
XXI. évfolyam 10. szám 2016. október

7. oldal

Kispest Önkormányzata 
átfogó, kiegyensúlyo-
zott és intenzív kapcso-
latot tart a kerületben 
működő rendvédelmi 
szervekkel, civilekkel.

Gajda Péter
Biztonságos Kispest

12. oldal

Tőlünk nyugatabbra már 
felismerték a korosztály-
ban rejlő értékeket, és el-
ismerik, igénylik azt a fel-
halmozott tudást, amely 
őket jellemzi.

Endrei Judit
Az öregedésről

Moccantak
a kispestiek is!
Képes beszámolónk a 11. oldalon
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Érvénytelen szavazás, eltapsolt milliárdok

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

Véget ért a nagy népszavazási menetelés, és az ezzel együtt 
járó gigantikus méretű kampány, amelyre alaphangon is 
legalább 17 milliárd, sokak szerint még ennél is többet, 20 
milliárd forintot költött a kormány az adófizetők pénzéből. 
De tévedett, aki azt hitte, hogy október másodika után a 
kedélyek is megnyugszanak, és Orbánék is szép lassan, de 
belátják, érvénytelen lett a népszavazás, kidobott pénz az a 
sok-sok milliárd. Nem így lett. Még meg sem érkeztek az 
eredmények, Kósa Lajos és Semjén Zsolt is óriási sikerről, 
példátlan nagy akarategységről áradozik. Orbán Viktor a 
népszavazást követő győzelmi beszédében csak egyetlen 
apró dolgot felejtett el megemlíteni az ő híveinek: a nép-
szavazás jogi értelemben érvénytelen lett, nincs szükség a 
hamuban sült pogácsára, a vándortarisznyára, kár útra kel-
ni és meggyőzni a brüsszelieket a maga és a haza igazáról, 
hiszen erre senkitől nem kapott felhatalmazást ebben a ha-
zában.  
A kispestiek józannak bizonyultak, nem dőltek be a kor-
mány gyűlöletkampányának, nem sikerült elterelni a fi-
gyelmüket a lényegi kérdésekről, például az egészségügy, 
az oktatás aktuális kérdéseiről, a növekvő munkaerőhiány-
ról és az elvándorlásról. De nézzük, miként alakult a nép-
szavazás a számok tükrében a kerületben. 
Kispesten a szavazásra jogosult 48 ezer 034 kispesti kö-
zül 18 ezer 599-en (38,72 százalék) voksoltak. Nemmel 16 
ezer 421 (98,02 százalék), igennel 331 fő (1,98 százalék) 
szavazott. Az érvénytelen szavazatok száma 1813 (9,77 
százalék) volt. 
Országos szinten Budapesten volt a legalacsonyabb a rész-
vételi arány az október 2-i népszavazáson. A választásra 
jogosultaknak csupán 39,43 százaléka élt alkotmányos jo-
gával. Az 1 millió 374 ezer 596 fővárosi választópolgárból 
mindössze 467 ezer 068 adott le érvényes szavazatot. Ezen 
belül a nemek száma 457 ezer 199 (97,89 százalék), míg az 
igeneké 9 ezer 869 (2,11 százalék) volt. Az érvényes szava-
zatok száma nem érte el az Alaptörvény szerint szükséges 
50 százalékot, a szavazáson a választásra jogosultak 43,91 
százaléka vett részt.
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Módosította a képviselő-testület 
a város költségvetését többek 
között azért, hogy a Kispesti 
Egészségügyi Intézetben dol-
gozók béren kívüli juttatását, 
étkezési térítését szeptembertől 
5 ezer forintról 8 ezer forintra 
emelje. Ezen kívül a fejlesztési 
tartalék terhére csoportosítottak 
át 30 millió forintot az oktatási 
intézmények (óvodaudvarok, 
sportpálya-futókör kialakítása) 
felújítására, korszerűsítésére. A 
tervezettől eltérően nyílt ülésen 
tárgyalták a DHK Hátralékkeze-
lő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-
vel kötött megállapodást a kerü-
leti lakosok távhő-tartozásának 
kezeléséről. A napirend kapcsán 
Gajda Péter polgármester a vitá-
ban elmondta, hogy a hatható-
sabb intézkedést a díjakat ren-
desen fizetők érdekében is hozta 
az önkormányzat, hiszen sajnos 
nagyon sokan vannak Kispes-
ten is, akik nem hajlandók re-
zsiszámláikat kifizetni, annak 
ellenére, hogy azt anyagi hely-
zetüknél fogva megtehetnék. Az 
önkormányzat tulajdonosként a 
lakók helyett évek óta helytáll 
az elmaradt díjakért. A megálla-
podás értelmében a bérlők által 
felhalmozott mintegy 20 millió 
forintos tartozást az önkormány-
zat két részletben, kamatok és 
egyéb járulékos költségek nél-
kül fizetheti ki, és megkezdi a 
tartozások behajtását, folyama-
tosan felszólítja a tartozókat, és 
ha kell, perben is érvényesíti a 
távhőtartozás miatti igényét. El-
fogadták a képviselők a közös-
ségi együttélésről szóló önkor-
mányzati rendeletet. E szerint 
minden 14. életévét betöltött ter-

mészetes személyre, jogi és jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet, aki vagy amely Kis-
pest közigazgatási területén az e 
rendeletben meghatározott, kö-
zösségi együttélés szabályaival 
ellentétes magatartások vala-
melyikét 
elköveti,  
közigaz-
g a t á s i 
bírsággal 
sújthatja 
az önkormányzat. A napirend 
kapcsán a vitában nagyobb ha-
tározottságot, rendszeres ellen-
őrzést és szükség esetén bírság 
kiszabását, szabálysértési eljárá-
sok kezdeményezését sürgettek 
a képviselők. Ennek érdekében 
a Kispesti Rendészeti Központ 
állományának bővítésére tett 
ígéretet a polgármester. Ehhez 

a napirendhez kapcsolódva el-
fogadták a képviselők dr. Ba-
logh Pál, a Várospolitikai, Vá-
rosüzemeltetési és Rendészeti 
Bizottság szakértője által készí-
tett Közterületi Etikai Kódexet, 
amelynek végleges összeállí-

tását tár-
s a d a l m i 
vita előz-
te meg. 
D ö n t é s 
születet t 

a Wekerlei Sporttelep (Zoltán 
utca) bérbeadásáról is, a ki-
írt pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánította 
a testület. A nyertes pályázót a 
sporttelep kerítésének újjáépí-
tése, valamint további műfüves 
teniszpálya építésére kötelezte 
az önkormányzat. Elsősorban 
a teljes fedezet hiánya, az ön-

kormányzat által meghatározott 
feltételek és a későbbi üzemel-
tetés tisztázatlansága  miatt nem 
támogatta, így nem adott tulaj-
donosi hozzájárulást a testület a 
kispesti strandröplabdacsarnok 
építésére a Kispesti Uszoda 
kertjében. Mivel a kormány az 
állami fenntartású köznevelé-
si intézmények kötelezettségei 
gyakorlására a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központot 
(Klik) jelölte ki, és a tankerület 
székhelyének elhelyezéséről a 
székhely szerint illetékes ön-
kormányzat gondoskodik, de a 
tankerületek átszervezése után 
a három kerületből (XVIII., 
XIX. és XX.) álló Külső-pesti 
Tankerület a XVIII. kerületbe 
költözik, ezért a képviselő-tes-
tület döntött arról is, hogy az 
eddig használt 240 négyzetmé-
ter alapterületű, Ady Endre úti 
ingatlant a Klik adja vissza az 
önkormányzatnak. A napirend 
kapcsán Gajda Péter polgár-
mester ismét elmondta, hogy 
az intézmények államosításával 
nem szakad meg az iskolák és 
az önkormányzat közötti kap-
csolat, a Humánszolgáltatási 
Iroda továbbra is nyitva áll a 
pedagógusok előtt, de a napi 
ügyek intézések most már a 
XVIII. kerületben zajlik. A kép-
viselő-testület idén is úgy dön-
tött, hogy csatlakozik az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt, a felsőoktatásban tanuló 
hátrányos helyzetű hallgatókat 
támogató  Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázat-
hoz, amelynek önkormányzati 
fedezete  6 millió forint. 

Nő az egészségügyiek
béren kívüli juttatása

Több lesz a rendész az utcákon

Többek között a költségvetés módosítása, a Kispesti Egészségügyi Intézetben dolgozók 
béren kívüli juttatása, a közösségi együttélésről szóló önkormányzati rendelet és közigaz-
gatási bírság, valamint a kispesti Közterületi Etikai Kódex is szerepelt a csaknem ötven 
napirendi pont között, amelyet a képviselők szeptemberi ülésükön tárgyaltak.

Elfogadták a Közterületi Etikai Kódexet

Az Európai Mobilitási Hét keretében, az Au-
tómentes Nap zárásaként, amelyhez Kispest 
immár tizenharmadik alkalommal csatlako-
zott, bringás reggelivel kezdődött és délután 
ügyességi és ökojátékokkal, kézműves fog-
lakozásokkal, gokartozással és még sok más 
érdekes, környezetbarát programmal záró-
dott kispesti az Europark parkolójában. Az 
autómentes programon ingyenes gokartozás 
és gokartos ügyességi verseny, tűzoltóautó-
bemutató, aszfaltrajzolás, kézműveskedés, a 
szelektív hulladékgyűjtést középpontba állító 
ökojátékok és különböző tesztek várták a ke-
rületi óvodákból és iskolákból érkezett több 

száz kisgyerekeket a kispesti önkormányzat, 
valamint a rendőrség és a tűzoltóság, a Vö-
röskereszt, az Első Kis-Pesti Kert, a Wekerlei 
Kultúrház és az Átalakuló Wekerle mozgalom 
önkénteseinek jóvoltából. Nick Árpád világ-
bajnok erőemelő felügyelete mellett kisbusz-
elhúzásban is versenyezhettek a fiatalok. A 
rendezvény csúcspontjaként a legendás kis-
pesti sportoló foggal húzta el a parkolóban 
álló, eszközökkel megrakott tűzoltóautót. 
Nick Árpád ezúttal sem felejtette el felhívni a 
gyerekek figyelmét az egészséges életmód és 
a rendszeres testmozgás fontosságára.

A legendás sportoló foggal húzta el a tűzoltóautót
Gajda Péter polgármester levelét 
megírta Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszternek. „A napokban 
értesültem arról az örömteli hírről, 
hogy a kormány három és félmilli-
árd forinttal támogatja a főváros III. 
kerületében található Heltai Jenő téri 
piac fejlesztését. Örülök az ország si-
kereinek és örülök annak is, ha más 
kerület is gyarapszik ezáltal. Erre 
hivatkozva tisztelettel kérem, hogy 
terjessze a kormány elé Kispest Ön-
kormányzatának 2 milliárd forintos, 
a kispesti Kossuth téri piac felújítását 
célzó támogatási kérelmét. A kispesti 
Kossuth téri piac Dél-Pest egyik leg-
jelentősebb piaca, ahová, köszönhe-
tően jó közlekedési adottságainak, 
több ezren járnak rendszeresen vá-
sárolni a környező kerületekből is. 
Sajnálatos módon azonban a piac 
épületei és infrastrukturális hátterük 
elöregedettek az elmúlt évtizedek-
ben, javításuk, korszerűsítésük pedig 
a kerület egy éves költségvetésének 
mintegy húsz százalékát emésztené 
fel, amit önkormányzatunk nem tud 
önerőből kigazdálkodni. Bízom ben-
ne, hogy Varga Mihály miniszter úr 
gondol majd a kispestiekre is. Sok 
egyéb fejlesztési elképzelésünk is 
van, amihez várjuk a kormány támo-
gatását” - írja a polgármester. 

Levél
a miniszternek

PIAC

Bringás reggelivel kezdődött és délután ügyességi és 
ökojátékokkal, kézműves foglakozásokkal, gokartozással és 
még sok más érdekes, környezetbarát programmal záródott 
a kispesti Autómentes Nap az Europark parkolójában. A nap 
főattrakciója, a gyerekek kedvence, Nick Árpád világbajnok 
erőemelő fogával ismét elhúzta a kerületi parancsnokság 
egyik tűzoltóautóját. 

Nick Árpi megint
elhúzta...

Hatmillió ösztöndíj-
pályázatra.
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Mi nem csak beszélünk, hanem 
teszünk is azért, hogy lakóhe-
lyünk, otthonunk, Kispest minél 
biztonságosabb, rendezettebb, 
barátságosabb legyen – szöge-
zi le a polgármester. Bár nem 
az önkormányzat feladata, de 
2006 óta folyamatosan bővítik 
a Kispesti Térfigyelő Rendszer 
kameráinak számát. A kerületi 
kapitánysággal egyeztetve és 
egyetértésükkel tavaly felújí-
tották, korszerűsítették a már 
meglévő és működő kameraál-
lományt, idén pedig folytatják 
a hálózat bővítését. Jelenleg 
54 térfigyelő kamera működik 
Kispest-szerte. Ezeket az önkor-
mányzat kizárólag saját forrás-
ból, külső segítség nélkül telepí-
tette és üzemelteti – emeli ki a 
polgármester.
A közvélemény érdeklődését, 
figyelmét hónapok óta élénken 
tartó témához kapcsolódva, 
Gajda Péter elmondja, hogy az 
Európát érintő nemzetközi mig-
rációs krízis kezelésére Magyar-

ország erőforrásai nem elégsé-
gesek. Kispest önkormányzata 
ezért ebben az esztendőben ha-
tározatot hozott arról, hogy 
„Kispest Önkormányzata felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy 
a migrációs válság által előidé-
zett krízishelyzetben az Európai 
Unióval és a szomszédos or-
szágokkal szoros együttműkö-
désben tegyen meg mindent a 
magyar 
á l l a m -
polgárok 
Alaptör-
vényben 
garantált 
biztonságáért.” Ezt a határoza-
tot a testület 14 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta.
Gajda Péter javaslatára 2014-
ben a kispesti képviselő-testület 
létrehozta a Kispesti Rendészeti 
Központot azért, hogy támogas-
sák a rendőrség munkáját, és a 
kerület biztonságosabb, rende-
zettebb városrésze lehessen a 

fővárosnak. Elsősorban a köz-
területek rendje ellen elköve-
tett szabálysértésekkel, illegális 
hulladék-kihelyezéssel, kisebb 
súlyú bűncselekményekkel fog-
lalkoznak a közterület-felügye-
lők és a Rendészeti Központ 
munkatársai. Az önkormányzat 
azt tervezi, hogy a következő 
évben újabb közterület-felügye-
lők, rendészek állnak majd mun-

k á b a . 
Kispest 
Önkor-
m á n y -
z a t a 
átfogó, 

kiegyensúlyozott és intenzív 
kapcsolatot tart a kerületben mű-
ködő rendvédelmi szervekkel, 
elsősorban a Kispesti Rendőr-
kapitánysággal. Az elmúlt évek-
ben eszközvásárlással, rendőr-
autók beszerzésével, elismerési 
rendszerrel, anyagi juttatással 
támogatták a kerület rendőre-
it. Fontos a Kispesti Polgárőr-
ség támogatása is. Nemcsak új 

autó beszerzésével, hanem a 
járőrözés támogatásával, anya-
gi segítséggel is hozzájárultak 
ahhoz, hogy az önszerveződő 
kispesti civilek is tehessenek a 
kerület rendjéért, biztonságáért. 
Talán ennek köszönhető, hogy 
a Belügyminisztérium statiszti-
kái szerint Budapest egyik leg-
biztonságosabb kerületévé vált 
Kispest. Egy új kezdeménye-
zésről is beszámolt Gajda Péter. 
Az önkormányzati, közösségi 
vagyon védelme érdekében idén 
ősszel külsős szakmai szerve-
zettel is szerződést kötött az ön-
kormányzat annak érdekében, 
hogy hatékonyabban védhessék 
az önkormányzati vagyontár-
gyakat, közterületi eszközöket, 
játszótereket, zárt parkokat. A 
kerületőröknek elsősorban az a 
feladatuk, hogy éjjel és nappal 
is védik a legveszélyeztetettebb 
helyszíneket, a Kossuth teret, a 
Templom tér környékét, a ki-
emelt játszótereket, parkokat.

Teljes összhangban dolgoznak a rendőrök, a rendészek és a kerületőrök

54 térfigyelő kamera 
működik.

Kiadvány a kerület biztonságáról
Gajda Péter polgármester ajánlásával, Biztonság Kispesten címmel a napokban látott nap-
világot az az összefoglaló, amelyet a kerületi önkormányzat készített a kerület rendjének 
és közösségi vagyonának védelméről, a közterületi kamerák működéséről, a rendvédelmi 
szervek és civilek támogatásáról.

Itt van az ősz, itt van 
újra...

Kezdődik a zöldhulladék gyűjtése a közterületekről és az udvarokról

Nagyszerű napot tudhattak ma-
guk mögött a B-Cool Dance 
Team Sportegyesület tagjai. 
Az egyesület kispesti táncosai, 
edzői és a szülők a Gyermekek 
Világnapja alkalmából (szep-
tember 20.) rövid flashmobot 
(villámcsődületet) mutattak be 
a kispesti Üllői úti táncstúdió 
előtt. Nemzeti trikolórunk há-
rom színét emelték a magasba 
az összetartozást szimbolizál-
va. A megmozdulás kivívta az 
arra járó közönség elismerését, 
és erősítette a gyermekekben a 
csapatszellemet. A rendezvé-
nyen részt vett Kertész Csaba 
alpolgármester, aki szintén be-
állt a zászlót magasba emelő 
gyermekek közé. 

 Flashmob
a gyerekekért

VILLÁMCSŐDÜLET

Az őszi lombhullás során a közterületekről összegyűjtött falevelek 
elszállítása mellett – a Közpark Kft. szolgáltatásaként – az udva-
rokban keletkező zöldhulladék elszállításában is segít az önkor-
mányzat.
A Kispest területén engedély 
nélkül kirakott zöldhulladék, 
kommunális és építési törmelék 
mintegy 70 százaléka Weker-
lén képződik, és az elszállítás 
költségei évente több tízmillió 
forinttal terhelik az önkor-
mányzat büdzséjét – mond-
ta érdeklődésünkre Márkus 
Edit, a Zöldprogram Iroda 
vezetője. Az önkormányzat 
minden ősszel elszállíttatja 
a lombhullás során a közterületi 
fákról származó, és a lakók által 
– a Közpark Kft. által kihelye-
zett lombgyűjtő ketrecekben – 
összegyűjtött nagy mennyiségű 
falevelet, de az ingatlanokon 
keletkező zöldhulladék kihelye-

zése közterületre szabálysértési 
eljárást von maga után.
A zöldhulladék mennyiségé-
nek további csökkentése érde-
kében a Közpark Kft. a közel-
múltban új szolgáltatással állt 

a kispestiek rendelkezésére: a 
társaság az erre a célra árusított 
zöldhulladékgyűjtő zsákokban 
elszállítja az udvarokban ke-
letkező zöldhulladékot, fa- és 
bokornyesedéket, nyírt füvet és 
gyomot. A Közpark Kft. a saját 

gyártású, biológiailag lebomló, 
környezetkímélő, 100 literes 
zöldhulladék-gyűjtő zsákokat 
204 forint + áfa/darab (bruttó 
259 forint) áron értékesíti a Ber-
csényi utca 18. szám alatti irodá-

jában hétfőtől csütörtökig 
8-15 óra között, pénteken 
8-12 óráig (telefon: 347-
0317). Az ebben kihelyezett 
zöldhulladékot a társaság 
munkatársai szállítják el 

kizárólag Kispest területéről, 
minden héten kedden. Azt kérik, 
hogy a zsákokat csak az ezt meg-
előző napon, hétfőn helyezzék 
ki. A zsák díja magában foglalja 
annak elszállítási költségét is.

Lombgyűjtő
ketrecek az utcákon.

Október 30-ig várják a szavazato-
kat a Richter Aranyanyu Díj döntő-
seire. Legyen kispesti 2016-ban az 
Aranyanyu! Szavazzunk Gyöngyi-
re! Mester Gyöngyi munkavállalási 
tanácsadó a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrumban. Valójában egy 
varázsló. Mosolygós tekintetével, 
tenni akarásával, nagyszerű ötle-
teivel munkát, önbecsülést teremt 
ott, ahol már mindenki elhitte, hogy 
nincs mit tenni. 

Aranyanyu 2016

SZAVAZÁS
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A vendégeket, köztük Kispest 
két országgyűlési képviselőjét, 
Hiller Istvánt és Burány Sán-
dort, a szolgálat ellátottjait, a 
nnyugdíjasok civilszervezete-
inek képviselőit és az önkor-
mányzati képviselőket 
a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat 
igazgatója köszöntötte.  
Balázs Piroska hang-
súlyozta, fontos, hogy 
az idős emberek egészségben, 
szeretetben és békességben 
élhessék életüket, ezt segíti a 
szolgálat is. Vinczek György 
alpolgármester a fiatalabbak és 
az idősebb korosztály együtt-
működésének fontosságáról 

beszélt, és Babits Mihály Meg-
lódult a naptár című verséből 
idézett.
Hiller István a tapasztalatot 
és a bölcsességet köszöntötte, 
kellemes és vidám délutánt 

kívánva. Burány Sándor pedig 
arról beszélt, hogy az idősek 
ledolgozott éveinek eredmé-
nye benne van az országban, 
az életben. Hangsúlyozta, 
hogy a mérhetetlen tapaszta-
latot és megértést felhalmozott 

idősekkel együtt, közösen kell 
megoldani a problémákat. Vé-
gezetül Márai Sándor Ajándék 
című versével köszöntötte az 
ünnepelteket.
A folytatásban Szóljon han-

gosan az ének címmel 
Soltész Rezső előadó-
művész adott szóra-
koztató, zenés műsort, 
majd az alpolgármester 

és az intézményvezető a kis-
pestiek és az önkormányzat 
nevében köszöntötte a 92 éves 
Pintér Istvánnét és a 93 éves 
Szabó Sándort, a Segítő Kéz 
két legidősebb ellátottját.

Balázs Piroska és Vinczek György köszöntötte Pintér Istvánnét

Nyolcadik alkalommal köszöntötte a kerületben élő időseket az 
önkormányzat és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat az 
Idősek Világnapja alkalmából. A KMO Művelődési Házban tar-
tott ünnepi rendezvényen Soltész Rezső ajándékozta meg mű-
sorával a közönséget.   

Ajándékműsor
az Idősek Világnapján

Fontos a korosztályok 
együttműködése.

Immár három éve annak, hogy 
lelkes civilek gondoltak egy na-
gyot: kéne szervezni a kispesti 
gyerekeknek olyan programot, 
amely a gyermekekről, a gyer-
mekeknek szól, amelyben ők is 
aktívan és egyenrangúként ve-
hetnek részt. Ez a program lett a 
Kispesti Kincses Sziget, a gyer-
mek-bolhapiac. A születésnapi 
„Kincses” vendégei, a B-Cool 
Dance Team táncosai, veze-
tőjük Mészáros Gábor, remek 
hangulatot varázsoltak a Vá-
rosháza előtti térre. Az ünnepi 
tortát Kanyó Noémi kapta, aki 
a három év alatt minden egyes 
rendezvényen ott volt és árult!

Hároméves 

KINCSES

Szentendréről, a Belvárosból, Pest-
szentlőrincről, és még Dunakeszi-
ről is érkeztek vásárlók a Garázs-
vásár fesztiválra a Wekerletelepre, 
a „Tessék csak!” közösségi vásár-
lómozgalom és helyi civilek ren-
dezvényére. Az immáron hatodik 
alkalommal megtartott vásárt nagy 
várakozás előzte meg, és ez alka-
lommal is több mint 100 család, 
21 kert, házudvar nyitotta meg ka-
puit. Az időjárás igencsak kegyes 
volt most a wekerleiekhez, hiszen a 
gyönyörű, kora őszi idő egész nap 
kitartott. 

Wekerlei zsibi

GARÁZSVÁSÁR

Az önkormányzat elbontatta a 
Kós-kapu alatt heves indulatok 
kíséretében épült vendéglátó-
teraszt, amelynek üzemeltetője 
kürtőskalácsot kívánt sütni és 
árusítani az átjáróban, de nem 
tett eleget a közterület-hasz-
nálati engedély előírásainak. 
Az illetékes örökségvédelmi 
hatóság hozzájáruló nyilatko-
zatának hiánya, a közterület-
használati engedélyben sze-
replő feltételek megszegése és 
a lakossági elégedetlenkedés 
miatt az önkormányzat nyár 
végén visszavonta a Kürtős 
Legenda Kft. engedélyét, és 
mivel ezt követően nem gon-
doskodtak a pult elszállításáról 
és a környezet helyreállításá-
ról, ezért az önkormányzat el-
bontatta azt.

Elbontatták
a teraszt

Megint szebb lett a Kertvárosi 
Idősek Klubja
Ebben az esztendőben, először tavasszal, majd a nyár végén, ösz-
szesen csaknem ötmillió forintot fordított az önkormányzat a 
Kertvárosi Idősek Klubjának felújítására. A majd 28 éves, adott-
ságai miatt nem akadálymentesíthető épületben idősek nappali 
ellátása és szociális étkeztetése folyik.

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat egységeként családi 
házas környezetben található, 
kerttel rendelkező földszintes 
régi épület, tömegközlekedéssel 
jól megközelíthető, felújítása  a 
tálalókonyha, a klubhelyiségek, 
az elektromos hálózat, valamint 
új világítótestek felszerelésé-
vel kezdődött meg 2014-ben 
– mondta Balázs Piros-
ka. Mint azt az intéz-
ményvezető asszonytól 
megtudtuk, legnagyobb 
bánatukra az intézmény 
adottságai miatt nem 
akadálymentesíthető, ennek el-
lenére szívesen járnak ide a kert-
városi idősek. A klub jelenleg 
41 taggal működik, amelynek 
legidősebb tagja a 92 éves Terka 
néni, de ezen kívül 62 idős szoci-
ális étkeztetéséről is itt gondos-
kodnak. A felújítás költségeihez 
az intézmény maga is hozzá-
járult: mintegy 150 ezer forint 

értékben a kerítés és a korlát fes-
tését, az új függönyök vásárlását 
az ebédlőbe, illetve a pihenő 
klubszobába, a konyhába és az 
irodába ebből a keretből vásárol-
ták. A szociális ügyekért felelős 
alpolgármester, Vinczek György 
tájékoztatása szerint a Kispes-
ten élők 25 százaléka időskorú, 
így 14-15 ezerre tehető azoknak 

a száma, akik igénybe vehetik 
az önkormányzat által nyújtott 
szolgáltatásokat, az étkezést és 
a nappali foglalkoztatást. Ér-
dekes módon a Kertvárosban 
élők közül viszonylag kevesen 
veszik igénybe az időseknek 
biztosított lehetőségeket. Ennek 
okát a városvezető ma még nem 
tudta pontosan megnevezni, de 

az önkormányzat szakemberei is 
kíváncsiak erre, hiszen a  kerü-
letben nagyon odafigyelnek arra, 
hogy a szolgáltatásokért fizeten-
dő árak összhangban legyenek 
az igénylők anyagi helyzetével, 
egyetlen rászoruló se maradjon 
ki a szolgáltatásból magas té-
rítési díj miatt. A kerületi idős-

gondozásban résztvevő 
intézmények életében 
kisebb-nagyobb lépé-
senként mindig, minden 
évben történik valami. Itt 

önkormányzati forrásból költött 
ötmillió forintot a Vamüsz ál-
tal végzett felújításra, amelyből 
tellett a nyílászárók cseréjére, a 
tető beázó egyharmadának fel-
újítására, a fürdőszoba átalakítá-
sára, zuhanyzófülke kialakításá-
ra és a belső festésekre, ismét jó 
helyre került.

A Kertvárosban viszonylag kevesen veszik igénybe a szolgáltatásokat 

62 idős szociális étkezte-
téséről gondoskodnak. 

Az Europark Bevásárlóközpontban 
október 3-tól a korábbi ingyenes 
parkolási rend megváltozott. Az új 
rendszer beüzemelése megtörtént, 
így fizetős rendszerben üzemel a 
bevásárlóközpont parkolója, amely 
a fővárosi parkolási díjak ismereté-
ben méltányos: 2 óra ingyenes par-
kolás után a kedvezményes díj 350 
forint/nap.

Megszûnt a P+R 

WEKERLE

PARKOLÁS
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Kispesten, az Ady Endre út–Toldy–József Atti-
la–Kazinczy utcák által határolt közparkban ren-
dezte sportfesztiválját a Budapesti Szabadidősport 
Szövetség. A rendezvény fő eleme a sportpróba 
(darts, nordic walking, ergométeres evezés és ke-
rékpár, teke, kapura lövés, sprintfutás, minigolf és 
krikett, floorball, célba tollas, célbadobás) volt 4 
fős csapatoknak, családoknak, de „versenyen” kívül 
is lehetett pingpongozni, tollasozni, vagy kipróbál-
ni a mászófalat, a slackline-t és a labdasípot. Voltak 
egészségügyi szűrővizsgálatok: koleszterinszint-, 
vérnyomás-, vércukor-, testzsír-mérés, valamint dia-
bétesz-tanácsadás, fittségi teszt, fogyatékkal élők spe-
ciális sporteszköz- és életmód-bemutatót is tartottak. 
A kicsiket gyermekjátszó és arcfestés várta. A sportfesztivált 
a Budapesti Szabadidősport Szövetség rendezte, ők hozták az 
eszközöket is, a kerület a helyszínt és az ajándékokat biztosította 
az eseményhez – mondta Kertész Csaba alpolgármester, hang-
súlyozva, hogy egy újabb sporteseménnyel, színfolttal gyara-
podott Kispest sportélete ezen az őszön. A Budapesti Szabad-
idősport Szövetség elnöke, Farkas Ferenc tájékoztatása szerint 
évente öt Moccanj!-t szerveznek más-más kerületekben, lehe-
tőleg lakótelepi környezetben. Szeretünk minél közelebb men-
ni a lakossághoz, sportolási lehetőséget biztosítunk számukra, 
ügyességi eszközöket mutatunk be nekik. A lényeg, hogy minél 
többen vegyenek részt, mozogjanak, érezzék jól magukat.

Moccantak
Kispesten is

A szándéknyilatkozat elfogadá-
sára azért is volt szükség, mert 
a Kispesti Női Kézilabda Klub 
(KNKK) csak ennek birtokában 
kaphatja meg a társasági adó-
kedvezmény-támogatások 
(tao-pénzek) gyűjtéséhez a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség engedélyét – mondta 
lapunknak Guzmics Zsom-
bor, az Építéshatósági Iro-
da vezetője, aki kérdésünkre a 
történeti hitelesség jegyében 
elmesélte azt is, hogy nem az 

első alkalom, hogy kézilabda-
csarnok építésében gondolko-
dik az önkormányzat. 2002 után 
már szerettek volna csarnokot a 
KöKi melletti területen, és volt 

ilyen terv, amely a Puskás iskola 
udvarára álmodott sportlétesít-
ményt. A korábbiakhoz képest 

most annyiban más a helyzet, 
hogy a beruházást úgy tervezik, 
hogy ez a sportcsarnok az ön-
kormányzat tulajdona lesz, így 
az önkormányzat olyan meg-

állapodás-tervezetet készít 
elő, amelyben első pillanattól 
kezdve megállapodik az üze-
meltetés feltételeiről. Ez eset-
ben a Kispesti Női Kézilabda 
Egyesület bérleti jogot nyerne 

a későbbi üzemeltetéshez. Ez 
azért nagyon fontos, teszi hoz-
zá az irodavezető, mert az előző 

sportcsarnok-építési projekt-
ben nem született ilyen konkrét 
megállapodás korábban.  A kézi-
labdacsarnok építéséről jelenleg 
azt tudni, hogy több egyeztetés 
zajlott már Kertész Csaba alpol-
gármester részvételével az ön-
kormányzat és a KNKK között. 
Önrészként vállalt kötelezett-
ségként az önkormányzat adja a 
telket és mintegy tízmillió forin-
tért elkészítteti a terveket. A be-
ruházás teljes értéke várhatóan 
550 millió forint körül alakul. 
Guzmics Zsombor kiemelte: 
ebből a tervezést az önkormány-
zat azért vállalta magára, mert 
szeretnék a tervezési folya-
matokat is saját kézben tudni, 
hiszen fontos, a későbbiekben 
milyen célra használhatja majd 
az önkormányzat is a csarnokot, 
mire legyen alkalmas még azon 
kívül, hogy kézilabdázni lehet 
majd benne.  Továbbá a terve-
zés során tudjuk érvényesíteni a 
környéken élő kispestiek észre-
vételeit, javaslatait a beruházás 
előtt. A cél elsősorban az, hogy 
elsőosztályú, nemcsak kézilab-
da-mérkőzések lebonyolítására 
is legyen alkalmas a csarnok. Az 
önkormányzat elképzeléseihez 
hasonló csarnok Szeghalmon 
épült már, amelyben 300-350 fő 
leültetése és ezer fő állóhelyen 
való elhelyezése lehetséges.  
Ennél részletesebb információ 
még nincs, hiszen jelenleg még 
a tervező kiválasztásának folya-
mata kezdődött meg, illetve a 
tervezési program összeállítá-
sán vannak túl az önkormányzat 
szakemberei.

Szándéknyilatkozat
kézilabdacsarnok építésére

Guzmics Zsombor irodavezető koordinálja a tervezést

Szeptemberi ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el arról a képviselő-testület, hogy a 
Kispesti Sporttelepen (KAC-pálya) a látványcsapatsportok támogatására fordítható tao-
pénzek bevonásával első osztályú kézilabda-mérkőzések megrendezésére alkalmas sport-
csarnok épüljön.

Az önkormányzat adja a telket és tervezés költségét

Tao-pénzekből épül 
az intézmény.
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idősödés új esélyeket is jelent. 
Tőlünk nyugatabbra már fel-
ismerték a korosztályban rejlő 
értékeket, és elismerik, igénylik 
azt a felhalmozott tudást, amely 
már az ötvenen felettieket jel-
l e m z i . 
Mi még 
e t t ő l 
m e s s z e 
vagyunk. 
S a j n o s 
munkaerőként nem számol a 
társadalom a korosztállyal, pe-
dig mi már félünk a munkahely-
vesztéstől, nekünk már nem a 
karrierépítés a fontos, a gye-
rekeink is kirepültek, teljes fi-
gyelmünket a munkára tudnánk 
fordítani.

Tehát a korszak kulcsszava az 
aktivitás?

És a nyitottság a külvilág felé! 
Keressük mindig azokat a te-
vékenységeket, amelyeket szí-
vesen végzünk. És tanuljunk 

élethosszig, mert a szellemi fris-
sesség, az aktivitás megőrzésé-
hez nélkülözhetetlen a tanulás! 
Nem az udvariasság mondatja 
velem, de értékmérő az a prog-
ramsorozat, a Szenior Akadé-

mia, a 
nyelv- és 
s z á m í -
t ó g é p -
k e z e l ő i 
tanfolya-

mok, amellyel a kispesti önkor-
mányzat aktív időskort kínál a 
kerületben élőknek. 

Mit lehet útravalóként mon-
dani a korosztálynak?

A legfontosabb, hogy érezzük 
jól magunkat a saját bőrünk-
ben, hiszen ez egy csodálatos 
korszaka az életünknek. Nyug-
díjasként vegyük elő azokat a 
régi álmokat, vágyakat, amelye-
ket aktívkorúként nem sikerült 
megvalósítani, és merjünk bele-
vágni új dolgokba is!

Egy ország kedvenc bemondója, műsorvezetője, szerkesztője volt. Köz-
reműködött többek között az Ablak, a Hétvége, a Gólyahír, a Kincsestár, 
a Napközi, a Tízórai és még sok más műsor, dokumentumfilm elkészí-
tésében. 1998 óta szabadúszó. Testvérével, Kurdics Erikával közösen 
2008-ban elindították a Kor-határtalanul programot, amely újszerűen és 
egyedien foglalkozik az 50 feletti korosztállyal. A télen megjelent Kor-
határtalanul – 50 után is aktívan című könyvében részletesen ír erről a 
témáról. Az önkormányzat őszi, ingyenes szeniorképzési programjának 
nyitányaként tartott előadást a Városháza dísztermében.

Tényleg drámai változások jönnek ötve-
nen túl?

A csudát! Igaz, hogy megkezdődnek a bioló-
giai változások, bizonyos dolgokat már nem 
tudunk ugyanúgy megtenni, mint korábban, 
de sokkal bölcsebbek, tapasztaltabbak let-
tünk, ami bizony előnyünkre válik. Magyar-
országon ma csaknem 4 millió ötvenen túli 
nő és férfi él. Ez a szám egyre csak nő, és ez 

nagyon sok problémát vet fel. Tapasztalatból 
mondom, a társadalom nem igazán tud mit 
kezdeni a korosztállyal. Ezért is indítottuk 
el a Kor-határtalanul országos programot 
és a hozzá tartozó előadássorozatot, hogy 
képletesen szólva megrázzuk a grabancát a 
hallgatóságnak, és felhívjuk a figyelmét arra, 
hogy nem kell félni az idősödéstől, nincs itt 
a világ vége! De mindenkinek magának kell 
megkeresni azokat a formákat, tevékenysé-

geket, legyen az a természetjárás, az önkén-
tes munka, a főzés, a kertészkedés, vagy az 
unokázás, amelyekben örömét lelheti.

Sokan elhagyják magukat, bezárkóznak…

Ötvenen túl sokan úgy állnak az élethez, 
mintha már csak pár évük lenne hátra, pedig 
bőven van még néhány évtized, amelyet tar-
talmasan és aktívan is el lehetne tölteni. Az 

Nem kell félni az idősödéstől…

Endrei Judit

1998 óta szabadúszó.
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

Bulibárók
Érvénytelen és eredménytelen lett az október 2-ai népszava-
zás. Legalábbis a választók egyértelmű döntése szerint. Nem 
így ezt az egész gyűlöletkampányt vezénylő miniszterelnök 
szerint. Orbán Viktor a nyilvánvaló kudarcot a szokásos ha-
zug propagandagépezetével azonnal igyekezett fényes győze-
lemként beállítani. Egy cseppet sem zavarja, hogy például a 
szavazásra jogosultak közül több mint ötmillióan távolmara-
dásukkal adták Orbánék értésére: valójában nem a kvótáról, 
nem a migránsokról, nem a menekültekről volt szó, hanem 
arról, hogy hogy a Fidesz saját rendszerét végérvényesen be-
betonozza és hosszú távon eltávolíthatatlanná tegye. Orbán 
számára ez volt és maradt az egyetlen, kizárólagos cél. Nem 
véletlenül ment az összevissza beszéd a miniszterelnök részé-
ről az érvényesség, az eredményesség önkényes értelmezé-
séről. 
A hatalom megtartásáért mindent. És nemcsak azért, mert a 
hatalom valószínűleg jó dolog, hanem azért, mert annak el-
vesztésével rájuk fog dőlni minden, amit kormányzásukkal 
az országgal műveltek. Az, hogy a közjó szolgálata helyett 
minden igyekezetükkel csak a saját gazdagodásukkal foglal-
koztak, ahogy ma már nevezzük, a bulibárók országát épí-
tették. Rogán kapta ezt a címet, az a propagandaminiszter, 
aki éppen a népszavazás napján helikopterezett, mert nekik 
így illik menni egy celeb lakodalmi mulatságába. Rogán 
Orbán emblematikus embere: ő az a valamikori paraszt-
gyerek, akinek közéleti tevékenységét kétes ingatlanügyek, 
kötvénybizniszek, már-már alvilági kapcsolatok jellemzik. 
De a hatalom jó buli Mészáros Lőrinceknek, Garancsi Istvá-
noknak, Andy Vajnáknak is. Nekik írnak ki milliárdos közbe-
szerzéseket, rájuk szabják az adókedvezményeket. Az olyan 
közpénzlenyúló bulistákat, mint Mengyi Roland vagy Farkas 
Flórián, biztos menedéket nyújt Orbán ügyészsége. Eközben 
több mint négymillió honfitársunk a lét peremén él, az ello-
pott pénzek kiáltóan hiányoznak az egészségügyből, az okta-
tásból, a méltányos megélhetést biztosító bérekből. 
De még ez sem elég. Mérhetetlen mohóságukban éppen a 
hónap elején emelték az üzemanyagok jövedéki adóját, ez-
zel jelentősen drágítva a benzin fogyasztói árát. Miközben az 
olaj világpiaci ára csökken. Vajon kinek maradt még hely a 
zsebében, kit kell még kitömni a többletbevételből? Nos, ez 
az a társaság, amely azt akarja eladni nekünk, hogy egyre job-
ban élünk, csökkennek a lakossági adóterhek, hogy szárnyal 
a gazdaság. Hát nem. Ez minden, csak nem szárnyalás. Ha 
másért nem, ezért előbb-utóbb repülni fognak…

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Az Autómentes Napon, szeptember 22-én a kispesti 
kerékpárosok már tudják jól, hogy aznap érdemes 
munkába, iskolába, óvodába menet az Europark Ady End-
re út felőli oldalán lévő kerékpártárolója felé kerekezni, hi-
szen a kispesti önkormányzat évek óta itt tartja kerékpáros-
barát rendezvényét.  

Fél nyolckor voltak a legtöbben a sátor előtt a kispesti önkor-
mányzat hagyományos rendezvényén, a bringás reggelin, ahol 
forró teával és szendviccsel várták a két keréken érkezőket. Aki 
a kerületi rendőrkapitányság munkatársai által készített kerékpá-
ros KRESZ-tesztet is kitöltötte, még külön ajándékot is kapott. 
Ma reggel 7 és 9 óra között a szokásoknak megfelelően csak-
nem 150 kerékpáros állt meg néhány falatra, meleg teára itt az 
Europark Ady Endre út felőli oldalán lévő kerékpártárolójánál. 
Volt, aki direkt csak idáig kerekezett, volt, aki csak lerakta kerékpárját és 
tömegközlekedéssel ment a munkába tovább, de volt, aki megállt néhány 
pillanatra, reggelire – meséli Fülöp Péter főszervező, aki szerint örvende-
tes, hogy a régi biciklis ismerősök mellett most újak is jöttek.  Minden 
évben két alkalommal tartunk bringás reggelit, a kispestiek szeretik eze-
ket a találkozásokat. A hangulat most is kitűnő, hiszen sokan megbeszélték 
bringás ismerőseikkel, hogy itt találkoznak, majd közösen megreggeliznek 
– tudtuk meg ezt már Gajda Péter polgármestertől, aki szintén itt találkozott 
városvezető társával, Vinczek György alpolgármesterrel és Varga Attila ön-
kormányzati képviselővel, majd váltottak néhány szót a délutáni testületi 
ülés napirendjeiről.  Az ide érkezők szinte mindegyike kitöltötte azt a ke-
rékpárosoknak szóló KRESZ-tesztet, amelyet a kerületi rendőrkapitányság 
munkatársai állítottak össze. Óriási érdeklődés mellett a kérdésekre hetven 
százalékos eredménnyel sikerült a válaszokat megadni, ami nem is olyan 
rossz eredmény – mondták a szakemberek.    

Nem maradt el az őszi 
bringás reggeli
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Idén is több mint százmil-
lió forintot fordít az önkor-
mányzat a kezelésében lévő 
utak, járdák karbantartásá-
ra, javítására és építésére.

Kispest Önkormányzata az 
elmúlt hónapokban is több 
helyszínen végeztetett el na-
gyobb felületű útkarbantartási 
feladatokat, aszfaltozást és ká-
tyúmentesítést lakossági beje-
lentések és az önkormányzat 
útmegfigyelői szolgálatának 
jelzései alapján. Az önkor-
mányzat kezelésébe többnyi-
re alacsonyabb rendű utak, 
mellékutcák tartoznak. Egyre 
több helyen jelent problémát 
a tócsaszerűen felgyülemlő 
csapadékvíz, amelynek elve-
zetése elsősorban önkormány-
zati feladat, de az érintett jár-
dák és útburkolatok javítása 
előtt a Fővárosi Csatornázási 
Művekkel is egyeztetni kell 
– hangsúlyozta Patek Gá-
bor, a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Vá-
rosüzemeltetési Irodájának 
vezetője. Az önkormányzat 
közel 110 közterületi csapa-
dékvíznyelő átépítését kezdte 
el, amelyből mintegy ötven 
található Wekerlén. Ezek egy 
részét lakók építették engedély 
nélkül közterületre, és gyakran 
szabálytalanul a szennyvíz-
csatorna-hálózatra kötötték rá 
őket, amely komoly problémá-
kat jelent. Az irodavezető fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzat és a kispestiek 
közös érdeke a víznyelők sza-
bályos kiépítése, hiszen csak 
így lehet csökkenteni a csator-
nahálózat túlterheltségét.

Átépítik
az elnyelôket

Újabb súlyos csapás érte
a magyar sajtószabadságot

A Népszabadság kiadásának felfüggesztése tisztán politikai döntés

A népszavazás mellett Rogán 
Antal miniszterelnöki kabi-
netfőnök és családjának heli-
kopterezésétől hangos a sajtó. 
Vidéken voltak, Szabó Zsófi 
szabolcsi esküvőjén, és állítólag 
azért választották a helikoptert, 
mert nem akartak kisgyerekkel 
visszaautózni éjjel Budapestre. 
Helikopterrel Mándokra egy 
oda-vissza út körülbelül 750 
ezer forintba kerül elméletileg. 
A család a hétvégét Mándo-
kon, a Forgách-kastély elnöki 
lakosztályában töltötte. Az im-
pozáns hotel weboldala szerint 
110 ezer forintba kerül annak 
bérlése éjszakánként – írta a 
Népszava.

Cilikopter

KÍNOS

A történések csak igazolják 
mindazokat a nemzetközi fel-
méréseket, amely szerint (Or-
bán állításával szemben, hogy 
Magyarországon ma virágzik a 
szabad sajtó) 2010 óta jelentő-
sen romlott a magyar sajtósza-
badság. Sokatmondó az is, 
hogy pont akkor függesztik 
fel a Népszabadságot, ami-
kor éppen a kormány szá-
mára nagyon kínos két ügy 
tálalásába kezdett bele az 
újság: Rogán Antal családi 
helikoptertúrájának, illetve 
Matolcsy szeretőjének juttatott 
közpénzek ügyében.
A Fidesz közleményt adott ki a 
Népszabadság kiadásának fel-
függesztésével kapcsolatban 
azután, hogy Németh Szilárd, a 
párt alelnöke már kifejtette a vé-
leményét, hogy éppen ideje volt 

a lap beszántásának. A párt a köz-
lemény szerint a Népszabadság 
kiadásának felfüggesztését nem 
politikai, hanem észszerű gazda-
sági döntésnek tekinti, hiszen a 
kiadó tájékoztatása szerint a lap 
5 milliárd forintos veszteséget 

termelt. Ha itt gazdasági döntés 
született volna, akkor minden 
bizonnyal életben maradt volna 
legalább a Népszabadság inter-
netes portálja, a nol.hu.
Az online kiadás megszünteté-
se normális esetben nem egyik 
óráról a másikra történik, mivel 

például a domainnevek tulajdon-
jogának van bizonyos hosszabb 
távú lejárata. Legfeljebb nem 
frissítik az online kiadást, de 
archívumként még hónapokig, 
akár évekig elérhető az interne-
ten az újság. A független újság-

írás megmaradt szigeteivel 
szemben pedig a kormány-
pártok teljes offenzíváját 
láthatjuk.
A hazai média kormányzati 
megszállása már külföldön 
is szemet szúrt. A Freedom 
House (FH) idei jelentése 

amellett, hogy lesújtó képet fest 
a magyarországi demokrácia 
állapotáról, külön kitért a ha-
zai média helyzetére is. A FH 
szerint a kormány közeli mé-
diabirodalom kiépítése jelentős 
mértékben korlátozta a magyar 
sajtószabadságot.

(forrás: 444.hu)

A kormánypártok 
teljes offenzíváját 
láthatjuk.

Sokat elárul Orbán Viktor csaló-
dottságáról az érvénytelen referen-
dum miatt, hogy a miniszterelnök 
késő esti sajtótájékoztatóján – az 
előre közölt szabályok szerint –, a 
Fidesz eredményváró központjába 
delegált és regisztrált újságírók nem 
vehettek részt, azaz nem kérdezhet-
tek, mert csak a kivetítőn nézhették 
a Bálnában. Orbán Viktor sajtótájé-
koztatóján így csak az operatőrök 
és a technikusok lehettek jelen. A 
Fidesz sajtóosztálya és a szervezők 
azzal magyarázták, hogy újságírók 
nem vehetnek részt a sajtótájékoz-
tatón, hogy kicsi, szűkös a hely 
abban a szobában – írta a Népsza-
badság.

Bátor

BLAMÁZS

Mi legyen a régi KRESZ-parknál? 
Ráéreztek a közösségi tervezés ízére és lényegére a volt KRESZ-
park környékén lakók az Eötvös utcában. A második alkalommal 
megtartott közös összejövetelen hasznos és eredményes munka 
zajlott arról, mi biztosan ne legyen a felújítandó területen. 

A napokban újabb súlyos csapás érte az egyébként is egyre szű-
kebb sarokba szoruló magyar sajtószabadságot. Az, hogy tisztán 
politikai döntés született, nem pedig „racionális gazdasági lépés”, 
pont az újság felfüggesztésének a módja bizonyítja: az új tulajdo-
nosi kör megtehette volna, hogy esetleg a jövőben kevesebb új-
ságírót foglalkoztatnak, vagy éppen csak a netes felületen működ-
tetik tovább a médiumot, ezzel szemben egyik napról a másikra 
keresztbe tettek a mit sem sejtő szerkesztőségnek – írja a tenytar.
hu.

Bár az első alkalommal még vi-
szonylag kevesen jöttek el a kö-
zös ötletelésre, mégis már akkor 
izgalmasan alakult a beszélge-
tés, és sikerült olyan közösségi 
véleményt kialakítani, amely 
nagyban segíti az együttgon-
dolkodást és a későbbi tervezést 
– értékelte az eddig történteket 
Törőcsik Ferenc, a végleges el-
képzeléseket pályázati formába 
öntő Platinium Group Ter-
vező, Beruházó és Tanács-
adó Kft. kreatív igazgatója, 
aki elmondta, az itt lévők 
még nem is hiszik el, mi-
lyen fontos az, ami itt törté-
nik, hiszen most és itt, ők, 
nem az önkormányzat hivatal-
nokai találják ki a park jövőbeni 
funkcióit. A közös gondolkodás 
munkamenetében a jelenlévők 
három, 4-6 fős csoportot alakí-
tottak, és közösen beszélték át, 
a tervezett térfunkciók (pihenés, 
játék, sport) térelemei (padok, 
sporteszközök, ivókút stb.) a 
park mely részére kerüljenek. Az 
mostani megbeszélésen, ame-

lyen több önkormányzat képvi-
selő (Bogó Józsefné, Szathury 
Kolos) és városvezető (Rátkay 
Andrea, Vinczek György) is 
részt vett a közösségi tervezés-
ben, a résztvevők megerősítet-
ték, hogy a meglévő zöldfelület 
megtartása, de a burkolat teljes 
cseréje mellett, egy gyerekbarát, 
hangos tevékenységtől men-

tes, csendzónás pihenőparkot 
szeretnének leginkább. Abban 
volt egyetértés, hogy a sport ne 
szoruljon ki teljesen a parkból, 
így a pingpongnak, kosárlabda-
palánknak, esetleg saját erőből 
működtetett fitneszeszközöknek 
azért legyen helye a parkban, és 
épüljön vissza a korábbi futókör 
is. Eddig nem kapott hangsúlyt, 
de most fontosnak tartották a 

lakók a tér világításának korsze-
rűsítése, illetve térfigyelő kame-
rák elhelyezését is. Az is látszik, 
hogy lesznek olyan kérdések, 
amelyben bizony komoly érdek-
ütközések lesznek még, például 
legyen-e kutyafuttató és játszótér 
a parkban, de ezek szép lassan 
közös megegyezéssé simulnak 
majd – hangsúlyozza Törőcsik 

Ferenc, aki nagyon hisz a 
közös célokért való együtt-
gondolkodás, döntéshozás, 
tervezés közösségépítő 
erejében. Horváth Gyula, a 
Kispest Kft. ügyvezetője, 
a KRESZ-park projektme-

nedzsere a lakóknak elmondta, 
hogy hamarosan két hirdetőtáb-
lát állítanak fel a park jól látható 
pontjain, amelyre kiteszik az ed-
digi közös terveket. A következő 
és egyben utolsó, néhány héten 
belül megtartandó megbeszélé-
sen bizony eldől, milyen is lesz 
majd a park, amelynek terveit a 
mérnökök elkészítik.  

A részvevők már tudják, hogy biztosan mit nem szeretnének a téren

Csoportmunkában 
készülnek az elkép-
zelések.

CSAPADÉKVÍZ
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Ötven éve együtt 
A hagyományoknak megfelelően, idén most huszonöt olyan kispesti házaspárt köszöntöttek a 
Városháza dísztermében, akik 50 éve vagy annál régebben kötöttek házasságot. A 13. köszön-
tésen Gajda Péter polgármester, valamint Vinczek György alpolgármester és Huszár Erzsébet 
idősügyi tanácsos emléklappal és önkormányzati csomaggal gratulált az idős embereknek. 

Régi hagyomány köszönteni azokat a kispes-
ti párokat, akik ilyen hosszú ideje élnek együtt 
békességben, szeretetben – mondta köszöntőjé-
ben Kispest polgármestere. Gajda Péter hang-
súlyozta, nem csupán udvariassági gesztusról 
van szó, fontos beszélni arról, hogy a család, a 
házassági kapcsolat milyen kiemelkedő érték, 
ezért is állíthatók az idős házaspárok példaképül 
a fiatalok elé. Kutatások is bizonyítják, hogy a 
kapcsolatban, házasságban élők hosszabb élet-
kort élnek meg – tette hozzá. Vinczek György 
pohárköszöntőjében a hosszú házasság titkaira 
keresett magyarázatot. Az alpolgármester szerint 
kár hosszasan keresni, hiszen úgysem találunk 
mindenkire érvényes megoldásokat, recepteket, 
mert minden házaspárnak magának kell megta-
lálnia közös életük során a harmóniát. A legalább 
fél évszázada együtt élő házaspárokat a népsze-
rű humorista, Illés István „Ayala” és lánya, Illés 
Anna lepte meg ünnepi műsorral. 

Részben az egész
a Városházán

Skoda Éva és Lach Sándor a megnyitón

A családias hangulatú nyárbú-
csúztató esemény minden esz-
tendőben érdekes színfoltja a 
kerületi nagy rendezvényeknek. 
Igazi vásári forgatag, gyerme-
keknek és felnőtteknek szóló 
muzsika, és persze az elmarad-
hatatlan gólyalábasok fogadták 
az érdeklődő sokaságot – tudtuk 
meg Gábor Ilonától, a KMO 
igazgatójától, aki azt is elárulta, 
hogy néhány újdonságot azért 
becsempésztek a programok 
közé. Idén először volt pásztor-
kutyás birkaterelés-bemutató. A 
szintén újdonságnak számító, és 
most először meghirdetett po-
gácsasütő-verseny egyik zsűri-
tagja, Vinczek György alpolgár-
mester a libazsíros-burgonyás 
pogácsát dicsérte, és egy kicsit 
sajnálta, hogy nem volt a neve-
zett finomságok között tepertős. 
A nagyszínpadon egész nap vál-
tották egymást a fellépők: a Kis-
pesti Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai, a Görömbő Kompánia, a 
Kisvirág Bábegyüttes. Az ebéd 
utáni szusszanás után az Obsi-
tos együttes térzenével várta a 
kispestieket, majd folyamato-
san mutatkoztak be a kerületben 
élő nemzetiségek, a görögök, a 
szerbek, a romák. A Garabonci-
ás együttest Beleznay Endre hu-
morista és Bódi Csabi mulatós 
hangulatú, színpad előtti alkalmi 
táncosokkal tarkított kívánság-
műsora követte. A Fricska tánc-
együttes fergeteges ritmusú mű-
sorát Mahó Andrea és Pankotay 
Péter lágyabb dallamú ope-
rett- és musicalműsora követte. 
Az est fénypontjaként a Black 
Riders adott koncertet amely-
ben az Art's OK TáncSzínház 
fiatal táncosai közreműködtek. 
Az egész napos programot tűz-
zsonglőrök műsora zárta.

Mihály-nap 

Mondhatnánk, hogy ezen a ki-
állításon a lényeg a részletek-
ben van, hiszen az egyesület 24 
művészének 36 képe, és annak 
egy-egy jellemző részletének 
nagyítása látható.  Gajda Péter 
a megnyitón az egyesület eddigi 
tevékenységét is méltatta, 
kiemelve, hogy a Helikon 
Kispest kulturális életének 
egyik legmeghatározóbb 
képviselője. A mostani ki-
állítás anyagát Hatvanban már 
láthattak a képzőművészetet 
kedvelők, de itt a Városházán új 
értelmezésben, egy zseniális és 
szimbolikus ötletnek köszönhe-
tően, futballkapu-háló háttérre 
lettek felakasztva.  A polgármes-
ter kiemelte, az egyesület mun-

káival, tevékenységével és sike-
reivel a kerület is gazdagodik, 
hiszen képzőművészeinek alko-
tásait határainkon túl, így Szlo-
vákiában, Révkomáromban, de 
Szerbiában, Zomborban is igen 
jól ismerik. Skoda Éva, az egye-

sület vezetője elismeréssel szólt 
a kiállítást rendező egyesületi 
tagok, kiemelten Homoki Ani-
kó, Lach Sándor és Varga László 
munkájáról, valamint Horváth 
Péter fotóiról. A kiállítás reme-
kül példázza azt a csapatmunkát, 
kreativitást, barátságot, egymás 

segítését, ami a Helikont manap-
ság jellemzi, és jól mutatja, hogy 
az apró részletekből, közös aka-
rattal, munkával miként áll össze 
egy impozáns kiállítás. Mert hi-
szen nem elég egy jó ötlettel ki-
találni, meg is kell tudni valósí-
tani azt – emelte ki Skoda Éva, 
aki szerint ez különösen értékes 
azért is, mert az egyesület tag-
jai napi munkájuk mellett tevé-
kenykednek a közösségért, és 

így vesznek részt az ország mű-
vészeti életében, és lettek annak 
mára már meghatározó szerep-
lői. Skoda Éva külön mondott 
köszönetet az önkormányzatnak 
azért, hogy támogatta a kiállítás 
reprezentatív kivitelezésének 
költségeit.

24 művész 36 képe 

NYÁRBÚCSÚ

Részben az egész címmel október közepéig látható a Városháza 
Tárlat soron lévő kiállítása a polgármesteri hivatal aulájában. A 
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület 24 alkotójának tárlatát Gajda 
Péter köszöntötte és Skoda Éva, az egyesület vezetője mutatta be 
az érdeklődőknek.

XIX. ker. Fő utcai, 4 lépcsőházas, 10 emeletes
Társasház keres

GONDNOKI FELADATOT
ELLÁTÓ SZEMÉLYT

Feltétel:
vállalkozói jogviszony, józan életvitel,

állandó jelenlét (szolgálati lakást adunk)
jelentkezni:  e mailban önéletrajzzal,

nekemirsz1@gmail.com
vagy telefonon érdeklődni a közös képviselőnél

06 30 212 - 4173

Kedvezményes
hirdetési
lehetőség:

Tel.: 0620-296-3555.
Ügyfélfogadás: 1195 Bp., Kossuth 
Lajos u. 50. szám alatt. Hétfőn és 

szerdán 10-13 óráig!
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

CSOK 3.0
Ebben a rovatban eddig is kiemelten foglalkoztam a Csa-
ládi Otthonteremtési Támogatással. Legutóbb CSOK 2.0 
címmel jelent meg írásom, mely a 2016. év elején életbe 
lépett kormányrendelet legfontosabb szabályait tartal-
mazta. Azóta, 2016. szeptember 1-jétől újabb, a vevők,  
és megítélésem szerint az építtetők számára is további 
kedvező szabályok léptek életbe. Az új szabályok legfon-
tosabb vonása, hogy lényegesen kibővíti a CSOK révén 
támogathatók körét. Ezek, csupán felsorolásszerűen, a kö-
vetkezők. Figyelembe vehető a 25 év alatti gyermek akkor 
is, ha nem jár egyetemre vagy főiskolára, illetve korhatár 
nélkül figyelembe vehető a megváltozott munkaképessé-
gű gyermek is. A magzatokat már 12 hetes koruktól fi-
gyelembe lehet venni. Ha egy gyermek mindkét szülőjét 
elveszítette, akkor gyámja is igénylő lehet. Fegyveres 
testületek számára jelent könnyítést, hogy a szolgálati la-
kásban élők is igényelhetik a kedvezményeket. Könnyítés 
az is, ha az igénylő elhunyt, akkor az egyenesági rokona, 
illetve házastársának élettársa is tulajdonjogot szerezhet a 
CSOK-os ingatlanon. Nem csak az igénylőknek, hanem 
az építtetőknek is kedvezőbb szabályozás lép életbe az-
által, hogy új lakás vételéhez lehet CSOK-ot igényelni 
akkor is, amikor az építés alatt álló lakás még nem kapott 
használatbavételi engedélyt, így az építkezés korai fázisá-
ban lefoglalható az új lakás. Várható, hogy a folyósítás is 
a kivitelezés készültségi fokához fog igazodni. Könnyítés 
az is, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő lakások 
építéséhez még a társasházzá alakítást megelőzően lehet 
támogatást igényelni. A könnyítés vonatkozik az osztatlan 
közös tulajdonban lévő telkeken építésre kerülő lakások-
ra is, de ebben az esetben a tulajdonosnak természetesen 
használati megállapodást kell kötni, továbbá az építőkö-
zösségek is jogosultak a CSOK-ra. A felsorolt változások 
bizonyára serkentően hatnak az ingatlanpiacra is. Érzékel-
hetően nőtt a bankok hitelnyújtási aktivitása. Erre utalnak 
a bankok által nyújtott kedvezmények is.

                                                                                                                  
Fenyvesi Zoltán

AnDeZ Kft.

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. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján 16.00–
17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),

valamint a DK irodájában (Ady 
Endre út 106., tel.: 607-3879, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap harmadik keddjén 
17.00–18.00 óra között
Kós Károly Általános Iskola
(Hungária út 28.)
Minden hónap negyedik keddjén 
16.30–17.30 óra között
(szociális ügyekben)
Tarkabarka óvoda
(Zoltán utca 71.)

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól 
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20., A ép. II/71.

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

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

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

H: 8.00-18.00 | K: 8.00-16.30 | Sz: 8.00-
16.30 | Cs: 8.00-16.30 | P: 8.00-12.00

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

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLA-
LOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823  

Ha tud olyan kis munkát, a mit más 
nem vállal el, mi szívesen elvégez-
zük. Kőműves, burkoló, festők, víz-
vezeték szerelő szakemberek állnak 
rendelkezésére.
Tel.: 06/30-486-7472  

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TELJES 
TEST, TALPMASSZÁZS/NEM SZEX/. 
GYENGÉD CSONTKOVÁCSOLÁS 
BOWEN TECHNIKÁVAL, AMITŐL EL-
FELEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT, LUMBÁ-
GÓJÁT 2-3 ALKALOM UTÁN. ILDIKÓ 
TEL.: 295 3998, 20 335-5653

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

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁSOK 
MEGSZÜNTETÉSE) TETŐSZIGETE-
LÉS, BURKOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
(KÉMÉNYFELUJÍTÁS) VIZSZERELÉSI 
MUNKÁK VÁLLALÁ SA. CSALÁDI 
HÁZ ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGE-
TELÉS AZONNALI KEZDÉSSEL, IN-
GYENES KISZÁLLÁS ÉS ÁRAJÁNLAT. 
NYUGDÍJASOKNAK 10% KEDVEZ-
MÉNY. TEL.: 06 30 557 90 74 , 06 20 
536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors ügy-
intézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény sze-
rint akár csomagolással együtt! Pad-
lás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! 
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, 
erkélyre. Előtető lakótelepi erkély-
re is. Erkélybeépítés, korlát felújítás 
festéssel, üvegezéssel is. Egyéb laka-
tosmunkák-javítások.
Tel.: 284-2540, 06-70-209-4230 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 

székek, irodabútorok textilkár-
pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-
280-75-74, 06 30-94-94-360    

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

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

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

GÁZKÉSZÜLÉK Karbantartás-
Tisztítás. Konvektor, héra, cirkó, tűz-
hely javítása, bekötése, cseréje.
VÍZÓRA CSERE A legkedvezőbb 
áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Wc-k, tartá-
lyok, csapok, szifonok javítása, cseré-
je.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS Géppel, fal-
bontás nélkül!
INGYENES KISZÁLLÁS Tel.: 401-
0809. Pintér Zoltán víz-gáz szerelő

Rövidáru-Méteráru bolt Kispesten! 
Kedvező árak, állandó akciók!
Kaphatók: szövetek, bélések, polár, 
flokon, gyermekmintás anyagok, 
ragasztós közbélés – vetex, vízle-
pergető anyagok, selymek. Bő vá-
lasztékban: cérnák, gumik, zipzárak, 
kapcsok, hímzőfonalak, tűk-, géptűk, 
patentok.
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig. Cím: 
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-20/261- 
3252. www.zubortex.fw.hu, e-mail: 
antalotto2@t-online.hu

Gyógypedikűr, gél-lakk, műköröm, 
garanciával! Októberben 10% ked-
vezmény! Ezüst Levendula Szépség-
szalon, Kossuth Lajos utca. Bejelent-
kezés: 0630-7416-657.

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

Jómódú, Tehetős, Gazdag, idősebb 
hölgyeknek, privát magán házi gon-
dozó, gondozást, ápolást, beszél-
getést vállalok az ön otthonában 
a háztartási munkák elvégzésével 
megbeszélés alapján. Bármilyen 
munkát el tudok végezni, kivéve 
főzést nem vállalok. Budapesti, nőt-
len, gyermektelen, káros szenvedé-
lyektől mentes, ápolt, megbízható 
férfi vagyok. Bőröm színe fehér. 
Saját autóval rendelkezem a távol-
ság nem számít. Csak számkijelzős 
hívást tud fogadni az Androidos 
Okostelefonom.
Tel:. 06 30 726 2935 Tibor

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. 
KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁ-
SÁROLUNK FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT,  BO-
ROSTYÁNOKAT ÉS BIZSUKAT, 
GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, 
ARANY ÉKSZEREKET, CSILLÁRO-
KAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉ-
KET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGORÁ-
KAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT IS. 
MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉS-
SEL IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL 
HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL 
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL HÉTVÉ-
GÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

Pénzverdei vonatokat felvásárolnék 
– ELŐRE – Pannónia – Helikon, ezek 
tartozékait és egyéb fém magyar 
gyártású vonatokat.
Tel.: 0630-931-7853

INGATLAN

A több mint húsz éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező AnDeZ In-
gatlaniroda ügyfelei részére keres 
eladó lakásokat. Korrekt és szak-
szerű ügyintézés, alacsony jutalék. 
06-20/389-6675
www.andezingatlan.hu

WEKERLÉN KERESÜNK eladó ingat-
lanokat „Wekerle szerelmesei” ügy-
feleink részére.
Erdő Ingatlaniroda.
Tel.: 0620-991-9341.
E-mail: erdoingatlan@gmail.com

Wekerlén 15 m²-es garázs október-
től kiadó!
Tel.: 0620-548-6091

Bérelt telken – Kispesten a vonat-
állomás területén – gépkocsi táro-
ló eladó! Irányár: 350.000,- Ft. Tel.: 
0630-660-8673.

XIX.  Kispesten,  eladó-kiadó  családi  
házat,  lakást, telket keresek.
Hívását előre is köszönöm.
Tel: 0620 3974055.

OKTATÁS

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

Matematika oktatás! Általános is-
kolások és középiskolások részére! 
Felvételire és érettségire felkészítés 
Kispest Kertvárosban.
Tel.: 0670-243-4850

Tanulási nehézséggel küzdő tanu-
lók fejlesztését vállalom.
Alsó tagozatban: matematika, olva-
sás, nyelvtan-helyesírás tantárgyak-
ból.
Felső tagozatban: nyelv és irodalom 
tárgyakból (szövegértés, helyesírás, 
írásbeli-szóbeli kifejező képesség 
fejlesztése).
Tel.: 280-2441

ÁLLÁS

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

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

EGYÉB

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



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

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

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

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

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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

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

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

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

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

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.
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