Ennek mértéke a bevétel 14 
százaléka. Előfordul, hogy a bérlő nem magánszemély, hanem 
pl. vállalkozás, vagy esetleg alapítvány. Ebben az esetben a bér-
beadónak adószámot kell kérnie a NAV-tól, mert számlaadási 
kötelezettsége keletkezik. A bevétel után adóelőleget kell fizetni 
negyedévenként, a tárgyi negyedévet követő hó 12-ig. Ameny-
nyiben a bérlő kifizetőhely (cég, egyéni vállalkozó, stb.), ak-
kor az adóelőleget a bérlőnek kell megfizetnie. Előfordul, hogy 
munkahely-változás miatt az állandó lakóhelytől távolabb bérel 
valaki lakást, és ezért az átmenetileg nem használt lakását bér-
be adja. Ha a bérbeadó más településen 90 napot meghaladóan 
bérel lakást, akkor annak bérleti díja a bérbe adott lakásának 
bevételéből levonható.

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Ingatlaniroda

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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kalina hatchback

már 2 199 000 Ft-tól

Granta liftback

már 2 199 000 Ft-tól

Granta sedan

már 1 999 000 Ft-tól

 LADA DÉLPEST
névvel új LADA  

márkaképviselet  
nyílt kispesten!

Budapest 1194  
Hofherr Albert u. 38/d

+36 1 348 0074

+36 20 318 3760

info@ladadelpest.hu

www.ladadelpest.hu
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SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, 
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI 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 szak-
emberek állnak rendelkezésé-
re. Tel.: 06/30-486-7472  

REDŐNYÖS MUNKÁK készí-
tése, javítása, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, harmonika-
ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet,
mobil: 06-30-212-9919

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, 
TELJES TEST, TALPMASSZÁZS/
NEM SZEX/. GYENGÉD CSONT-
KOVÁCSOLÁS BOWEN TECHNI-
KÁVAL, AMITŐL ELFELEJTHETI 
NYAKFÁJÁSÁT, LUMBÁGÓJÁT 
2-3 ALKALOM UTÁN. ILDIKÓ 
TEL.: 295 3998, 20 335-5653

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtala-
nítás.
Kispestieknek INGYENES ki-
szállás! Tel. 280-25-42,
06-70-2-144-235

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablak-
ra, erkélyre. Előtető lakótele-
pi erkélyre is. Erkélybeépítés, 
korlát felújítás festéssel, üve-
gezéssel is. Egyéb lakatosmun-
kák-javítások.
Tel.: 284-2540, 06-70-209-4230 

FESTÉS – MÁZOLÁS   -  TAPÉ-
TÁZÁS GYORS KEZDÉS, RÖVID 
HATÁRIDŐ. GIPSZKARTONO-
ZÁS. TEL.: 0630 5686255

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingye-
nes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 
06 70 519 2470
Email: szerviz@szerviz.info

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BE-
ÁZÁSOK MEGSZÜNTETÉ-
SE) TETŐSZIGETELÉS, BUR-
KOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
( K É M É N Y F E L U J Í T Á S ) 
VIZSZERELÉSI MUNKÁK 
VÁLLALÁ SA. CSALÁDI HÁZ ÉS 
LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGE-
TELÉS AZONNALI KEZDÉSSEL, 
INGYENES KISZÁLLÁS ÉS ÁR-
AJÁNLAT. NYUGDÍJASOKNAK 
10% KEDVEZMÉNY. TEL.: 06 30 
557 90 74 , 06 20 536 03 69

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁR-
PITTISZTÍTÁS! Melegvizes 
mélymosás, vegytisztítás, sze-
gés, javítás, függöny mosás, 
takaró mosás. Háztól - há-
zig 2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fo-
telek, székek, irodabútorok 
textilkárpit tisztítását. 20 éves 
tapasztalat E U minőség, ga-
rancia! www.szonyegexpressz.
hu Telefon: 06-1-280-75-74, 06 
30-94-94-360

Polgár Mónika szakbecsüs 
készpénzért vásárol minden-
nemű régi, lakberendezési 
tárgyakat: Bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, könyvtárakat, 
keleti tárgyakat, szőnyegeket, 
üvegeket, bőröndöket, hang-
szereket, kerámiákat, porce-
lánokat, játékokat és ritkasá-
gokat. Kiszállítás, szakbecslés 
díjtalan. Tel.: 06 30 419 2713

Kerti munkát vállalok.
Tel.: 06 20 530 4148

Reiki kezelés Kispesten!
Szeretettel várom az érdeklő-
dőket – fájdalmak csillapítása 
célzott területen – műtét utáni 
regeneráció – stresszoldás – 
energetizálás.
Simon Ildikó Reiki mester-ta-
nár.
Tel.: 0620-323-7900

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY 
U. 158. KIEMELTEN MAGAS 
ÁRON VÁSÁROLUNK FEST-
MÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, 
ÓRÁKAT,  BOROSTYÁNOKAT 
ÉS BIZSUKAT, GYŰJTEMÉ-
NYEKET, EZÜSTÖKET, ARANY 
ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT, 
SZŐNYEGEKET, PÉNZÉR-
MÉKET, KITÜNTETÉSEKET, 
ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT, 
KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE 
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAT, 
HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL 
IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL 
HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTA-
LANUL KISZÁLUNK 1 ÓRÁN 
BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

INGATLAN

SÜRGŐSEN KERESÜNK WE-
KERLÉN eladó ingatlanokat 
regisztrált ügyfeleink részére!
KÖZVETÍTŐI DÍJ CSAK 2 %!
ERDŐ INGATLANIRODA
Tel.: 06-20-991-9341

A több mint húsz éves szak-
mai tapasztalattal rendelkező 
AnDeZ Ingatlaniroda ügyfelei 
részére keres eladó lakásokat. 
Korrekt és szakszerű ügyinté-
zés, alacsony jutalék.
06-20/389-6675
www.andezingatlan.hu

OKTATÁS

Gitártanfolyam felnőttek és 
gyerekek számára, minden 
korosztály részére. Klasszikus 
alapok, akkordozás, improvi-
záció. Kezdőknek és haladók-
nak egyaránt. 
Tel.: 06/20-498-406

Angol nyelv kezdőknek, új-
rakezdőknek, haladóknak. 
Érettségire, felvételire, nyelv-
vizsgára, állásinterjúra, külföl-
di munkára felkészítés. Ingye-
nes próbaóra.
Tel.: 06-30-858-1068.

DOBOKTATÁS Kispest köz-
pontjának közelében, jól fel-
szerelt stúdióban, gyors ered-
ménnyel a Dobos Magazin 
szaktekintély munkatársánál. 
Tel.: 06-30-495-7470 

ÁLLÁS

Csomagolókat gépkezelőket 
keresünk Gyálra 3 műszakos 
munkarendbe. Kőbánya Kis-
pestről, Határ útról, Vecsésről, 
Monorról, Üllőről, Ceglédről, 
Albertirsáról a bejárás céges 
busszal ingyenesen megol-
dott. Érd:  06-70-342-1653.

Budapestre 9. kerületbe ke-
resünk alkatrész raktárba rak-
tárosokat 2 műszakos 8 órás 
munkarendbe. Jelentkezni 
e-mailen lehet "9. kerület" jel-
igére a toborzas@s-forras.hu 
címre. Érd: 06703421653

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjára-
déki vagy eltartási szerződést 
kötnék vagy befektetésnek 
eladnám a tulajdonjogát. 
Tel.: 06 20 374 53 75



Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kispesti Magazinban!

Telefon:
06 20 296 3555

www.magazinlapok.hu

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

 Oktatás: 4-7 fős csoportokban
 Tanfolyamok szintjei: kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsga előkészítőig
 Tanfolyam hossza: két hét, hetente 5 alkalommal, összesen 40 óra
 Beosztás: délelőtt 9.00–12.15 vagy este 17.00–20.15

Időpontok:
 • 1. szakasz: 2016. június 20 – július 01.
 • 2. szakasz: 2016. július 04 – július 15.
 • 3. szakasz: 2016. július 18 – július 29.
 • 4. szakasz: 2016. augusztus 01 – augusztus 12.
 • 5. szakasz: 2016. augusztus 15 – augusztus 26.

EURO vizsgafelkészítő tanfolyamok: 
 • 2016. július 11 - július 22. (július 23-i angol B2 vizsgára)
 •  2016. augusztus 22 - szeptember 02. 

(szeptember 03-i angol B2, C1 vizsgára)

Ár: 45.500 Ft /40 óra

Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen

SZEPTEMBERI TANFOLYAMAINKRA AUGUSZTUS ELEJÉTŐL 
LEHET JELENTKEZNI!

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

FK engedély száma: E-000309/2014

INTENZÍV, NYÁRI 
NYELVTANFOLYAMOK KISPESTEN
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