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4. oldal

Dr. Kiss Anna jegyző 
nyugdíjba vonulása után 
a korábbi aljegyzőt, dr. 
Béja Juliannát kérte fel és 
nevezte ki a polgármester 
a hivatal vezetésére.

dr. Béja Julianna 
Új jegyző

7. oldal

Az éves villamosenergia-
fogyasztás több mint a fe-
lére csökkent a Bolyaiban,  
míg az áramdíj-megtakarí-
tás is már most legalább 3,6 
millió forint. 

Gajda Péter
Iskolai fények

Szabó Mária
a Kispestért-díjas igazgató
Interjú a 12. oldalon
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Csendes pedagógusnap

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

Február 14., a szerelmeseké, március 8., a nőké, május első vasár-
napja az édesanyáké, május utolsója pedig a gyerekeké. Nyomban 
ennek tőszomszédságában június első vasárnapja pedig a pedagó-
gusoké, még ha mostanában ez csak keveseknek jut is az eszébe. 
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a na-
pot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket 
is, manapság pedig a különböző oktatással, pedagógiával kapcso-
latos díjakat, elismeréseket.
Csendes volt az idei pedagógusnap, csendes, nagyon csendes, ed-
dig. Pedig hamarosan itt a tanév vége. A pedagógusoknak fogal-
muk sincs arról, hogy mi lesz velük abban az igen furcsa tanévben, 
amely szeptemberben kezdődik. 
Hiszen azt már tudni lehet, hogy a Klik (Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ) átalakítása és az iskolák államosítása már a 
nyáron, júliusban megkezdődik, és hogy 2017. január elsejétől már 
az új fenntartóval, önkormányzattalanítva dolgoznak az iskolák-
ban a tanárok és a technikai munkatársak is. De hogy ez miként 
zajlik majd, arról édeskeveset tudni.
Éppen ezért a fővárosi önkormányzatok, pártállástól függetlenül 
kérik vissza az iskoláikat, mivel szerintük a Klik jövő januárig nem 
tud felkészülni az üzemeltetésre. 
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) közleményben 
szögezi le, hogy nem támogathat egy olyan átszervezést, amely 
a jövőben nem számít az önkormányzatok együttműködésére az 
iskolák fenntartásában és működtetésében. És felhívja a figyel-
met, hogy a főváros, illetve a kerületek az elmúlt években mindent 
megtettek azért, hogy az állami fenntartó pénzhiánya és szervezet-
lensége mellett is működőképes maradjon az oktatás Budapesten. 
A Klik helyett az önkormányzatok számos feladatot, és sokszor 
anyagi terhet is átvállaltak annak érdekében, hogy az oktatás szín-
vonala a megszokott minőségű maradjon.
Kispesten a polgármester a tanév végének közeledtével már el-
búcsúzott az intézmények vezetőitől, a kerületi iskoláktól. Furcsa 
találkozó volt ez, hiszen évtizedeken át a helyi önkormányzat mű-
ködtette az iskolákat, foglalkoztatta a pedagógusokat, a technikai 
munkatársakat, hárította el a napi gondokat, segítette intézménye-
inek működését. Ennek pedig mostantól, a kormányzati szándék-
nak megfelelően, hamarosan vége lesz!

Mi azon kívül, hogy ezúton is köszönetünket fejezzük ki a kerület 
valamennyi pedagógusának mindennapi szakmai munkájáért, és 
hogy sok erőt és egészséget kívánunk az új oktatási rendszerben, 
már nem sokat tehetünk.  
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Június 14-én és június 21-én a XIX. kerületben.
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A kerületi költségvetés módo-
sításával a kispesti gyermekek 
ellátásában résztvevő Heim Pál 
Gyermekkórháznak 5 millió 
forintot különített el a képvise-
lő-testület el ügyeletes orvosi 
gépkocsi cseréjére. A napirend 
kapcsán nézetkülönbség alakult 
ki az önkormányzat zárszám-
adásban lévő mintegy 111 mil-
lió forint tartalék felhasználá-
sáról. Dódity Gabriella és Ékes 
Gábor hozzászólásában mintegy 
80 millió forint átcsoportosítást 
javasolta, amelyet a kerületi in-
tézmények felújítására lehetne 
fordítani, míg Kránitz Krisztián 
arról beszélt, hogy szükség van 
egy nagyobb, váratlan esemé-
nyek utáni felújítási alapra, mert 
a kerületi iskolák és óvodák, 
illetve más intézmények mű-
szaki állaga ezt mindenképpen 

indokolttá teszi. Kertész Csaba 
alpolgármester javaslatára visz-
szavonta a képviselő-testület a 
Wekerlei Sporttelep bérbeadá-
sáról szóló korábbi pályázatát, 
és döntöttek arról, hogy az új 
pályázat kiírására a testület júni-
usi ülésén kerül majd sor.
A képviselő-testület támogat-
ta, hogy az önkormányzat az 
,,Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támoga-
tása” című belügyminisztériu-
mi felhívásra 2016. június 2-ig 
pályázatot nyújt be a Berzsenyi 
utcai gyermekorvosi rendelő és 
védőnői szolgáltatásoknak he-
lyet adó épület  felújítására. A 
tervezői költségbecslés alapján 
a beruházás bruttó 91 millió 600 
forint, amelyhez 30 millió forint 
támogatás kérhető. A képviselő-
testület nyertes pályázat esetén 

támogatja, hogy az önerő össze-
gét, 61 millió 600 ezer forintot 
a 2016. évi költségvetés terhére 
biztosítja. A pályázatokról 2016. 
augusztus 5-ig hoz döntést a mi-
nisztérium, a beruházást pedig 
2017. december 31-ig kell be-
fejezni. Elvi hozzájárulását adta 
a képviselő-testület ahhoz, hogy 
ha minden 
feltétel adott, 
akkor köny-
nyűszerke -
zetes ívcsar-
nok épüljön 
a Kispes-
ti Uszoda 
k e r t j é b e n 
tavaly meg-
épült három 
strandröplabdapálya fölé, lehe-
tővé téve az egész éves strand-
röplabdázást. Ez várhatóan 
orvosolná a környéken élők por- 
és zajszennyezésre vonatkozó 
panaszait is. Mint azt Gajda 
Péter polgármester a napirend 
kapcsán leszögezte, testület nem 
köteleződött el a beruházás mel-
lett, de nem zárkózik el a megva-
lósulás elől. Az új csarnok építé-
sét a Magyar Olimpiai Bizottság 
és a Magyar Röplabdaszövetség 
támogatásából finanszírozza a 
Kispest SE. Az elfogadott hatá-
rozat szerint a testületi elvi tá-
mogatás egyik kiemelt feltétele, 
hogy „a beruházás teljes fedeze-
te támogatási szerződéssel biz-
tosított legyen. Ennek hiányá-
ban a beruházás akkor kezdhető 
meg, ha megállapítható, hogy – 
a további támogatások esetleges 
elmaradása esetén – a részleges 
beruházás is műszakilag hasz-
nálható, és annak továbbépítése 
az önkormányzat részéről költ-
ségvetési ráfordítást nem igé-

nyel.” Elfogadták a képviselők 
a Kispesti Egészségügyi Inté-
zet (KEI) 2015. évi működé-
séről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. Dr. Vargha Péter 
főigazgató vezetői összefogla-
lója szerint a 2015-ös esztendő 
a külső körülmények tekinteté-
ben a nyugalom éve vo orvosi 

lt. A tulajdonos önkormányzat 
által rendelkezésre bocsátott 
működési és fejlesztési források 
lehetővé tették a jól átgondolt, 
tervezhető működést, biztosítot-
ták a korábban megszokott, ma-
gas színvonalú szakmai munka 
feltételeit. Ugyanakkor súlyos 
problémát jelentett az intézet 
számára az országos szinten 
uralkodó orvoshiány hatásainak 
kezelése. A KEI a nehézségek 
ellenére is mindent megtett a 
színvonalas betegellátásért, 42 
szakrendelés heti 1500 órában 
több mint 370 ezer beteget látott 
el. Az intézet dolgozói számára 
az önkormányzati döntés alap-
ján folyósított 5000 forint/hó ét-
kezési utalvány, a gyermekfogá-
szat részére adott 10 százalékos 
béremelés, továbbá a kiskere-
setűek év végi 30 ezer forint/fő 
bértámogatása nagy segítséget 
jelentett a legjobban rászoruló 
dolgozók mindennapi anyagi 
problémáinak enyhítéséhez. 

Újabb fejlesztések napirenden

Strandröpladba csarnok építéséről is döntöttek

Sporttámogatásokról, könnyűszerkezetes röplabda-ívcsarnok építésének elvi lehetőség-
ről és a költségvetés módosításról döntöttek a képviselők, valamint beszámolót fogadtak 
el a Kispesti Egészségügyi Intézet tavalyi tevékenységéről. A képviselő-testület ez alka-
lommal köszönte meg dr. Kiss Anna jegyzőnek nyugdíjba vonulása alkalmából Kispestért 
és a kispestiekért végzett több évtizedes munkáját.

Gyermekrendelő felújítására pályázik a kerület

Már korán kinyitottak a sátrak, amelyekben 
különféle foglalkozásokkal, meglepetésekkel 
várták a gyerekeket. A szervezők az új bemu-
tatókkal idén „kimerészkedtek” a játszótérről 
a parkolókba, ahol nagy érdeklődés kísérte a 
Parlament kutyás őreinek és a Kispesti Állat-
védelmi Járőrszolgálat bemutatóit, foglalko-
zásait. A játszótéri alkalmi  „asztalosműhely-
ben” fajátékokat lehetett készíteni, a mellette 
lévő sátorban pedig pólót lehetett festeni, de itt 
mutatkozott be a Helen Doron English Gyer-
mek Nyelvstúdió is. A Wekerlei Kultúrház 
kifestővel várta a gyerekeket, és szinte egész 
nap állt a sor az arcfestéshez is. Nick Árpád 
kötélhúzó versenyt vezetett, az Első Kis-
Pesti Kert sátrában gyurmázás, fűszertotó és 
többféle növényteszt fogadta a gyerekeket. A 
KvízKalandnál állati kvízeket lehetett kitölte-
ni és kézállatokat rajzolni. A karikaturistához 
bizony sokat kellett várakozni, és folyamato-

san dolgoztak a kosárfonók és a kavicsfestők 
is. A játszótér különböző pontjain bohócok és 
artisták kápráztatták el a gyerekeket. A nap 
során folyamatosan színpadi produkciók vál-
tották egymást. A programok az Adol Moz-
gásművészeti Stúdióval kezdődtek. Fellépett 
az Apacuka együttes, volt interaktív bábjáték 
Koltay Eszter vezetésével, majd a Ciráda 
együttes következett. Nagy sikert arattak az 
Art’s Ok táncosai, majd Vinczek György al-
polgármester előbb a kötélhúzó verseny, az-
tán a tombola díjait adta át (Libri-könyveket 
és kedvezményeket, belépőket a Fővárosi 
Állat- és Növénykertbe, önkormányzati aján-
dékcsomagot, valamint fődíjként egy biciklit 
lehetett nyerni). A program utolsó részében az 
Eszterlánc, a Mágnes Színház szórakoztatta 
a közönséget, majd népszerű gyerekdalokkal 
ért véget az önkormányzat gyermeknapja. 

A legkisebbek is húzták-vonták rendíthetetlenül

Dr. Kiss Anna jegyző nyugdíjba vo-
nulása után Kispest korábbi aljegy-
zőjét, dr. Béja Juliannát kérte fel és 
nevezte ki Gajda Péter polgármester 
a hivatal vezetésére. Dr. Béja Juli-
anna aljegyzőként dolgozott a volt 
hivatalvezető mellett, de korábban 
is a polgármesteri hivatalban látta el 
köztisztviselői feladatait.

Új hivatalvezetô
a Városházán

 JEGYZŐ

A kispesti önkormányzat támoga-
tásával, a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesületének (VGYKE) szakmai 
felügyelete mellett, olyan távirányí-
tókat kaptak látássérült kispestiek, 
amely segít az önálló közlekedésben, 
amellyel leolvashatják, azaz hallha-
tóvá tehetik a BKK Futár informáci-
ós tábláit, illetve a hangot kiadó gya-
logátkelőhelyeket. Az önkormányzat 
idén 50 Futár-távirányítót vásárolt, 
és ad át az igénylőknek, segítve őket 
a napi közlekedésben. Azt ígérik, ha 
igény van rá, folytatja a programot a 
kerület. A ki nem osztott készülékek-
re folyamatosan lehet jelentkezni: 
Bernát Zsuzsanna - 06/30/498-9127, 
Puchnyák István - 06/70/984-8868, 
e-mail: lampas.kispest@gmail.com).

Futárt olvas
a távirányító

SEGÍTSÉG

Hagyományos programokkal és új játékokkal, szereplőkkel, 
remek nyári időben telt az idei kerületi gyermeknap a köz-
ponti játszótéren. Immár harmadik alkalommal tartotta ezen 
a helyszínen a rendezvényét az önkormányzat.

Kispesti gyermeknap
a játszótéren

A kerület 5 millió forint-
tal támogatja a Heim Pál
Gyermekkórház orvosi
ügyeletét.
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Bár az elmúlt években sok sike-
res intézmény-világításkorsze-
rűsítési programot kiviteleztek, 
de ezek közül is kiemelkedő 
fontosságú a Bolyai iskola 
teljes körű, azaz a tornaterem 
és az intézmény egészének 
világításfelújítása.  A 2014-ben 
kezdődött program óta, amely-
ben először a tornaterem világí-
tása újult meg, a korábbi 11 ezer 
789 kWh teljes energiafogyasz-
tás már 2015-ben 9720 kWh-ra 
csökkent, a teljes korszerűsí-
tés után, 2015-ben pedig 6245 
kWh-ra csökkent látványosan. 
A kivitelezési munkálatok 
során öt hétvége alatt 761 
lámpatest cseréjét végezték el, 
amely nem befolyásolta az is-
kola tanrendjét és mindennapos 
működését – tájékoztatta Nagy 
Zoltán, a DML Hungary Kft. 
szakembere Gajda Péter pol-
gármestert azon a találkozón, 
amelyen bemutatta a városve-
zetőnek az iskolai tornatermi 
és intézményi világításkorsze-
rűsítési program eddigi ered-

ményeit. Az eddigi mérések és 
tapasztalatok is az önkormány-
zat elképzeléseit igazolták, sőt 
meg is haladták a várakozáso-
kat. Hiszen azon kívül, hogy 
jelentősen javult a felújításba 
bevont intézményekben a vi-
lágítás minősége, növekedett 
a világítótestek élettartama, a 
fényerősség, könnyebb a kar-
bantartás, csökkent a működés-
sel járó zaj, valamint jelentősen 

csökkent az energiafogyasztás 
is, amely már a villamos-ener-
gia számlában is jelentkezik. 
Mint a városvezető kiemelte, a 
Bolyaiban a teljes felújításra 17 
millió 574 ezer forintot, a Gá-
bor iskolában 3 millió forintot, 
illetve a Vassban, az Eötvösben 
és a Puskás iskolákban a torna-
termek világításkorszerűsítésre 
3-3,5 millió forintot költött az 
önkormányzat. 

Ötvenöt önkormányzat 
és 64 munkahely képvi-
selői vehették át az idei 
Kerékpárosbarát pályáza-
tok díjait Nyíregyházán. A 
Kispestnek járó fémtáblát 
Vadon Etelka, a hivatal Tár-
sadalmi Kapcsolatok Irodá-
jának vezetője vette át.

Kispest harmadszorra pályá-
zott sikerrel a Kerékpárosbarát 
Település Díjra. 2014 és 2015 
után idén is méltónak találták 
a kerületet arra, hogy egy évig 
viselhesse ezt a címet. Kispes-
ten kívül még három fővárosi 
kerület pályázott sikerrel. A 
díjat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a Kerékpáros 
Magyarország Szövetséggel 
együttműködésben hirdeti meg 
minden évben, az elismerések-
kel arra igyekszik ösztönözni 
az önkormányzatokat és a vál-
lalkozásokat, hogy a megfelelő 
infrastruktúra kialakításával 
és aktív szemléletformálással 
tegyék vonzóbbá a biciklis 
közlekedést. A kerület tervei 
között szerepel, hogy az euró-
pai uniós kerékpárosbarát fej-
lesztéseket célzó pályázaton a 
Fővárosi Önkormányzattal és 
más kerületekkel együtt kon-
zorciumban induljon.

PÁLYÁZAT

Országosan is példaértékű az az iskolai 
tornaterem- és intézményvilágítás-kor-
szerűsítési program, amelyben teljesen 
megújult a Bolyai iskola, de új lett a 
Gábor iskola tantermeinek, folyosóinak, 
valamint az Eötvös, a Puskás és a Vass 
iskolák tornatermeinek világítása is. A 
Bolyaiban az éves villamosenergia-fo-
gyasztás több mint felére csökkent, míg 
az áramdíj-megtakarítás 3,6 millió forint.

Több mint felére csökkent 
a fogyasztás a Bolyaiban

Nem ez az első alkalom, hogy az önkormány-
zat kíváncsi a fiatal, egyetemi tanulmányaikat 
folytató leendő szakemberek véleményére, 
terveire egy-egy városépítészeti kérdésben. 
Legutóbb a kispesti temető előtt lévő viragos 
pavilonokra készítettek jobbnál jobb elkép-
zeléseket, látványterveket a fiatalok. A most 
meghirdetett kurzushéten az volt a cél, hogy 
a Kosárfonó–Eöt-
vös–Vak Bottyán 
utcák által határolt 
parkterületet úgy 
alakítsák ki, hogy 
a park funkciói-
nak kibővítésével több korosztály igényeit ki 
tudja szolgálni. A régi KRESZ-park területe a 
KöKi és az Eötvös iskola közvetlen közelében 
Kispest egyik leginkább elfeledett, ugyanak-
kor központi helyen lévő parkja – tudtuk meg 
Márkus Edittől, a Zöldprogram Iroda vezető-
jétől. A hallgatók az ötleteléshez megkapták 
egy korábbi önkormányzati közvélemény-
kutatás eredményeit a terület hasznosításáról. 

A tervezésnél fontos szempont volt a külön-
böző érdekcsoportok igényeinek megfelelő 
térrendezés, a multifunkcionalitás, az egyes 
parkfunkciók, közösségi pihenőterek, padok, 
szemetesek, ivókutak, fitneszgépek (külön 
az idősebb korosztály), tematikus játszótér 
kialakítása, illetve a KRESZ-park-funkció 
részleges visszaállítása. Balogh Péter, a Szent 

István Egyetem 
Tájépítészeti és 
Településtervezési 
Kar Kert- és Sza-
badtér-tervezési 
Tanszékének okta-

tója elmondta, nagy öröm volt ez a lehetőség a 
hallgatók számára, hiszen ezen a kurzushéten a 
valóságot kellett szimulálni, a gyors helyszíni 
szemlét, az ötletelést és a tervek elkészítését. 
Abszolút ideálisak voltak a körülmények, táj-
építész szempontból aktuális és remek volt a 
lakótelepi, sok közösséget befogadó helyszín, 
izgalmas és örömteli volt a feladat – hangsú-
lyozta.

Fás fontosságok címmel rendezett 
különlegesen érdekes programot a 
Wekerlei Kultúrház és az önkor-
mányzat Zöldprogram Irodája. Gaz-
dára talált a kerület legszebb fája 
kitüntető cím.  A „zöldversenyt” a 
Kispesti Zeneiskola udvarán maga-
sodó platán nyerte (az óriást még a 
Móra EGYMI diák- és tanárkerté-
szei ültették). Harmadik lett a Gábor 
iskola udvarán lévő beoltott dísz-
cseresznye-babarózsafa, második 
ugyanott egy szivarfacsemete lett . 

A legszebbek

Kerékpárosbarát 
Kispest!

FAÜNNEP

Egy kovácsolódó közösség, a kispes-
ti Kertvárosban élők, a Kispest Kert-
városi Közösség Egyesület (KKKE) 
tagjai szerveztek a rászoruló kispesti 
gyerekek megsegítésére jótékonysá-
gi futást. A rendezvényt, amelynek 
fővédnöke Vinczek György alpol-
gármester volt, mintegy 15 önkéntes 
segítette. A kertvárosi civil szervezet 
a futásán három távot lehetett telje-
síteni, a futók gyermekjátékokkal, 
könyvekkel, ruhákkal és tartós élel-
miszerekkel nevezhettek. Az össze-
gyűlt adományok szétosztásában a 
Kispesti Szociális Szolgáltató Cent-
rummal működött együtt a KKKE. 

Futottak
a kertvárosiak

JÓTÉKONYSÁG
A Szent István Egyetem (a program meghirdetésekor még 
Corvinus Egyetem) tájépítész hallgatói által készített pre-
zentációk bemutatásával zárult a KRESZ-park-koncepció 
tervezési kurzushét a kispesti Városháza dísztermében. A hét 
végzős, mesterszakos hallgató három közös pályamunkát 
mutatott be.

Diákok tervezik az 
új kispesti parkot

Az önkormányzat kíváncsi a fiatalok véleményére, ötleteire

Izgalmas és örömteli volt 
a feladat.

A mérési eredmények meghaladták a várakozásokat

12 000 kWh

10 100 kWh

8 200 kWh

6 300 kWh

4 400 kWh

2 500 kWh

11789

2014 márciusa - eredeti állapot
2015 márciusa - tornatermi világításkorszerűsítés után
2016 márciusa - a teljes világításkorszerűsítés után

9720

6245
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Több mint másfél évtized 
szünet után ismét az önkor-
mányzat Katona József utcai 
sporttelepén (KAC-pálya) tar-
tották meg a kerületi Kihívás 
Napját. A sportprogramot most 
a tavaly létrehozott Kispesti 
Sportközpont szervez-
te. Fontos, hogy 16 
év után újraéledt az 
önkormányzati prog-
ram – mondta Lángi 
Gábor központvezető, 
aki kiemelte, jó lenne, ha rend-
szeressé válhatnának az ilyen 
rendezvények, elsősorban a 
kerületi iskolásoknak, óvodá-
soknak és sportegyesületek-
nek, de hangsúlyozta, hogy a 
sportlétesítmény szinte mindig 

nyitva áll a lakosság előtt is. 
Délben kezdődtek az atlétika-
csapatversenyek: 100, illetve 
400 méteres síkfutásban, kis-
labda-hajításban, távolugrás-
ban és súlylökésben mérkőztek 
meg a diákok. A győzelmet a 

Deák gimnázium atlétái sze-
rezték meg, a Ganz szakközép-
iskola csapata lett a második. 
Nagy várakozás előzte meg a 
kispesti középiskolák számá-
ra először kiírt csapatversenyt 
az „Erős Emberek” vándor-

kupájáért. Az erős emberek 
versenyének egy igazán erős 
kispesti, Nick Árpád volt a 
házigazdája. A világ- és Euró-
pa-bajnok erőemelő igazán ko-
moly kihívások elé állította a 
középiskolás csapatok tagjait: 

súlyfelhúzásban, autó-
kerék-húzásban, sörös-
hordó kitartásában, fa-
rönk-nyomásban, füles 
súlyzó dobásában és a 
végén – az egész csa-

patnak – autóhúzásban kellett 
összemérniük erejüket. A ván-
dorkupát először egy évre a 
Deák gimnázium „izompacsir-
tái” vihették haza, megelőzve 
a Ganz acélos szakközépisko-
lásait.

Nick Árpád komoly erőpróba elé állította a fiúkat

A Berzsenyi utcai gyermekor-
vosi rendelő felújítása 2016. 
július 1-jén megkezdődik, és 
várhatóan 6 hónapig tart. A fel-
újítás idejére a felnőtt házior-
vosi rendelőben lesz egészsé-
ges tanácsadás gyermekeknek, 
hétfőtől csütörtökig 13-tól 15 
óráig. Az időbeli elhatároló-
dás érdekében dr. Botos Mária 
rendelése a felújítás idejére, 
ideiglenesen kedden és csütör-
tökön 8-tól 12 óráig tart.

FELÚJÍTÁS

Kettôs ünnep

VÉRADÁS

Csernus László éppen tíz éve a Kis-
pesti Véradók Egyesületének tagja, 
és századik alkalommal adott vért 
az egyesület májusban szervezett 
önkéntes véradásán a kispesti Vá-
rosházán. A sokszoros véradó büsz-
ke arra, hogy ilyen sokszor segít-
hetett másokon, és sajnálja, hogy 
a fiatalok nem jönnek vért adni, 
pedig, ahogy ő mondja, öt-tíz perc 
alatt lemegy a szükséges vérmeny-
nyiség, és nem kell tőle tartani, ki-
sebb szúnyogcsípés az egész.

Változik
a rendelési idô

Lassan nevet is változtathatna a 
kispesti Eötvös utca, mondjuk 
Sport utcára, hiszen az utca elején 
lévő edzőterem és a tavaly nyá-
ron nyílt, Török Gyula, a „Béka” 
– Kispest díszpolgára – nevét 
nevét viselő bokszedzőterem 
tőszomszédságában újabb sport-
ág képviselőinek, most a birkó-
zóknak teremtődik új lehetőség 
itt az edzésre – mondta Gajda 
Péter polgármester az új léte-
sítmény ünnepélyes avatóján. 
Mint kiemelte, az épület koráb-
ban raktárként üzemelt, így ez a 
funkcióváltás egybecseng az ön-
kormányzat azon törekvésével, 

hogy minél több, akár ingyenes, 
akár fizetős, kültéri, vagy beltéri 
sportolási lehetőséget biztosítson 
a kispestieknek. A képviselő-tes-
tület döntése alapján a havi több 
s z á z -
e z e r 
for in-
t o s 
p i a c i 
bérleti 
díj helyett 50 ezer forintért adta 
át a csaknem 250 négyzetméter 
alapterületű létesítményt öt esz-
tendőre a Kispesti Nehézatlétikai 
Sportiskolának sportcélokra az 
önkormányzat. Ez az első lépés, 

hogy megkezdődhessenek az 
egyesületi leigazolások a gyere-
kek körében, mert most már van 
hol edzeni kulturált körülmé-
nyek között itt helyben is.  Szabó 

M a r -
cell, a 
K N S I 
b i r -
k ó z ó 
s z a k -

osztályának vezetője az ünnep-
lők között köszöntötte a Magyar 
Birkózószövetség elnökségé-
nek tagjait, Komáromi Tibort, 
Ancsin Lászlót, Bacsa Pétert, 
valamint a szép számmal meg-

jelent neves sportolókat, többek 
között a terem névadóját, Klinga 
Lászlót és Növényi Norbertet. A 
szakosztályvezető a 170 négy-
zetméternyi birkózószőnyeg-
felületű edzőterem bemutatása 
közben hosszasan sorolta azokat 
a terveket, elképzeléseket – pél-
dául a terem további felszerelé-
sét, szolgáltatásainak bővítését, 
valamint a szomszédos óvodával 
való együttműködést –, amellyel 
újabb és újabb gyerekekkel tud-
ják majd megszerettetni a spor-
tot, a birkózást, és folytathatják 
az utánpótlás képzését.

Birkózóterem nyílt az Eötvös utcában

Gajda Péter, Klinga László és Komáromi Tibor a szalagátvágáson 

Újabb sportággal bővült Kispest sportélete. A kispesti önkormányzat kedvezményes, jel-
képes bérleti díj fejében adta át az Eötvös utca 5. szám alatti létesítményét a Kispesti 
Nehézatlétikai Sportiskolának (KNSI), amellyel a magyar birkózósport egyik legeredmé-
nyesebb magyar sportolójának, Klinga Lászlónak nevét viselő birkózóterem létrejöttét és 
a sportág népszerűsítését támogatta Kispesten. 

Tizenhat év után újra a KAC-pályára hívták a kispestieket a Ki-
hívás Napján. A kispesti középiskolák számára először kiírt 
csapatversenyt az „Erős Emberek” vándorkupájáért egy évre a 
Deák gimnázium „izompacsirtái” vihették haza, megelőzve a 
Ganz acélos szakközépiskolásait.

A kerület hosszú távra adta bérbe kedvezményesen az ingatlant

Mindenki mozgott egy kicsit 
a Kihívás Napján 

A vándorkupa
a Deák gimié lett. Megkezdődhet itt is

az utánpótlás nevelése.
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A testvérvárosi barátságnak és kapcsolatnak, a kis-
pesti bolgár közösségnek, valamint a korábban itt 
tevékenykedő bolgár kertészeknek állít méltó em-
léket a Rodopei-ivókút és a rózsakert az Eötvös ut-
cában, a korábbi szabadtéri kisszínpad helyén. Az 
átadón a vendégeket bolgár szokás szerint sóval és 
pitkával fogadták.

A kút állítása és a rózsakert kialakítása méltóképpen 
szimbolizálja a két város és nép kapcsolatát – mond-
ta köszöntőbeszédében Gajda Péter polgármester, aki 
hangsúlyozta: Smolyan 2004 óta testvérvárosa Kis-
pestnek, és ez nem csupán levelezésből áll, hanem 
igazi, élő kapcsolat a két város között. A kispesti Ro-
dopei-ivókút megépítésének a gondolata is egy ilyen 
csereprogramon vetődött fel, majd hamarosan megta-
lálták a legmegfelelőbb helyet az Eötvös utcában az 
Eötvös iskola, valamint 
a tavaly felújított és ki-
bővített Csillagfény 
bölcsőde tőszomszéd-
ságában. A Bolgár Köz-
társaság magyarországi 
nagykövete, Bisserka Benisheva köszöntőjében arról 
beszélt, hogy a víz, a forrás mindig az életet és az 
örökkévalóságot jelképezi, ezért szeretni és tisztelni 
kell az éltető vizet. Ezért is örült, hogy ilyen környe-
zetbe, két gyermekintézmény közelébe került az ivó-
kút, és sok szeretettel üdvözölte a kispesti gyerekeket.  
Smolyan nevében a város alpolgármestere, Venera 
Arachkova köszöntötte résztvevőket, és elismeréssel 
szólt arról, hogy bolgár tervek alapján remek kertet 
és jellegzetes, hagyományos formájú ivókutat építet-
tek a kispestiek. Tütünkov-Hrisztov Jordán, a Kispesti 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kút szim-
bolikus jelentéséről beszélt, és köszönetet mondott az 
önkormányzatnak azért, hogy Kispesten épülhetett 
meg Magyarország második bolgár kútja. A kút fel-
szentelését követően Kertész Szilvia bolgár népdalo-
kat énekelt. Az átadóünnepség végén az utolsó tíz tő 
bolgár rózsát közösen ültették el az ötszáz rózsatővel 
kialakított kertben. 

Bolgár testvérvárosi 
ivókút Kispesten

Ötszáz rózsatövet
ültettek a kertbe.

A gyerekeket, pedagógusokat 
és szülőket köszöntő Vinczek 
György alpolgármester az óvo-
da „leg”-jeit sorolta: ez a leg-
fiatalabb kispesti óvoda (böl-
csődéből alakult 1986-ban), 
az országban először 
foglalkozott integráltan 
a gyerekekkel, kilenc 
csoportjával ez a legna-
gyobb óvoda a kerület-
ben, és ez a legszebb, 
legjobban felszerelt intézmény. 
Párkány Imréné óvodavezető – 
aki 2011 óta irányítja az intéz-
ményt – köszöntötte az óvoda 
első vezetőjét, Vázsonyi Irént, 

majd elmondta, sokan választ-
ják az óvodai beiratkozásnál az 
intézményt, ez is bizonyítja, 
hogy magas színvonalú neve-
lőmunka folyik az Arany ovi-
ban. A köszöntők utáni műsor-

ban az óvodai csoportok adtak 
ízelítőt a közönségnek az óvo-
dát jellemző sokszínűségből, 
majd foglalkozások, játékok 
várták az ünneplő gyerekeket 

és szüleiket. Az óvoda 2015-re 
500 négyzetméteres földszinti 
szárnnyal és egy 250 négyzet-
méteres emelettel gyarapodott, 
így újabb hetvenöt kisgyere-

ket tudott fogadni. Az 
önkormányzat több 
mint 175 millió forintot 
nyert európai uniós for-
rásból az óvoda bővíté-

sére, a pályázati támogatáshoz 
80 millió forint saját erőt tett 
hozzá, így összesen mintegy 
255 millió forintba került az 
építkezés.

A kerület legkorszerűbb óvodája lett

A májusi Kispesti Kincses Szi-
get négylábú sztárjai, Nelly 
és Zoé, a két golden retriever 
lány a Doktor Mancsok Alapít-
vány „munkatársai” voltak. A 
kutyák és gazdáik, Tervey Vik-
tória és Baloghné Varga Mari-
ann rövid kutyás bemutatóját 
óriási érdeklődéssel figyelték a 
gyerekek és a felnőttek is. Az 
alapítványt azért hozták létre, 
hogy terápiás kutyáikkal minél 
több oktatási és szociális intéz-
ménybe eljussanak, hozzájá-
ruljanak a sérült, fogyatékkal 
élő, valamint az egészséges 
gyermekek, felnőttek és idő-
sek fejlesztéséhez.

 TERÁPIA

 Mezítlábas
ösvény a Kósban

ÖTLET

Az ötlet egy korábbi tantestületi ki-
ránduláson született, amikor Tabaj-
don végigjárták az ottani mezítlábas 
parkot. Porkoláb Gábor földrajz-
történelem szakos tanár fejébe vet-
te, hogy mivel nem tudnak minden 
gyereket elvinni oda, az ösvényt 
hozzák el diákjaiknak a Kósba. Az 
ösvény 37 méter hosszú, az egyes 
szakaszokat különböző anyagok 
borítják: fenyőmulcs, murva, tégla, 
görgeteg, kavics, dió, gesztenye, to-
boz, farönkök, dolomit, homok.

Doktor mancsok

Harmincéves lett Kispest „legifjabb”, ám tavaly uniós és ön-
kormányzati forrásokból alaposan megújult óvodája, az Arany 
óvoda. 

Arany-nap az oviban

255 millió forintba ke-
rült az óvoda bővítése.
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ség szlogenünkhöz hűen pró-
báljuk gazdag, értéket képviselő 
tartalommal megtölteni a házat.

A Wekerlei Kultúrház épülete 
pár éve megszépült...

Európai uniós és önkormányzati 
forrásból 2010-ben felújították, 
és tetőterét beépítették. Ennek 
köszönhetően emeleti nagyte-
remmel is gazdagodtunk, ahol 
sok-sok mozgásos foglalkozást 
és családi programot tudunk 
megtartani. Az épület akadály-
mentes, sor került babakocsi be-
járó kialakítására is. A kert nagy 
kincse az intézménynek, ame-
lyet a felújítás után madárbarát 
kertté alakítottunk.

Szokták mondani, hogy az in-
tézményvezetés teljes embert 
kíván…

A vezetői munka és a magán-
élet egyensúlyának fenntartása 
valóban sokszor kihívást jelent. 

Hálás vagyok a férjemnek és a 
gyermekeimnek, akiktől nagyon 
sok támogatást kaptam és kapok 
a mindennapokban. A lányaim 
már felnőttek, a legnagyobb 26 
éves, így ők már nem igénylik 
a napi gondoskodást. Jelenleg 
mindhárman Budapesttől távol 
tanulnak, de amikor itthon van-
nak, igyekszünk tartalmas csalá-
di programokat szervezni.

Ebben az ünnepi pillanatban 
mi az, amit legjobban szeretne 
a munkájában?

Talán azt, hogy hosszú távon 
megfelelő anyagi elismerést biz-
tosíthassak szakmai és technikai 
munkatársaimnak. Bízunk ben-
ne, hogy a közeljövőben a köz-
művelődési szakma bérrende-
zésére is sor kerül. Szakmailag 
és emberileg is kiváló csapat áll 
mögöttem, tele vannak ötletek-
kel, lelkesedéssel, az ő munká-
juk nélkül ezt a díjat sem kaphat-
tam volna meg. 

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár (WKK) kicsinyke ékszerdobozként mű-
ködik a Wekerletelepen. Szabó Mária 2009 óta vezeti az intézményt, 
amely régen pékségként, 1980-tól úttörőházként, később gyermekház-
ként működött. A Városünnep június 9-i ünnepi testületi ülésén az igaz-
gató Kispestért Díjat kapott. 

Ez a második igazgatói ciklusa az intéz-
mény élén. Hogyan került a kultúrházba?

Több mint tíz éve óta dolgozom a WKK-
ban, és hét éve vagyok a vezetője. Pályámat 
az egyetem után művelődésszervezőként 
kezdtem, majd a gyermekeim születése 
után elvégeztem egy újságírói és egy rádiós 
iskolát is, ezután évekig életmód magazi-
noknál dolgoztam újságíróként. Később a 
rádiós és a könyvtári munkában szereztem 
tapasztalatot. Több mint 20 éve élek Kis-
pesten, így amikor visszatértem a közmű-
velődési pályára, örömmel kezdtem a We-
kerlén dolgozni. 

Az utóbbi években változott az intéz-
mény arculata...

Sok energiát, szakmai munkát fektettünk 
abba, hogy minél többen megismerjék a 
WKK-t. Amikor második ciklusomat pá-
lyáztam meg, újraolvastam a 2009-ben elő-
ször írt pályázatomat, és örülök, hogy sok 
területen az eredeti elgondolásoknak meg-

felelően fejlődni tudtunk. Ilyen volt például 
a szervezeti felépítés, a programok bővítése 
és a marketing tevékenység megújítása is. 
Igyekeztünk egységes arculatot kialakíta-
ni, amely megjelenik másfél éve elindult 
új honlapunkon és plakátjainkon is. A mar-

keting megjelenési területeket bővítettük, 
közösségi oldalunkon több mint 3000 kö-
vetőnk van. 

Ezek szerint az elmúlt időszakban bővült 
a WKK programkínálata is.

„Profilbővítésként” a gyerekprogramok mel-
lett számos környezetformáló, zöld progra-
mot is bevezettünk. 2009-től elkezdtünk pá-
lyázatokat kiírni – elsősorban gyerekeknek 
–, és elindítottuk a különböző komplex, te-
matikus hétvégi programokat. Nyári tábora-
ink száma is megnőtt, idén 16-ot bonyolítunk 
le, maximális létszámmal. Viszonylag kicsi 
intézmény vagyunk, de teljes kihasználtság-
gal működünk, hétköznap gyermek és felnőtt 
foglalkozásokkal, hétvégén főleg családi 
programokkal. A Wekerle–Kultúra–Közös-

a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Kispestért-díjas 
igazgatója

Szabó
Mária

Szakmailag és emberi-
leg is kiváló csapat áll 
mögötte.                                             
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

Zsebesek
Mészáros Lőrinc, kétkezi felcsúti gázszerelő cége, a Mészáros és 
Mészáros Kft. 3 és fél milliárd forint osztalékot fizetett sikeres tulaj-
donosának, Mészáros Lőrincnek a tavalyi eredmények után. Ez napi 
több mint 9 millió forint, ennyiből kell valahogy kijönni, ami nem 
lesz túl nehéz, amióta megmondták nekünk, hogy havi 47 ezerből is 
meg lehet élni. Egy év alatt megduplázta kaszinó bizniszének nye-
reségét Andy Vajna filmügyi kormánybiztos, szerencsejáték-szerve-
ző cégei tavaly több mint hatmilliárd forintos profitot termeltek. A 
Las Vegas Casino Kft. egészen pontosan 6,13 milliárd forint adó-
zott eredményt ért el, amit teljes egészében kifizetett osztalékként 
a tulajdonosnak. Garancsi Istvánnak építőipari vállalata, ingatlan-
birodalma, bankja, fociklubja, mezőgazdasági érdekeltsége mellett 
a magyar állam által kivételezett helyzetben tartott energiakereske-
dése hozta az igazán nagy pénzt. Innen vették ki a 2,4 milliárdos 
osztalék nagy részét.
De jó formában vannak Habony Árpád, Tiborcz István és még sok 
miniszterelnök közeli barát, rokon cégei is. Ők azok, akik Orbán 
Viktornak köszönhetik gyors meggazdagodásukat, ők azok, akiket 
törvényekkel bebetonozta, az állami megrendelésekkel egyik nap-
ról a másikra mesés vagyonokhoz juttatott a miniszterelnök. Alapos 
okkal feltételezhetjük, hogy a pénzek nagy részét nem tartják meg 
maguknak, annak valóságos tulajdonosa vélhetően maga Orbán 
Viktor lesz. Nem véletlen ugyanis, hogy a semmiből lett dúsgazdag 
vállalkozók a nyereséget nem beruházásokra, munkahelyteremtés-
re fordítják, hanem egyszerűen zsebre teszik, és megfelelő bank-
számlákon tartják. Mindeközben aggasztó adatok látnak napvilágot 
a hazai beruházások zuhanásáról az Unióban sereghajtók vagyunk, 
a magyar gazdaság utoljára 2009-ben, a válság mélypontján élt meg 
ekkora mélyrepülést. Nem egyszeri kisiklásról van szó, a beruházá-
sok csökkenő trendje immár egy éve tart. A beruházási kedv hosszú 
ideje folyamatosan romlik, közel 10 százalékos visszaesés. Az EU-
támogatások leálltak, az újak viszont még alig nyíltak meg. Világos 
tehát, hogy az uniós pénzek nélkül nemhogy fejlődni nem vagyunk 
képesek, de egyenesen visszaesünk. 
A közpénzek pofátlan lenyúlásánál már csak a kormányzati poli-
tika pofátlanabb. Miközben ugyanis Orbánék állandóan támadják 
Brüsszelt és azt hangoztatják, hogy semmit sem kapunk az EU-tól, 
a Napnál is világosabb, hogy kizárólag az uniós támogatástól remél-
hetjük a gazdasági teljesítményünk javulását. Na persze, ez a kiáltó 
ellentmondás nem zavarja a Fidesz-kormányt.
Magyarország nemhogy jól teljesít, hanem egyáltalán nem teljesít. 
A rossz adatoknál sajnos csak a kilátásaink rosszabbak.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Gajda Péter polgármester, 
Tóth András uszodaigazga-
tó, Kertész Csaba alpolgár-
mester, Kránitz Krisztián, 
a Vamüsz igazgatója, vala-
mint Kerekes Balázs, a Kis-

pest SE elnöke arra volt kí-
váncsi, az új létesítmények 
miként illeszkednek majd a 
mostanában a strandröplab-
dázás bázisaként üzemelő 
uszodakert meglévő sport-
pályáihoz, szabadidős fel-
szereléseihez. A beruházás 
és az ezzel járó átalakítások 
várható költsége 60 millió 
forint.

Régóta tervezte a kispesti önkormányzat, hogy szabadtéri medencével bővíti a Kispesti 
Uszoda szolgáltatásait. A tervek már korábban elkészültek, a napokban pedig kitűzték a 
kültéri medencék pontos helyét is az uszodakertben. 

Hamarosan elbontják a kültéri zuhanyzókat is

Kitűzték a kültéri medencék helyét 
az uszodakertben

Együtt az úszás 
és a strandröp-
labda.

A kutyapiszoktól és az eldobott 
szeméttől tisztították meg önkénte-
sek, több mint harmincan – kutyá-
sok és nem kutyások – a Csokonai 
utca - Üllői út - Irányi utca - Bem 
utca által közrefogott területet a 
Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgá-
lat által meghirdetett akcióján. A 
járőrszolgálat vezetője, Kruzslicz 
Anna elmondta, hogy Rátkay And-
rea alpolgármesterrel közösen szer-
vezték meg az akciót, amelyet a 
tervek szerint továbbiak követnek 
Kispesten. A járőrszolgálatnál ado-
mányokat, támogatásokat és ön-
kénteseket, valamint bejelentéseket 
a 06-70-636-6230-as mobilszámon 
vagy a bejelenteskispest@gmail.
com e-mail címen várnak.Rátkay Andrea alpolgármesterrel közösen szervezték meg az akciót

Mentenek és szednek

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kispesti

Magazinban!
Telefon:

(0620) 296-3555
www.magazinlapok.hu
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A nagy metró-trükk

Valójában ezen minden új…  

Lemondta részvételét a török 
nagykövet és több diplomata 
a Tatai Patara Török kori Tör-
ténelmi Fesztiválon, miután L. 
Simon László, a kulturális örök-
ségvédelemért felelős államtit-
kár vallási háborúnak nevezte a 
török uralmat gróf Pálffy Mik-
lós hadvezér katonái emléktáb-
lájánál. A fesztivál főszervezője 
szerint mindenki döbbenten 
hallgatta L. Simon előadását, és 
a török hagyományőröket csak 
nehezen lehetett visszatartani 
attól, hogy hangosan kinyilvá-
nítsák nemtetszésüket. 

Diplomáciai baki 
Tatán

KÍNOS

Ezek régebben legyártott, raktáron maradt újak

Úgy fest, a valódi verseny elkerülése és az orosz partner helyzetbe 
hozása miatt kiírt tender győztese nem felújított, hanem új kocsi-
kat szállít. Így sem biztos, hogy jól járunk – írta  Népszabadság.
Mindenki láthatta a televízióban, 
ahogyan megérkeznek a csillo-
gó-villogó, a narráció szerint fel-
újított metrókocsik. Felújított? 
Aligha: „Valójában ezen minden 
új” – így foglalta össze tapasz-
talatait a Népszabadságnak egy 
névtelenséget kérő szakértő, aki 
az elsők között nézhette meg 
kívül-belül a 3-as metró első, 
Oroszországban felújított, s múlt 
héten Budapestre érke-
zett szerelvényét. Az 
orosz kocsikról már ko-
rábban is rebesgették, 
hogy ezek valójában 
nem a kiszállított, vég-
telenül lepusztult régi szerelvé-
nyek felújított változatai, hanem 
régebben legyártott, raktáron 
maradt újak. Minél többen látják 
az egyébként biztonsági őrökkel 
vigyázott új kocsikat, annál töb-
ben állítják: a Metrowagonmash 
hozzá se nyúlt a régihez, egysze-
rűen újat küldött a kiszállítottak 
helyett.
A Metróért Egyesület már ko-
rábban is állította: a megadott 

idő alatt nem lehet felújítani a 
régi roncsokat, így vélhetőleg a 
már kész darabokat „fazoníroz-
zák” a BKV igényeire. Erősí-
tette a gyanút az is, hogy a fe-
lek a szerződéskötés után szinte 
azonnal tárgyalásokba kezdtek a 
módosításokról. A változtatások 
korántsem apróságokra vonat-
koznak. A győztes ajánlatban 
szereplő műszaki paraméterek 

széles körét érintik, így például 
a fékrendszert, a kerekeket, az 
alvázat, a motort és a padlóma-
gasság beállítását is. Az egyen-
áramú soros motor helyett egy 
korszerűbb, kisebb ¬energia-
felhasználású és karbantartási 
igényű aszinkronos motort sze-
reltek be. (A tenderből kizárt 
észt cég ajánlata eleve ez volt – a 
szerk.) De vajon mi szükség volt 
a hazai metrótörténelem eddigi 

legnagyobb trükkjére? Miért be-
szélnek felújításról az egyébként 
jobban hangzó vásárlás helyett? 
A válasz: másként nem lehetett 
volna helyzetbe hozni az orosz 
gyártót. (A szóbeszéd szerint az 
észak-déli metróvonal járműcse-
réje a magyar–orosz-gázszállí-
tást és Paksot is tartalmazó „al-
kutorta” egyik szelete volt.)
Ha a tendert új szerelvé-

nyekre írják ki, akkor a 
Metrowagonmash mesz-
sze nem a legkorszerűbb 
modelljei nagy valószí-
nűséggel alulmaradnak. 
Az üzletet nem a fővá-

ros kezdeményezte, hanem az 
oroszok. A Metrowagonmash 
a Népszabadság információi 
szerint a BKV egyik korábbi – 
helyismerettel és kormányközeli 
kapcsolatokkal is rendelkező – 
vezérigazgatóját kérte fel a kap-
csolatfelvételre. Ő jelezhette: a 
2009 óta sorozatgyártásban lévő 
szerelvények gyorsan leszállít-
hatók, és jól illenek a meglévő 
alagutakba.

Felújításról beszélnek, 
pedig vásároltak?

Köszöntőjében Kispest polgár-
mestere kitért az oktatási rend-
szer tervezett átszervezésére, 
az általános iskolák államosí-
tására, valamint a Budapesti 
Önkormányzatok Szövetsége 
állásfoglalására arról, hogy az 
iskolák kerüljenek vissza az 
önkormányzatokhoz. Gajda Pé-
ter elmondta, a változás 2017. 
január 1-jétől lépne életbe, amit 
eddig az időpontig vállalt Kis-
pest Önkormányzata, azt el fog-
ja végezni az iskolákban, utána 
viszont a kerület leáll a fejlesz-
tésekkel, a további karbantar-
tási-felújítási terveket átadja a 
Klik-nek.
Bár sokszor, sok problémát 
kellett megoldania az önkor-
mányzatnak, mégis a legjobb 
fenntartók voltunk, még akkor 

is, ha források nélkül nehéz 
volt – fogalmazott a kerület ve-
zetője, hozzátéve, hogy a 100 
millió forintos állami normatí-
vához még jócskán hozzá kel-

lett tennie a kerületnek, hogy 
kijöjjön az mintegy 850 millió 
forint, amivel működtetni lehe-
tett az oktatási-nevelési intéz-
ményhálózatot. Előre látható, 

hogy még annyit 
sem fog erre köl-
teni az állam, mint 
eddig – jegyezte 
meg Gajda Pé-
ter. Hangsúlyozta 

ugyanakkor, hogy az önkor-
mányzatnál megmaradó intéz-
ményekben jelentős fejlesztése-
ket hajt végre az önkormányzat. 
Gajda Péter elmondta, a kerület 

pályázati támogatással vagy 
hitelfelvétellel szerezné meg a 
szükséges forrásokat az önerőn 
kívül, ha ezek nem sikerülnek, 
saját költségvetéséből is elvég-
zi a legfontosabb feladatokat. 
Hozzátette, az alapproblémák 
megoldásán túl szeretne látvá-
nyos, komplex felújításokat is 
elvégezni az önkormányzat a 
következő 3 évben. A legfris-
sebbek között az uszoda külső 
medencéjének megépítését és 
a Berzsenyi utcai gyermekren-
delő teljes felújítását említette a 
polgármester.

2017. január 1-jétől leállnak az iskolák fejlesztésével

    

A hatodik félévét zárta a Kis-
pesti Szenior Akadémia. A 
2013 szeptembere óta zajló 
programsorozat keretében 
a kerületi önkormányzat a 
Zsigmond Király Főiskolával 
közösen ingyenes tanulásra 
hívja, várja az ötven év felet-
tieket. A most záródó tanfo-
lyamra csaknem 220 hallgató 
jelentkezett, a „legszorgal-
masabb” 80 hallgató ez alka-
lommal is oklevelet kapott.

Kertész Csaba alpolgármester 
köszöntötte az utolsó előadá-
son résztvevőket, és kiosztot-
ta a legtöbb előadásra járókat 
megillető elismerő oklevele-
ket. Az alpolgármester az ün-
nepélyes tanévzárón elmondta, 
ennek a korosztálynak, amely-
hez már ő is tartozik, bizony 
nem is olyan egyszerű rea-
gálnia a gyorsan változó mai 
világra. Ebben segít az önkor-
mányzat, amikor megszervezi 
a szenior akadémiát és azokat 
a nyelv- és számítógépkezelő-
tanfolyamokat, amelyek új és 
korszerű ismereteket adnak.  
A programok főszervezője és 
az egyes foglalkozások előadó-
ja, a Zsigmond Király Főiskola 
tanára, Jászberényi József itt 
jelentette be, hogy az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
– kitűnő lehetőséget látva a 
programsorozatban – fővéd-
nökséget vállalt ezen oktatá-
si forma felett. Ez azt jelenti 
– mondta –, hogy egyre több 
helyszínen lesznek majd sze-
nior akadémiák az országban. 
Jászberényi József most is elis-
merően szólt az önkormányzat 
támogatásáról.

KÉPZÉS

A kispesti önkormányzati fenntartású 
és működtetésű intézményhálózat igaz-
gatóival találkozott Gajda Péter polgár-
mester, Vinczek György alpolgármester, 
dr. Béja Julianna jegyző, Szujkó Szilvia, a 
Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúság-
politikai és Egészségügyi Bizottság elnö-
ke, valamint Bertók Zoltánné, a Humán-
szolgáltatási Iroda megbízott vezetője. 
Az összejövetelen szó esett az iskolák 
államosításról. 

Búcsú a kerületi iskoláktól

Tanévet zártak
a szeniorok

Jó gazda volt
az önkormányzat.

Nem teljesíti az elvárásokat Orbán 
kisvasútja – írja a tenytar.hu. A 
tervek készítésekor napi 2560 
utassal számolt a kormány. A 600 
millió forintos uniós támogatásból 
megépült Vál-völgyi kisvasút az 
1688 lelkes Felcsútról közlekedik 
az 1504 lelkes Alcsútdobozra.  
Több szerkesztőség munkatársai is 
elmentek vonatozni. Volt, hogy a 
személyzettel közösen voltak csak 
a vonaton, visszafele pedig a 285-
ös sorszámú jegyet kapták. A másik 
csapatnak az 1120-as sorszámú 
jegy jutott. Lehet, hogy túlzó volt 
még a napi 2560-as utasbecslés is?

Üres a kisvasút

BLAMA
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Az idei találkozón, amelyen 
a Pesterzsébeti Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola If-
júsági Fúvószenekara, a Csepeli 
Egressy Béni Református Mű-
vészeti Középiskola Fúvószene-
kara, a Rákosmente Városi Fú-
vószenekar, valamint a Kispesti 
Obsitos Fúvószenekar vett részt, 
minden együttes önálló hangver-
senyt adott. A zene dicséretének 

nevezte a napot, és utalt a tavalyi 
fesztivál sikerére köszöntőjében 
Vinczek György alpolgármester. 
A tavalyi találkozóhoz képest 
három új fellépő érkezett, csu-
pán a házigazda Obsitos maradt, 
az új szereplőkkel az volt a cé-
lunk, hogy új hangzásvilág is 
jöjjön a második zenei fesztivál-
ra – mondta el lapunknak Nyilas 
Gabriella, a KMO munkatársa, a 

találkozó szervezője, aki arról is 
beszélt, hogy az Obsitossal kö-
zös terv, hogy jövőre egy külföl-
di zenekart is szeretnének meg-
hívni a következő találkozóra. A 
műsorszámokat és a zenekarok 
produkcióit most is Juhász Tóth 
Anna zenetörténész rövid ismer-
tetői kötötték össze. A rendez-
vényt a Nemzeti Kulturális Alap 
is támogatta. 

Második alkalommal rendezte meg a dél-pesti fúvószenekarok 
találkozóját az Obsitos Fúvószenekar és a KMO. Úgy tűnik, a 
kispestiek megszerették, hogy újból vannak szabadtéri hangver-
senyek a Városház téren. 

Telefújták zenével 
a Városház teret

Generációk muzsikálnak évek óta örömmel együtt
Ahogy mondani szokták, 
a zsűrinek nehéz dolga 
volt, mert egy híján száz 
produkcióval mintegy 
hatszázan neveztek a 
2016-os Kinder Tojás Feszti-
válra – mondta Gábor Ilona, 
a KMO igazgatója, aki szerint 
a 21 éve zajló verseny sem-
mit sem veszített kezdeti nép-
szerűségéből, sőt évről évre 
mind többen jelentkeznek. Az 
igazgató elmondta: a furcsa 
nevű fesztivál, amely nem a 
jól ismert csokoládé gyártójá-

nak támogatása miatt viseli ezt 
a nevet, éppen olyan, mint az 
az édesség, amelyben megle-
petés van. Minden bemutatott 
produkció egy kincs, amely 
mindenkinek örömet okoz. A 
rendezvényt ebben az évben 
is egymillió forinttal támogat-
ta a kispesti önkormányzat, az 
összegből a megrendezésen 

kívül a legsikeresebben 
szereplők tíznapos mű-
vészeti táborozása és a 
résztvevők jutalmának 
finanszírozása is kitelik 

majd. A Tasony Balázs – aki 
maga is a Kinder Tojás Feszti-
válok felfedezettje – által veze-
tett programon sok szeretettel 
köszöntötték a rendezvényso-
rozat háziasszonyát és koordi-
nátorát, Kiss Ágnest, aki évek 
óta rendületlen lelkesedéssel 
szervezi ezt a tehetségkutató 
versenyt.

Kinder-döntősök
a KMO-ban
Rekordszámú résztvevővel zajlott az idei Kinder Tojás Fesztivál 
a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban. Mintegy ötven 
produkció, csaknem 300 kisgyerek szerepelt különféle műfajok-
ban a művelődési ház színpadán. A rendezvénysorozatot a kis-
pesti önkormányzat egymillió forinttal támogatta.

Minden produkcióban meglepetés van csakúgy, mint a Kinder-tojásban

Évről évre többen
jelentkeznek.

Támogatta az önkormány-
zat a Wekerlei Gyermeke-
kért Alapítvány részvételét 
a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program 
(VEKOP-6.1.1-15) óvodafej-
lesztési pályázatán. A Mici-
mackó Magánóvodában pályá-
zati siker esetén létrehozandó 
40 új óvodai férőhely segítheti 
a kerület és az önkormányzat 
azon törekvését, hogy a jelen-
legi óvodai zsúfoltságot lehe-
tőségeihez mérten megszün-
tesse. A projekt keretében két, 
20-20 fős új csoportszoba, egy 
új többfunkciós iroda–fejlesztő 
szoba és a kapcsolódó helyisé-
gek valósulnának meg.

ÓVODA

Pályázik
a Micimackó

Az árva erdélyi gyerekeket se-
gítő Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány számára gyűjtöttek 
adományokat a Székelyország 
Tündérkertje Látványpark kul-
turális rendezvényén. A jóté-
konysági nap alkalmával szen-
telte fel Böjte Csaba ferences 
szerzetes az egy éve működő 
kertet. A program védnöke, 
Kispest polgármestere kö-
szöntőjében elmondta, az ön-
kormányzat több mint másfél 
millió forinttal, valamint ked-
vezményes havi bérleti díjjal 
támogatta a kert kialakítását. 

Adományokat 
gyûjtöttek

TÜNDÉRKERT
Idén az olimpia volt a fő témája a 
Kispesti Ifjúsági Önkormányzat 
(KIFÖ) vetélkedőjének. A 
vetélkedősorozatot évente 
megrendezi a KIFÖ a kerületi 
általános iskolák felső tagozatos 
és a középiskolák diákjai számára. 
A feladatokat a diákok találják 
ki, ők szervezik és népszerűsítik 
a vetélkedőt, és értékelik a 
pályaműveket is. Idén az olimpia 
volt a téma. Keleti Szandra, a KIFÖ 
diákpolgármestere elmondta, az 
idei vetélkedő első fordulójában 
Brazíliával és az olimpiával 
kapcsolatos kérdésekre kellett 
válaszolniuk a csapatoknak az első 
fordulóban. A második fordulóban 
két témakör közül választhattak 
egyet a csapatok: megtervezhették 
egy elképzelt hazai sportesemény 
(pl. olimpia) kabalafiguráját 
(maketten vagy rajzon), illetve 
kitalálhattak egy tánckoreográfiát 
latin zenére. Az első fordulóban 
12 iskola 107 csapata vett részt, a 
második fordulóra 9 iskolából 46 
munka érkezett be. 

Olimpiáról
diákoknak

VETÉLKEDŐ
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Tudnivalók
a birtokbaadásról

A lakóingatlanok elidegenítésekor (pl. adásvétel) két alapvető 
érdeke van az új tulajdonosnak. Egyrészt az jogilag rendezett 
állapotban (pl. tehermentesen) kerüljön tulajdonába, másrészt 
a megszerzéskori állapotában birtokába, ezáltal használatába is. 
Vétel esetén a leggyakoribb, hogy a teljes vételár megfizetésé-
vel egyidejűleg az eladók hozzájárulnak vevők tulajdonjogának 
földhivatali bejegyzéséhez, ami a tulajdoni lapon való feltűnte-
téssel realizálódik. Az ingatlan átruházásával kapcsolatos szer-
ződés általában rendelkezik a birtokba adásról, ami eltérhet a 
vételár megfizetésének időpontjától, de legtöbbször azzal és a 
kulcsátadással együtt szokott járni. A vételár kifizetése előtt cél-
szerű, ha vevők meggyőződnek arról, hogy a lakást kiürítették, 
a beépített és szoros tartozékok megvannak, megegyezés szerint 
a lakásban maradó berendezési tárgyakkal együtt. Lényegében 
a megtekintett és az egyezség szerinti állapotában veszi birto-
kába a vevő a lakást. Fontos meggyőződni arról, hogy a lakás-
ban nem maradt bejelentett személy, illetve olyan cég, mely azt 
székhelyeként, telephelyeként jogosult volt használni. Körülte-
kintően jár el az új tulajdonos, ha szerződéskötéskor megkapja 
az ingatlannal kapcsolatos dokumentumokat (pl.: társasházi ala-
pító okirat, SZMSZ, építési- és használatbavételi engedélyek, 
jótállási jegyek és használati utasítások). A tartozásmentességet 
általában az úgynevezett nullás igazolásokkal tanúsítják az el-
adók. Ezt társasházakban a közös költség és egyéb tartozások 
(pl. felújításra felvett hitel) vonatkozásában a közös képviselő 
adja ki. Közművek esetében a legutolsó számla bemutatását is 
el lehet fogadni, mivel azon feltűntették, hogy a használónak 
van-e tartozása. A tartozásmentességről hitelt érdemlően kell 
meggyőződni, mert érhetik meglepetések az új tulajdonost, ha 
később a lakást régebben használók adósságáról kapnak érte-
sítést. A birtokbaadásról-vételről jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amiben rögzíteni szükséges a mérőórák számát és állását. A tu-
lajdonszerzést igazoló dokumentumon kívül ez alapján történ-
het meg a mérőórák átírása, a korábbi használó végszámlájának 
kiállítása. A vevők teherviselési kötelezettsége a birtokbavé-
teltől kezdődik. Fontos, hogy a birtokbaadás során a feleknek 
együttműködési kötelezettsége van.

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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Klímatöltés fix áron

8.990 Ft
Klímatisztítás ózonnal

4.490 Ft
Klíma szárítószűrő  
és pollenszűrő -10%
mobilitás garancia 2.985 Ft

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

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, burko-
ló, festők, vízvezeték szerelő 
szakemberek állnak rendelke-
zésére. Tel.: 06/30-486-7472  

REDŐNYÖS MUNKÁK ké-
szítése, javítása, gurtnicsere, 
szúnyogháló, reluxa, harmo-
nika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, 
TELJES TEST, TALPMAS�-
S�Á�S/NEM S�EX/. GYENGÉD 
CSONTKOVÁCSOLÁS BOWEN 
TECHNIKÁVAL, AMITŐL EL-
FELEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT, 
LUMBÁGÓJÁT 2-3 ALKALOM 
UTÁN. ILDIKÓ TEL.: 295 3998, 
20 335-5653

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS 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

RÁCSKÉS�ÍTÉS AJTÓRA, ab-
lakra, erkélyre. Előtető lakó-
telepi erkélyre is. Erkélybeépí-
tés, korlát felújítás festéssel, 
üvegezéssel is. Egyéb lakatos-
munkák-javítások. Tel.: 284-
2540, 06-70-209-4230 

FESTÉS – MÁ�OLÁS   -  TAPÉ-
TÁ�ÁS GYORS KE�DÉS, RÖVID 
HATÁRIDŐ. GIPS�KARTONO-
�ÁS. TEL.: 0630 5686255

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusir-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi �ol-
tán Tel.: 06 70 519 2470 Email: 
szerviz@szerviz.info

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BE-
Á�ÁSOK MEGS�ÜNTETÉ-
SE) TETŐS�IGETELÉS, BUR-
KOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
( K É M É N Y F E L U J Í T Á S ) 
VI�S�ERELÉSI MUNKÁK 
VÁLLALÁ SA. CSALÁDI HÁ� ÉS 
LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐS�IGE-
TELÉS A�ONNALI KE�DÉSSEL, 
INGYENES KIS�ÁLLÁS ÉS ÁR-
AJÁNLAT. NYUGDÍJASOKNAK 
10% KEDVE�MÉNY. TEL.: 06 30 
557 90 74 , 06 20 536 03 69

S�ŐNYEGTIS�TÍTÁS-és KÁR-
PITTIS�TÍTÁS! Melegvizes 
mélymosás, vegytisztítás, 
szegés, javítás, függöny mo-
sás, takaró mosás. Háztól 
- házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlósző-
nyeg tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat E U 
minőség, garancia! 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

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

KÖNYVELÉS! Vállalom beté-
ti társaságok, kft.-k, egyé-
ni vállalkozók könyvelését, 
bérszámfejtését, bevallások 
készítését, TB-, adóügyintézé-
sét. Tel.: 281-1320, 06/20-360-
9129   

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY 
U. 158. KIEMELTEN MAGAS 
ÁRON VÁSÁROLUNK FEST-
MÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, 
ÓRÁKAT,  BOROSTYÁNOKAT 
ÉS BI�SUKAT, GYŰJTEMÉ-
NYEKET, E�ÜSTÖKET, ARANY 
ÉKS�EREKET, CSILLÁROKAT, 
S�ŐNYEGEKET, PÉN�ÉR-
MÉKET, KITÜNTETÉSEKET, 
�ONGORÁKAT, BÚTOROKAT, 
KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE 
LAKBERENDE�ÉSI TÁRGYAT, 
HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL 
IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL 
HO��ÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTA-
LANUL KIS�ÁLUNK 1 ÓRÁN 
BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

INGATLAN

A több mint húsz éves szak-
mai tapasztalattal rendel-
kező AnDe� Ingatlaniroda 
ügyfelei részére keres eladó 
lakásokat. Korrekt és szak-

szerű ügyintézés, alacsony ju-
talék. 06-20/389-6675 www.
andezingatlan.hu

OKTATÁS

Matematika pótvizsgára fel-
készítés 5-12 évfolyamon 
gyakorlattal, szaktanártól.
Házhoz megyek!
Tel.: 06 30 264 3325
Matematika, fizika, kémia 
korrepetálást, pótvizsgára, 
érettségire felkészítést válla-
lok általános és középisko-
lásoknak Wekerle-telepen. 
1.000,- Ft/tanóra.
Tel.: 06 30 875-3312

ÁLLÁS

Csomagolókat gépkezelőket 
keresünk Gyálra 3 műszakos 
munkarendbe. Kőbánya Kis-
pestről, Határ útról, Vecsés-
ről, Monorról, Üllőről, Ceg-
lédről, Albertirsáról a bejárás 
céges busszal ingyenesen 
megoldott. 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" 
jeligére 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



EGYEDI FÉNYKÉPES 
AJÁNDÉKTÁRGYAK

az ADY ENDRE ÚT 57. szám alatt,
az ANDEZ Kft.-től

Lepje meg szeretteit egy különleges
ajándékkal, kedvező áron!

Megvalósítjuk saját ötleteit vagy válasszon
folyamatosan bővülő kínálatunkból!

06-1-280-2271; 06-70/320-9978

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
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Shetland hird 2016 nyar102,75x136.indd   1 22/04/16   14:54


