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Írásunk a 10-11. oldalon

A nyár szenzációja:
a kispesti vizes játszótér

5. oldal

Lesz újból felújítási pá-
lyázat a társasházaknak. 
A támogatás összege ma-
ximum 5 millió forint le-
het, amely kamatmentes 
kölcsön.

GAJDA PÉTER
Pályázat

19. oldal

VINCZEK GYÖRGY 
Verseny
Kispest idén is indult a 
Magyar Turizmus Zrt. ál-
tal meghirdetett Virágos 
Magyarországért környe-
zetszépítő versenyen. Ér-
tékelés az év végén.
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Megint nem lobbizott a kispesti Kossuth téri piac felújításáért a ke-
rület fejlesztéspolitikai tanácsnoka, a Fidesz önkormányzati képvi-
selője, frakcióvezetője, a párt korábbi, és vélhetően következő pol-
gármesterjelöltje, Dódity Gabriella. A kispestiek ismét nem kapnak 
kormányzati támogatást az országgyűlés 2019-es költségvetéséből 
a piac felújítására. Nézzük a számokat: a támogatásról szóló kép-
viselői javaslatot a jelenlévő országgyűlési képviselő közül 120 Fi-
desz-KDNP-s és a német nemzetiségi képviselő nem, az ellenzéki 
képviselők (a jobbik is) 50 igen szavazata mellett, elutasította. Ezzel 
a döntéssel még az esélyt is elvették a kispestiektől, hogy a közeljö-
vőben megújulhasson kedvenc piacuk. De nem csak a kispestiekét, 
hiszen a Kossuth téri piac Dél-Pest egyik legjelentősebb piaca, aho-
vá – köszönhetően jó közlekedési adottságainak – több ezren járnak 
rendszeresen vásárolni a környező kerületekből is.   
Dódity Gabriella tudja nagyon jól, hogy ez politikai fegyver a ke-
zében, hiszen a jövő évi önkormányzati választások előtt biztosan 
sokat halljuk majd, hogy a baloldali városvezetés évek óta nem újít-
ja fel a kispesti piacot. Dódity Gabriellának nem fontos a Kossuth 
téri piac, csak a szólamok szintjén. Neki fontosabb volt a wekerlei 
kispiac, amelyért lobbizott is a fővárosnál, hiszen emlékszünk jól, 
hogy a 2016 májusában meghirdetett Tér_Köz pályázatra beadott 
kerületi önkormányzati város-rehabilitációs tervek támogatására 
Kispest négy pályázattal is indult, ezek közül a kormánypárti több-
ségű fővárosi testület a wekerlei kispiac felújítását látta a kerület 
életében a legfontosabbnak. Nyilván nem véletlenül. Nem először 
kér kormányzati segítséget a Kossuth téri piac felújításhoz a kispesti 
önkormányzat. 2016-ban, amikor év közben a kormány három és fél-
milliárd forinttal támogatta a főváros III. kerületében található Heltai 
Jenő téri piac fejlesztését, Gajda Péter levélben fordult Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszterhez, amelyben arra kérte a minisztert, ter-
jessze a kormány elé Kispest Önkormányzatának 2 milliárd forintos, 
a kispesti Kossuth téri piac felújítását célzó támogatási kérelmét. A 
polgármester kérése támogatás nélkül maradt. Tavaly júniusban pe-
dig Burány Sándor országgyűlési képviselőként tett egy ismételt kí-
sérletet a piac felújításának támogatására. Ismét eredménytelenül. És 
most, ahogy megkezdődött a wekerlei kispiac rendbetétele, Burány 
Sándor ismét módosító javaslatot nyújtott be a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz a Kossuth téri 
piac rendbehozataláért. Az eredmény lehangoló és érthetetlen.
Olyan ez már, mint egy korabeli sorverseny, ahol zsákba futva kellett 
a résztvevőnek segítség nélkül a célba érnie.

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Nyitva: H-P: 11:30-16:00
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 

Mobil: 0620-503-6603
Email: konyhakert19@gmail.com
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TANÉVKEZDÉS

Július elején a Campona üzletköz-
pontban lévő egzotikus állatkertbe, a 
Tropicariumba kirándultak a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat tag-
jai a Csillagok Napközi Otthonából, 
illetve a Zöld Diófa Idősek Klubból. 
Különösen nagy élmény volt a rája-si-
mogatás, ahol megérinthették, megsi-
mogathatták a rájákat, és az akvárium 
alatti látványalagút, ahol karnyújtásnyi-
ra csodálhatták meg cápákat. Köszönet 
a munkatársaknak, akik elkísérték őket, 
és az önkormányzatnak, amely busszal 
segítette az odajutást.

Közösségi élmény

A korábbi évekhez hasonlóan, a kis-
pesti általános iskolák (12 intézmény, 
az egyháziak is) alsó tagozatos diákjai, 
valamint az 5. osztályos tanulók idén is 
kapnak önkormányzati füzetcsomagot. 
Várhatóan a csomagokat augusztusban 
szállítják ki az iskolákba, a gyerekek is 
ott kapják majd meg azokat. Ez az akció 
a kerületben közel 3 ezer tanulót érint, 
az előzetes adatok szerint 2876 tanuló 
kap ingyenesen füzeteket. A füzetcso-
magokra az önkormányzat csaknem há-
rommillió forintot különített el. 

Füzetcsomag
az induláshoz

Már felszerelték a 76 áramot termelő eszközt

Szeptemberre elkészül a Szivárvány óvoda energetikai felújí-
tása a Petőfi Sándor utcában. A felújításhoz az önkormányzat 
több mint a felével, 36 millió forintnyi önrésszel egészítette 
ki a Belügyminisztérium pályázatán nyert 30 millió forintos 
támogatást.

Napelemek az óvoda 
tetején

Az óvodai szünet idejére időzített felújítás 
egyik legfontosabb eleme, hogy napelemes 
rendszert építenek ki az óvoda tetején, ezzel 
párhuzamosan a világítást is korszerűsítik, 
illetve valamennyi nyí-
lászárót műanyagra 
cserélik. Ezen kívül hő-
szigetelést kap a külső 
homlokzat, újraszigete-
lik a lábazatot, az előtér 
alsó és felső födémét, az 
óvoda lapos teteje és lépcsőház feletti ferde 
tető fedése is új lejtést kap. Ezekkel a változá-
sokkal szinte teljesen megújul kívül-belül az 
intézmény, hiszen az elmúlt években szépült 

meg az óvoda udvara is. Számítások szerint 
az óvoda tetejére szerelt napelemekkel az in-
tézmény fogyasztásának minimum 30 szá-
zalékát sikerül majd megtakarítani, hiszen a 

„megtermelt” felesleges 
energiát visszatáplál-
ják a hálózatba. Hogy 
a felszerelt napelemek 
megfelelő intenzitással 
működhessenek, azért 
is volt szükség az óvoda 

környékén és udvarán lévő fák megszokottól 
nagyobb visszavágására – válaszolta kérdé-
sünkre Horváth Gyula, a beruházást felügyelő 
Kispest Kft. ügyvezetője.

KIRÁNDULÁS

Többek között a társasházak és lakásszövetkezetek számára felújítási pályázat újbóli kiírá-
sáról, intézményvezetői megbízatásokról, valamint a kispesti iskolák éves támogatásáról 
is döntött a képviselő-testület a júliusi ülésén.

Lesz újból felújítási pályázat
a társasházaknak

Épülhet a sportpark a Csokonai utcában

Az ülés elején egyperces néma 
felállással emlékeztek a képvi-
selők a Kispesti Egészségügyi 
Intézet június 12-én elhunyt gaz-
dasági igazgatójára, Avramcsev 
Péterre. Zárt ülésen született 
döntés három óvoda és a Gaz-
dasági Ellátó Szervezet (GESZ) 
vezetői megbízásáról. További öt 
évig vezeti a Kispesti Mese-Vár 
Óvodát Pékné Varga Katalin, a 
Kispesti Zöld Ágacska Óvodát 
Szegediné Török Tünde, a Kis-
pesti Szivárvány Óvodát pedig 
Kaszper Ágnes. A GESZ-t is az 
eddigi igazgató, Zubor Attila irá-
nyítja a következő öt évben.

A zárt ülést követően elsőként 
a társasházak és lakásszövet-
kezetek támogatásáról alkotott 
rendeletet a testület. A helyi ön-
kormányzatok törvényben rög-
zített lehetősége, hogy egyedi 
támogatást nyújtson bizonyos 
személyek vagy szervezetek 
meghatározott körének. Kispest 
Önkormányzata felismerve a he-
lyi társadalmi igényeket, olyan 
társasházi támogatási rendszert 
alkotott, amely széles körben 
képes segítséget adni társasházi 
közösségeknek vagy lakásszö-
vetkezeteknek kisebb fejlesztési, 
felújítási, vagy éppen a lakhatást 

jelenleg nehezítő, ellehetetle-
nítő munkák elvégzéséhez. A 
rendelet igyekszik a jogszabályi 
kereteken belül a legnagyobb 
mozgásteret megadni a differen-
ciált pályázatok kiírásához, ezzel 
különböző, egyedi célok célzott 
támogatását is szolgálhatja.
A testület döntött a pályá-
zat kiírásáról is lakóépületek 
– társasházak és lakásszövet-
kezetek – felújításának támo-
gatására. A támogatás előfinan-
szírozásos formában történik. 
Egy társasháznak legfeljebb a 
tervezett munka teljes költsé-
gének ötven százaléka adható. 

A támogatás összege azonban 
nem lehet kevesebb, mint há-
romszázezer forint, illetve nem 
lehet több 5 millió forintnál. A 
támogatás formája: legfeljebb 
5 éves futamidejű kamatmentes 
kölcsön. A havi törlesztőrészlet 
összege nem lehet kisebb öt-
ezer forintnál. Módosították a 
lakásrendeletet a képviselők. Az 
önkormányzat lakásgazdálko-
dási feladatainak jelentős részét 
képezi ideiglenes lakások bizto-
sítása olyan rászorultak részé-
re, akik többnyire önhibájukon 
kívül, ám olyan élethelyzetbe 
kerültek vagy kerülnek, hogy a 
XIX. kerületben lévő életvitel-
szerű lakhatást fel kell adniuk, 
mivel csak egy másik kerület-
ben tudják a saját vagy családjuk 
lakhatását biztosítani.  A Kispes-
ti Szociális Szolgáltató Centrum 
Integrált Szakmai Programja, 
valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzata is módosult: szept-
ember 1-jétől 6 szociális segítőt 
foglalkoztat az intézmény, akik 
az iskolákban dolgoznak majd, 
valamint a Családok Átmeneti 
Otthonában plusz egy karbantar-
tót alkalmaznak. Három pályá-
zatot nyújt be az önkormányzat 
a Fővárosi Közgyűlés által kiírt 
2018. évi TÉR_KÖZ felhívásra: 
a volt KRESZ-park megújításá-
ra, az Eötvös utca-Kosárfonó ut-
ca-szervizút és az Eötvös iskola 
által határolt terület felújítására, 
valamint a Kertvárosi Közösségi 
Ház és környezetének megújí-
tására. Együttműködési megál-
lapodást köt az önkormányzat a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszer-
zési Zrt.-vel (BMSK ) sportpark 
létrehozására a Csokonai utcá-
ban. A sportpark terület-előké-
szítési munkáit az önkormány-
zat, a kivitelezési munkáit pedig 
a BMSK finanszírozza.

Három pályázatot is benyújt az önkormányzat a Fővárosi Közgyűléshez

Megtakarítás:
30 százalék
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Energia- és klíma-
akcióterv készül

Az Energiaklub forrásokat nem tud biztosítani

Közös gondolkodásra invitálta a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási és Városüzemeltetési Irodája a környezettudatos 
kispestieket, hogy együtt készítsék elő az önkormányzat Fenn-
tartható Energia és Klíma Akciótervét (SECAP). 
A fórum elején Pap Márton, a Vagyongazdálko-
dási és Városüzemeltetési Iroda munkatársa az 
előzményekről röviden elmondta: Kispest Ön-
kormányzata 2015-ben belépett a Polgármeste-
rek Szövetségébe, amely egyúttal kötelezettsé-
gekkel is járt. Ezek közül a legfontosabb, hogy 
2020-ig az önkormányzatnak javítania kell az 
energiahatékonyságot, fokozatosan egyre több 
megújuló energiaforrást kell használnia, és köz-
igazgatási területén 20 százalékkal csökkentenie 
kell a széndioxid-kibocsátást. Az akkor elkészí-
tett, 2020-ig szóló cselekvési tervet (SEAP) a klí-
maváltozással összefüggésben új, hosszú távra, 
2030-ig szóló tervvel kell felváltani, amelyben 
már 40 százalékos széndioxid-kibocsátásra kell 
felkészülni. Ennek a célnak az eléréséhez kell az 
önkormányzatnak egy olyan akció- és alkalmaz-
kodási, adaptációs tervet elkészítenie, amelyben 
az önkormányzat közigazgatási területén a kü-
lönböző „szektorok”, maga az önkormányzat, a 
helyi ipar, a lakosság, a helyi közlekedés, a helyi 
szolgáltatások, valamint a helyi energiatermelők, 

mind-mind, saját felajánlások alapján veszik ki 
a részüket – ezt már Magyar László, az Energia-
klub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ 
Egyesület szakértője tette, hozzá aki bizony elég 
nehéznek, már-már nehezen teljesíthetőnek ítélte 
a 40 százalékos megtakarítást, amely az adott te-
rületen, itt Kispesten a különböző szektorok ener-
gia-megtakarításaiból adódik majd össze.
A beszélgetés során felvetődött, hogy az iskolai 
szervezett oktatási keretek, a televízióban vetített 
természettudományi és ismeretterjesztő filmek és 
a különböző civil szervezetek munkája nyomán 
a gyerekek már jobban érzékelik a klímaválto-
zásból adódó negatív következményeket, tuda-
tosabban gyűjtik szelektíven a hulladékot, és ta-
lán már le is kapcsolják maguk után a villanyt. 
A résztvevők közül felvetették, hogy az idősebb 
korosztály azonban nehezebben alkalmazkodik a 
változásokhoz, még szívesen égeti az avart, sze-
metet, feleslegesen hagyja bekapcsolva a háztar-
tási eszközöket, „égeti a villanyt”.  

E-kutak 
Idén májusban döntött a képviselő-
testület azokról a helyszínekről, ahol 
elektromos töltőállomások épülhet-
nek Kispesten. Az elmúlt hetekben 
megkezdődött az e-kutak telepítése. 
Még nem használhatóak, de állnak 
a kutak a Kossuth tér 7. alatt, a Bat-
thyány utca 42. előtt és a Pannónia 
út Határ úthoz közeli részén.  Az ön-
kormányzat javaslata alapján kispes-
ti e-töltőállomások létesülhetnének 
még a Vak Bottyán utca–Kosárfonó 
utca sarkán, a nyár végére megújuló 
Shopmark mellett, a Hofherr Albert 
utca 42.-nél, valamint a Corvin kör-
út 7-13. között. A helyszíneket úgy 
igyekeztünk közösen kijelölni, hogy 
minden városrészbe jusson egy-egy 
– tudtuk meg Gajda Péter polgármes-
tertől.  Az üzemeltetést és a kiállások 
kiépítést az E-mobi Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. végzi, amely közvetet-
ten a Magyar Állam 100 százalékos 
tulajdonában álló cég. A töltőállo-
mások szakmai felügyeletét pedig a 
Nemzetgazdasági Minisztérium látja 
el. Budapesten összesen 167 helyszí-
nen telepítenek ilyen állomásokat egy 
időben. Mint azt korábban már meg-
írtuk, önrészt az önkormányzat csak 
a helyszínek biztosításával ad hoz-
zá a projekthez, illetve azzal, hogy 
népszerűsíti ezt a típusú alternatívát 
a kispestiek körében. Információink 
szerint az elektromos töltőállomások 
üzemeltetésére közbeszerzési eljárás 
folyik. Ha ezen a jelenleg kutakat 
már üzemeltető MOL-csoport lesz a 
nyertes, akkor várhatóan a „lassabb 
AC-töltés ára 1.990 forintba kerül, 
míg a gyorsabb DC-töltés ára 2.990 
forintba kerül”. Fontos azonban tud-
ni, hogy a kispesti két beállásos e-ku-
tak használatához olyan elektromos 
autó kell, amely megfelel az elektro-
mos autók töltési szabványainak. Ez 
azt jelenti, hogy „házilag barkácsolt 
elektromos autó” nem, csak hivatalos 
autókereskedőtől vásárolt elektromos 
autók használhatják majd a töltőállo-
másokat. 

Már működnek a nyári melegben enyhet adó tűzcsapokat víz-
csappá átalakító szerkezetek. Az öt így átalakított kutat az ősz 
kezdetéig, szeptember végéig használhatják majd a kispestiek.

Tűzcsap-vízcsapok
Kispest-szerte

A nyári melegben az önkormányzat idén is meg-
próbálja enyhíteni a kánikula okozta kellemetlen-
ségeket, ezért az önkormányzat már működteti 
párakapuit a Központi játszótéren, a Kossuth té-
ren, a kerületi napközis táborban, a Kós Károly 
téren és a KAC-pályán. Ismét működnek a víz-
csappá átalakított  tűzoltócsapok a Vas Gereben 
utca–Nádasdy utca sarkán, a Kós Károly tér–Pan-
nónia utca sarkán, a Vak Bottyán utcában a KöKi 
Terminál oldalában, az Üllői út–Dobó Katica utca 
sarkán és a Zoltán utca–Pannónia út sarkánál. A 
tűzcsapokra szerelt szerkezeteket tavaly vásárolta 
az önkormányzat, így a szezon utáni karbantar-
tást követően ugyanazokat az eszközöket szerelik 
vissza a szakemberek. Az elfogyasztott víz meny-
nyisége után fizetendő számlát az önkormányzat 
állja. Ezeken kívül mintegy 5000 palack vizet is 
kiosztanak majd a nyár folyamán az önkormány-

zat munkatársai, önkéntesei. A csapok felügyele-
tét végző Vagyongazdálkodási és Városüzemel-
tetési iroda munkatársa, Camara-Bereczki Ferenc 
kérdésünkre elmondta, ez a tűzcsapokat vízivásra 
is alkalmassá tevő szerkezet magyar fejlesztésben 
készült, amelyet az építészkarra járó egyetemis-
tákból álló csoport talált ki néhány évvel ezelőtt 
Tudományos Diákköri Dolgozatként. Jelenleg 
alig 60 darab van belőle a fővárosban, de orszá-
gosan sem terjedtek még el. Többek között ez 
azért praktikusabb, mint a közterületeken koráb-
ban üzemeltetett kék nyomókutak, amelyeket a 
köznyelvben sokan tévesen csak artézi kutaknak 
neveztek, hiszen ezek is a vízvezeték-hálózatról 
működnek, egyszerre csupán 15 másodpercig, 
egy ivásnyi, úgy másfél-két deciliter kellemesen 
hideg vizet lehet belőlük nyerni, így nincs mód az 
ivóvíz pazarlására.

VÉDEKEZÉS

TÚRÁZÁS 

Szaporodó
rágcsálók

Aranyérmes
természetjárók 

Lejárt a Fővárosi Önkormányzatnak 
a régi patkányirtóval (47 éve a Bá-
bolna Bio Kft.) kötött szerződése.  A 
patkánymentesítést 2018. július 19. 
napjától ellátó RNBH Konzorcium 
(Rovért Rovar- és Rágcsálóirtó Kft., 
Növényvédő és Kártevőirtó Kft., 
Bogármérnökség Kft., Hygiénia 
Kártevőirtó és Szolgáltató Kft.) a 
lakossági bejelentéseket a 06/70-
364-6531 telefonszámon fogadja 
hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig. A 
köztes időszakokban üzenetrögzítő 
fogadja a hívásokat.  Elektronikusan 
a patkanyirtasbudapest@gmail.com 
emailcímen címen lehet bejelenteni 
a patkányészleléseket.

A Káptalanfüredi Üdülőtábor adott 
otthont a Természetjáró Gyerekek 
és Diákok 29. Országos Találkozójá-
nak, amelyet a kispesti Gémes Ter-
mészetjáró Egyesület tagjai szervez-
tek. A versenyszámok tájékozódási 
túraversenyből, városismereti tájé-
kozódási versenyből és honismereti 
elméleti versenyből álltak. A progra-
mot közös éjszakai séta és tihanyi ki-
rándulás is színesítette. Az összetett 
versenyben diák kategóriában a kis-
pesti Semmelweis Szakközépiskola 
tanulói aranyérmet nyertek.

Az átalakító szerkezet magyar fejlesztésben készült

KÖRNYEZETVÉDELEM



Három ütemben újult meg az óvoda a már félide-
jében járó kerületi intézményfelújítási program 
keretében. A felújítás egyes elemeit az itt dolgo-
zókkal egyeztetve tervezték meg a szakemberek.  
Mint Kránitz Krisztiántól megtudtuk, az óvoda 
6 vizesblokkjának építészeti-gépészeti és elekt-
romos korszerűsítése után teljesen kicserélték a 
vízvezetékeket, a lefolyókat, a zuhanytálcákat, a 
WC-ket, a mosdókagylókat, de teljes festést, fali- 
és padlóburkolat-cserét is végeztek a vizes helyi-
ségekben a szakemberek. A belső udvar részleges 

felújításakor sor került az udvar egy részének, 
mintegy 300 négyzetméter térkövezésére, 3 gu-
miburkolatú játszósziget (224 négyzetméter) 
kialakítására, kihelyeztek három új árnyékoló 
napvitorlát is, valamint megújultak a homokozók 
ülőkéi és faburkolatai is. Az óvónők külön kéré-
sére a csoportszobák előtti terasz feletti tetőt úgy 
alakították ki, hogy azt esőben is használhassák 
az óvodások – egészítette ki a munkálatok felso-
rolását Kránitz Krisztián a VAMŰSZ igazgatója.
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Már állnak a főfalak
a piacon

Jól halad az átépítés, decemberre elkészülhet

A záporos nyári időjárás ellenére jól halad a wekerlei kispiac 
átépítése, a Gutenberg körúti és a Nádasdy utcai részen már 
állnak a főfalak. Összesen több mint 200 millió forintba kerül 
a beruházás – felét az önkormányzat állja –, amelynek eredmé-
nyeként korszerű piac fogadja majd a wekerleieket és a kispes-
tieket várhatóan már december elején. 
Mint arról korábban már beszámoltunk, a piac 
862 négyzetméteres területének 476 négyzet-
métere épül be, 5 üzlet-, valamint egy közössé-
gi helyiséget alakítanak ki, és visszakerülnek az 
árusítópultok is. A teljesen 
önkormányzati tulajdonú 
komplexumban a koráb-
bival megegyező nagysá-
gú üzletet kapnak vissza 
a bérlők. A piac átépítése 
két szakaszban zajlik: a 
mostani elsőben a Gutenberg körút és a Nádasdy 
utca felőli oldal épül meg, a második ütemben a 
Pannónia utcai rész kerül sorra. Az építkezés első 

szakaszában a Pannónia utcai pavilonokban és 
az őstermelői asztaloknál zavartalanul folyik az 
árusítás. Az önkormányzat 2016-ban nyújtotta 
be a piac-átalakítási pályázatot a Fővárosi Ön-

kormányzat TÉR_KÖZ 
felhívására. A Fővárosi 
Közgyűlés tavaly 110 mil-
lió forintot szavazott meg 
a beruházásnak, az ön-
kormányzat még ugyan-
ennyivel támogatja az 

építkezést. Az új piacépületek tervei a Wekerlei 
Társaskörrel, a piacosokkal és az őstermelőkkel 
egyeztetve készültek.

TESTVÉRVÁROS

Nemzetközi
tábor
a Balatonnál
Idén már 14. alkalommal érkeztek 
külföldi fiatalok a testvérvárosi diák-
csereprogram keretében Kispestre, il-
letve az önkormányzat káptalanfüredi 
üdülőtáborába. A hagyományoknak 
megfelelően az itt táborozó gyere-
keket és kísérőiket Gajda Péter pol-
gármester, Vinczek György alpolgár-
mester, Bogó Józsefné és Varga Attila 
önkormányzati képviselők, valamint 
Tütünkov-Hrisztov Jordán, a Kispesti 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és Rusz Boriszláv, a Kispesti 
Szerb Önkormányzat elnöke is meg-
látogatta. A vendég gyerekeket meg-
újult környezetben fogadták, hiszen  
a nyári szezon elején újabb hat fahá-
zat építtetett idén az önkormányzat a 
Káptalanfüredi Ifjúsági Táborban. 
A törökországi Pendikből, a bulgáriai 
Smolyanból, a szerbiai Zomborból, 
a lengyelországi Krzeszowicéből 
és az új testvérvárosból, a romániai 
Tasnádról érkeztek a diákok Ma-
gyarországra. Három napot töltöttek 
Budapesten azoknál a családoknál, 
amelyek gyerekei korábban utaztak 
külföldre a program keretében, majd 
az önkormányzat káptalanfüredi tábo-
rába utaztak, ahol kispesti gyerekek-
kel közösen töltenek el hét napot. A 
táborozás programjában a strandolás 
mellett több sport- és zenés szórakoz-
tató program, nemzetiségi bemutató, 
tihanyi hajókirándulás, a Csopaki 
Nemzeti Park, valamint Veszprém és 
az állatkert meglátogatása szerepelt.

Piac és közösségi tér 
együtt

Július végére elkészült az udvar- és a vizesblokkok felújítása 
a Zöld Ágacska óvodában. Az önkormányzat erre csaknem 40 
millió forintot fordított a kerületi intézményfelújítási program 
keretében. 

Megszépült
a Zöld Ágacska is 

SZOLGÁLTATÁS

VÉRADÁS

Kisbusz
a Segítő Kéznél

Sokan voltak 
nyáron is

Akadálymentes személyszállítással 
bővült a gondozó szolgálat szolgál-
tatásainak kínálata. Az önkormány-
zat saját költségvetéséből egy új, 8 
férőhelyes kisbusszal segíti az intéz-
ményt. A jármű csaknem 10 millió 
forintba került. Mivel a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat több 
ellátottja mozgáskorlátozott, így 
könnyebben tudják igénybe venni 
az intézmény programjait, szolgál-
tatásait. A Segítő Kéz egy másik 
szolgáltatását, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást is fejlesztette az ön-
kormányzat, így már közel kétszázan 
vehetik igénybe. 

Különösen jól sikerült a nyári vér-
adás. Hetvennyolc jelentkezőből 66-
an – közülük hárman először – adtak 
vért a Kispesti Véradók Egyesüle-
tének hétfői rendkívüli véradásán – 
tudtuk meg az egyesület vezetőjétől, 
Somogyi Lászlónétól. A nyári sza-
badságok alatt, a rövid, félnapos vér-
adáson különösen jónak mondható 
ez az eredmény. Legközelebb 2018. 
november 12-én, a Csokonai utcai 
Tudásházba várják a véradókat.

A terasz feletti tetőt esőben is használhatják
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Míg Nyugat-Európában már nagy hagyomá-
nyai vannak az ehhez hasonló játszótereknek, 
addig Budapesten ez a kispesti az egyik legna-
gyobb ingyenes és látványos új közösségi tér, 
amelyet az önkormányzat önerős beruházása-
ként, mintegy 200 millió forintból építtetett a 
2006 óta meghirdetett kispesti Zöldprogram 
keretében. Az elkészült beruházás során 9 vi-
zes installáció, többek között világítótorony, 
csúszda, játszóhajó, tengeri csillag, patak-
meder zsilippel, párásító delfinek, homokozó 
mellett ivókút és kerékpártároló, padok is ke-
rültek a parkba.  A játszóteret 2-14 éveseknek 
tervezték, a balesetek megelőzése érdekében 
csak szülői felügyelettel használhatják a gye-
rekek, és várhatóan ugyancsak népszerű lesz. 

A tervezést és az építtetést koordináló iroda 
munkatársaitól kapott információk szerint a 
Deer Garden Kft. által megálmodott és kivite-
lezett parkot a nyári időszakban május 1-jétől 
szeptember 30-ig 8.00 és 21.00 óra között, a 
téli időszakban, október 1-jétől április 30-ig 
pedig 8.00 órától 18.00 óráig látogathatják. 
Természetesen a téli időszakban a vizes lát-
ványelemek nem működnek. Az iroda szak-
emberei arra is felhívják a játszótérre érkezők 
figyelmét, hogy az eszközöket bár az ivóvíz-
hálózatról működtetik, az ott folyó víz nem 
alkalmas az ivásra. Fontos használati tudniva-
ló, hogy nem működnek a vizes részek akkor, 
ha 20 fok alá süllyed a hőmérséklet, illetve 
szeles vagy zivataros az idő, mert a játszótér 

vizes gépészetét tervező Ganz HYDRO Kft. 
szakemberei egy „mini meteorológiai” állo-
mással rendszeresen figyelik az időjárási vi-
szonyokat. A játszótérhez kapcsolódó része-
ken a zöldterületek felújítása is megtörtént, 
így mintegy 800 cserje, 100 évelő növény 
és 10 fa telepítésére és füvesítésre került sor.  
Hamarosan elkészül egy technikai épület is, 
ahol mellékhelyiségek és pelenkázó is lesz. A 
készülő házirend pedig  azt segíti majd, hogy 
a játszóteret mindenki balesetmentesen és a 
közegészségügyi előírásoknak megfelelően 
használja. A játszótér nyitását és zárását, va-
lamint karbantartását a KözPark Kft. végzi.

Négyezer négyzetméteren, 9 látványos vizes játékkal hivatalosan is átadták Budapest talál 
legnagyobb ingyenes vizes játszóterét Kispesten, a Berzsenyi utcai gyermekorvosi rende-
lő, a Zöld Ágacska óvoda és a Puskás iskola tőszomszédságában. 

Elkészült a vizes kalandjátszótér 
Kispesten 



A rendszerváltás idején kapcsolódott be a kispesti közéletbe Zupkó Gábor, 
aki az első önkormányzati ciklusban alpolgármesterként töltötte hivatali 
idejét, 1994-től 1998-ig az első közvetlenül megválasztott polgármester-
ként irányította a kerületet. Kispesten és a Fővárosi Közgyűlésben végzett 
munkájának befejezése után a diplomáciai pályát választotta. Jelenleg 
az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője, nemzetközi 
szinten is számos szakmai sikert és elismerést tudhat magáénak. Zupkó 
Gáborral kispesti kötődéseiről, az önkormányzati rendszer kialakulásáról 
és Magyarország uniós tagságát érintő témákról beszélgettünk.

Hogyan emlékszik vissza a rendszerváltás 
idejére? Milyen változásokat, lehetősége-
ket hozott ez az időszak Kispest életébe?
Az egész ország számára óriási változást je-
lentő fordulat egyszerre volt átmenet a szo-
cialista gazdaságból a piacgazdaságba, a de-
mokratikus centralizmusból a demokráciába, 
s ezzel együtt egy súlyos gazdasági válságot 
is kellett kezelni. Akkor még nem voltak ezzel 
kapcsolatban megfelelő tapasztalatok, új sze-
replők kerültek be a közéletbe, a szintén újon-
nan alakult önkormányzatok pedig rendkívüli 
felhatalmazással, viszonylag jelentős bevéte-

lekkel és tulajdonnal rendelkeztek. Más vá-
rosokhoz, kerületekhez hasonlóan Kispesten 
is nagyon sok olyan alapvető dolog hiányzott 
a mindennapokból, amit ma természetesnek 
veszünk, egyértelműnek tűnik. Hagyomá-
nyos Kispest utcáinak jelentős részében nem 
volt csatornázás, nem volt aszfaltozott úttest, 
Kispesten rendkívül kevés embernek volt te-
lefonja, szinte teljesen hiányoztak a lakótele-
pek kiszolgálásához szükséges kereskedelmi, 
szolgáltató létesítmények. Helyi szinten a 
pártpolitizálás rendszerének kialakulatlansá-
ga sok esetben segítette azt, hogy könnyebb 

volt konszenzust teremteni. Az alapvető kér-
désekben egyetértés volt: például abban, hogy 
a rendelkezésre álló forrásokat – amelyek a 
tanácsi rendszerben nem voltak – nem felél-
ni kell, elsősorban nem a működtetésre kell 
felhasználni, hanem olyan fejlesztéseket kell 
végrehajtani, amelyek hosszú távon megha-
tározhatják Kispest életét, illetve javíthatják 
az itt élők életminőségét. Ennek szellemében 
indult csatornázási, útépítési program, elkez-
dődött a játszóterek, parkolók kialakítása, 
garázssorok építése, a közlekedési rend kiala-
kítása, a parkosítás. Nagyon sok buktatóval 

Zupkó Gábor
Kispest korábbi polgármestere, a város egyik új
díszpolgára, az Európai Bizottság magyarországi
képviseletének vezetője
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járt ez az időszak, de azt remélem, hogy több 
helyes döntést hoztunk, mint helytelent. Ha 
azért tiszteltek meg a díszpolgári címmel, mert 
azt gondolták, hogy 1990 és 1998 között sok 
jó dolog történt Kispesten, akkor mindenképp 
meg kell osztanom ezt a dicsőséget az akkori 
összes önkormányzati vezetővel, képviselővel, 
a Polgármesteri Hivatalban dolgozókkal és a 
minket támogatókkal is.

Miért döntött úgy, hogy a továbbiakban 
nem kíván aktívan részt venni a kispesti 
közéletben?
A rendszerváltás környékén sokan keveredtek 
a kerületi politika környezetébe, aztán néhány 
év után kiderült, hogy ki választja hosszú távon 
is a politikát, és ki az, aki úgy gondolja, hogy 
jó volt részt venni a rendszerváltozás utáni idő-
szakban helyi közügyekben, az önkormányza-
ti rendszer kiépítésében, de talán nem hosszú 
távon szeretne politikai pályán maradni. Én is 
utóbbiak közé tartoztam: örülök, hogy részt 
vehettem ebben az időszakban a helyi önkor-
mányzati életben a fővárosban és Kispesten, 
de miután lejárt a polgármesteri mandátumom, 
egyfajta tudatossággal már nem indultam újra 
önkormányzati pozícióért. Számomra ez egy 
szép időszak volt, amelynek bizonyos elemeire 
büszke vagyok, és továbbra is erősen kötődöm 
Kispesthez, mert kispestinek lenni jó.

Miért jó kispestinek lenni?
Lakhat valaki úgy is Kispesten, hogy bár 
kispestinek mondja magát, mégsem éli meg 
azt: Budapest belvárosában dolgozik, oda jár 
szórakozni, s nem feltétlenül figyeli az ön-
kormányzat, a kispesti intézmények vagy a 
kerületi civilszervezetek programjait, rendez-
vényeit. Én kispestiként rendszeresen részt 
veszek ezeken az eseményeken, jónak tartom 
és élvezem őket. Szoktam beszélgetni a kofák-
kal a Kossuth téren, mert helyi közügyekben 
mindig a leghitelesebb információkat kapom 
tőlük, szeretek kávézni egy nevezetes Kós Ká-
roly téri boltban, s jó érzés tudni, hogy Puskás 
Öcsinek melyik volt a kedvenc kocsmája, hova 
járt iskolába és hol volt a háza. Számomra így 
áll össze kispestinek lenni: meghatározó he-
lyek, élmények, emberek teszik élvezetessé a 
kispesti létet.

Jelenleg az Európai Bizottság magyaror-
szági képviseletének vezetője. Milyen főbb 
feladatokat lát el a képviselet?
Munkánk hasonlít egy nagykövetség munká-
jára: egyrészt kapcsolatot tartunk a kormány-
zattal, tudományos intézményekkel, egye-
temekkel, másrészt figyelemmel kísérjük és 
elemezzük a magyar politikai és gazdasági 
eseményeket, továbbá rendszeresen tájékoztat-
juk a magyar sajtót és a polgárokat a Bizottság 
munkájáról. Minden megyében fenntartunk 
egy információs irodát, Budapesten az Európa 
Pontot, ahová bárki fordulhat az Európai Uni-
óval kapcsolatos kérdéseivel. Emellett külön-
böző eseményeken, fesztiválokon, kulturális 
rendezvényeken is népszerűsítjük az új prog-
ramjainkat és kezdeményezéseinket.

Tapasztalatai alapján mennyire tájékozott a 
magyar lakosság az Uniót érintő témákban, 
kérdésekben?
Az Eurobarometer által rendszeresen végzett 
közvélemény-kutatások alapján a magyarok 
az európai átlagnál jobban tájékozottabbak. 
Ennek egyik oka, hogy – sok más országtól 
eltérően – már a középiskolai rendszerben fog-
lalkoznak európai uniós kérdésekkel, alapvető 
uniós ismeretekkel is. Magyarországon az uni-
ós tagság támogatottsága is az európai átlag-
nál magasabb, több mint 70 százalék. Fontos 
tevékenységünk, hogy folyamatos tájékozta-
tást adjunk a tagság előnyeiről, kihívásairól 
és vívmányairól, ami talán növelheti is ezt a 
támogatottságot.

Magyarországnak az élet számos területén 
sok elmaradást kell behoznia más uniós tag-
államokhoz képest.
Az Európai Unió azonban nem azért jött létre, 
hogy minden problémát azonnal megoldjon. 
Magyarország egy 40 éves időszak után csatla-
kozott az Unióhoz, amelynek során nem maga 
választotta meg a saját útját, tehát nem onnan 
indult el, mint egy akkor már fejlettebb nyugati 
ország, így nyilvánvalóan nem is tarthat még 
ott. A globalizálódó világban egészen egyér-
telmű, hogy egyedül egyik európai ország sem 
lenne gazdaságilag és politikailag elég befo-
lyásos. Magyarország számára az egyetlen út 
az európai uniós tagság, mert az egységes piac 
biztosítja a gazdaság nagy részének sikeres 
működését és több tízezer család megélheté-
sét, és az Unión keresztül tudunk befolyásolni 
olyan globális folyamatokat, amelyekbe egye-
dül nem lenne beleszólásunk és ráhatásunk. Az 
Európai Unió érték- és érdekközössége olyan 
egységes gazdasági piacot alakított ki, amely 
mindenki számára előnyös, és növeli a ver-
senyképességet. Magyarország sikeresen él 
ezzel, ennek köszönhetően az egységes piac 
egyik legnagyobb nyertese: exporttöbbletet 
és pozitív gazdasági egyenleget mondhat ma-

gáénak, vonzza a befektetéseket és alacsony a 
munkanélküliség. A következő időszak fontos 
kérdése lesz, hogy az oktatási rendszer is ha-
tékonyabban hozzá tudjon járulni a gazdasági 
versenyképesség fenntartásához.

Évente több tízezren vándorolnak ki az or-
szágból külföldi munkavállalás vagy letele-
pedés céljából. Hogyan lehetne csökkenteni 
a kivándorlás ütemét?
Fontos, hogy megtörténjen az a termelékeny-
ségi és versenyképességi fordulat a gazdaság-
ban, amelynek eredményeként izgalmas mun-
kahelyek teremtődnek, és a sikeres oktatási, 
kutatási tevékenységünknek köszönhetően is 
új munkahelyek érkeznek Magyarországra. 
Ennek érdekében alakult meg idén a nevében 
is innovációra összpontosító minisztérium, az 
Európai Bizottság pedig különböző alapokon 
keresztül támogatja ezeket a folyamatokat.

Ön szerint jó úton halad Magyarország?
Európai uniós tisztviselő szemszögéből helyes 
út az, ha egy európai ország az uniós tagságon 
keresztül látja a jövőjét, és az egységes piacon 
sikeres, mert ezáltal képes befolyásolni olyan 
folyamatokat, amelyekre egyébként nem tud-
na hatni. Ez akkor is így van, ha esetleg egyes 
kérdésekben vitatkozik, hiszen az uniós intéz-
ményrendszer is demokráciára épül, és annak 
az is része, hogy egy tagország egyes kérdések-
ben nem ért egyet, esetleg olykor markánsan is 
megfogalmazza ezt a véleményét, hiszen úgy 
alakul ki a közös vélemény, ha azt megelőzi 
egy – akár élénk – vita is. A legtöbb kérdésben 
egyébként konstruktív az együttműködés és 
rendszeres a párbeszéd: az Európai Bizottság 
által előterjesztett javaslatok mintegy 97 szá-
zalékát támogatják a magyar kormány képvi-
selői. A legtöbb párt az Európai Unióban látja 
a különböző tagországok jövőjét, és ezzel én is 
így vagyok.

Prusinszki István



Hogyan aludjunk át egy 
gyilkosságot?
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Inárcson megöltek egy 44 éves, családsegítőként dolgozó három-
gyerekes családanyát. A kegyetlen, késes gyilkos egy szintén több 
gyermekes, végsőkig elkeseredett férfi, akinek devizahitelesként 
odalett a háza, és attól tartott, hogy utcára kerülve elveszik tőle 
beteg gyermekét. Azt a szociális munkást sebezte halálra, aki az 
utolsó utáni pillanatban is megpróbált rajtuk segíteni. Nem sike-
rült, ezután következett be a tragédia.
E szörnyű tragédiában, mint cseppben a tenger, tükröződik Ma-
gyarország árnyékos oldalának robbanásig feszült légköre, meg-
annyi felgyülemlett indulata. Magam is többször tapasztaltam, 
milyen is az, mikor egy reményét vesztett ember arra zúdítja min-
den dühét, keserűségét, akihez akkor fordul, mikor már minden 
más lehetőség kimerült. Aztán, mikor kiderül, hogy hiába, mert 
nem lehet csodát tenni, nem lehet túllépni a jogszabályokon, el-
szakad a cérna. Láttam ilyet többször is, sajnos egyre többször a 
fogadóóráimon.
Itt azonban másról, sokkal többről van szó. Először is egy szo-
ciális munkás napi szinten szembesül megoldhatatlannak látszó 
helyzetekkel. Egy szociális munkás szívét, lelkét beleteszi hiva-
tásába, és próbál meg akkor is segíteni, mikor az lehetetlennek 
látszik. Teszi mindezt úgy, hogy szakmájában a nettó átlagbér 
alig 120 ezer forint. Alig van jobb helyzetben (ha egyáltalán jobb 
helyzetben van) azoknál, akiken segíteni próbál. Az egészben az 
a legszörnyűbb, hogy épp rajtuk csattan az ostor, a reményüket 
vesztett ügyfelek pont azon vezetik le  tehetetlen haragjukat, mi-
kor oda a lakás, és ennek következtében elveszik gyermekeit, ő 
maga pedig hajléktalanná válik. Szaporodó esetek, erősödő in-
dulatok.
A rózsaszínű átlagok helyett ideje szembenézni a súlyos élethely-
zetekkel, ideje lenne megvédeni, megbecsülni a szociális munká-
sokat. Ezt tettem szóvá nemrég a Parlamentben. Drámai téma, a 
kormány válaszába  mégis sikerült belealudnia egy államtitkár-
nak. Tény, kollégája reagálása tényleg elég lapos és problémake-
rülő volt, de azért aludni mégsem kéne közben. 

Sőt, ideje lenne felébredni.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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A Parlament épülete előtt tüntettek a sérült gyerekeket nevelő 
szülők azért, mert a kormány visszautasította, hogy az otthon-
ápolásért járó juttatást megemeljék – írta a 24.hu.
 Az otthoni ápolás elismeréséért küzdő szerve-
zetek és civilek korábban is a Kossuth térre vo-
nultak, mert arra voltak kíváncsiak, hogy mit 
válaszolnak nekik a képviselők 3+1 egyszerű 
kérdésre:
• Aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyaté-
kos hozzátartozóját otthon ápolja, gondoz-
za akár a nap 24 órájában, munkát végez-e? 
• 29, 44, 52 ezer forintból meg lehet-e élni (élel-
met venni, rezsit, gyógyszert stb.) egy hónapban, 
akár két embernek?
• Támogatja-e, hogy 50 000 forinttal emeljék az 
otthonápolók havi juttatását, hogy 79, 94, 102 
ezer forintot kapjanak havonta, amiből lehet, 
hogy ketten kell megélniük?
• Mi az, amit Ön személyesen tesz, vállal azért, 

hogy az otthonápolásban érintett embereknek ja-
vuljon az élethelyzete, hogy a fent említett eme-
lés megvalósuljon?
Akkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(Emmi) közleményben válaszolt a feltett kérdé-
sekre. „A szociális ügyekért és társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkársága széles körű 
párbeszédet indít az ápolási díj emeléséről, több 
szakmai és civil szervezet és a szociális ágazati 
egyeztető fórum javaslatait is meghallgatja majd, 
és várhatóan az ősszel tesz javaslatot a kormány-
nak az ápolási díjjal kapcsolatos intézkedésekről. 
Közölték: azon dolgoznak, hogy tovább erősítsék 
ezeknek a nehéz helyzetben lévő családoknak a 
megbecsülését, a mindennapi megélhetését és 
szociális biztonságát.”

Maguknak megszavazták 
az emelést

HARÁCS

Új lakó
a Kádár-villában
Mészáros Lőrincékhez került a 
balatonaligai volt pártüdülő is. Negy-
venhét hektáros balatonvilágosi üdü-
lőhelyet szerzett a Mészáros érdek-
köreihez tartozó Appenin Holding 
Holding: leányvállalatuk megvásá-
rolta a Club Aligát birtokló Pro-Mot 
Hungária ingatlanfejlesztő 74,99 szá-
zalékos üzletrészét, és megszerezte a 
Pro-Mot felé fennálló követeléseket 
is – írta az MTI. Mészáros Lőrinc 
ezzel újra nagyot harapott a Balaton-
környéki idegenforgalom tortájából, 
miközben amúgy is övé a helyi beru-
házások java.

CIKI

Családi
megbocsátás
Az idei Tusványoson Orbán Viktor 
miniszterelnök mellett a fia, Orbán 
Gáspár is a fellépők között volt: a 
Felház című mozgalmával érkezett, 
hogy evangelizáljon és előadást tart-
son Jézusról, az isteni szeretetről. Az 
előadásának címe Barátom, Jézus 
volt, benne sok személyes élménnyel. 
Ebben mesélt arról, megélte, hogy Is-
ten úgy szeret mindenkit, ahogy van. 
Mióta megismerkedtem Jézussal, 
jobban szeretem az apám – nyilatkoz-
ta az Indexnek.

A másokat ápolóknak az alapokra nem adnak
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Utolsó heteiben jár a „Kispesti Kóficok” fantá-
zianevű önkormányzati napközis tábor az Eöt-
vös iskolában. A kilenchetes táborozás ideje alatt 
naponta 80-100 kispesti iskolásnak biztosítanak 
szabadidős programot a nyáron. A tábort szerve-
ző Wekerlei Kultúrház munkatársainak, a tábor 
szabadidő-szervezőjének és a táboroztató peda-
gógusoknak köszönhetően idén is sok érdekes 
program várja az iskolásokat. Az önkormányzat 
mintegy 15 millió forinttal támogatta az idei tá-
bor működését, amely tartalmazza a bérköltséget, 
az eszközök, rendezvények, kirándulások, prog-
ramok és egyéb szolgáltatások (pl. uszodahasz-
nálat, KMO-s programok) költségét. A tábor min-
den programja ingyenes a gyerekek számára, a 

szülőknek csak az év közbeni iskolai étkezés díját 
kell fizetniük, így akik ingyen étkeznek a tanév 
folyamán, most is térítésmentesen táborozhatnak.
Eddig voltak már báb- és mozielőadáson a KMO-
ban, hajókáztak a Dunán, jártak Harasztӱ István 
szobrászművész műtermében, Geröly Tamás ütős 
„ritmusjáték” címmel interaktív zenei foglalko-
zást tartott és tart nekik kéthetente. Kirándultak 
már Székesfehérvárra a Bory-várba és Tordasra 
a western-élményfaluba, voltak az Országgyű-
lési Múzeumban, a Láthatatlan kiállításon a Mil-
lenáris Parkban, a Csokigyárban, az Andrássy 
Élményközpont Future Parkban, a Tűzoltó és a 
Rendőr Múzeumban. 

Javában táboroznak 
a Kispesti Kóficok

TÁMOGATÁS

Segítség
az iskoláknak
Döntöttek a képviselők a kispesti is-
kolák 2018. évi támogatásáról a Kis-
pesti Iskola Támogatási Alap terhére. 
Az erről szóló dokumentumokat és a 
támogatás összegét az új tanév kezde-
téig, de legkésőbb a szeptemberi év-
nyitókon megkapják az intézmények: 
- a Bolyai iskola Kispesti Bolyai Já-
nos Általános Iskola Alapítványa a 
tornateremben szekrények, tároló he-
lyek korszerűsítésére, IKT-eszközök 
beszerzésére 1 millió forint értékben,
- a Kós iskola A wekerlei Kós Károly 
Iskoláért Alapítványa fészekhinta te-
lepítésére ütéscsillapító burkolattal, 
szereléssel 1 millió forint értékben, 
- a Gábor iskola Gábor Iskoláért Ala-
pítványa IKT-eszközök beszerzésére 
1 millió forint értékben,
- a Pannónia iskola Pannónia iskola 
2000 Alapítványa IKT-eszközök be-
szerzésére 1 millió forint értékben,
- a Vass iskola „Egy megújuló isko-
láért” Alapítványa IKT-eszközök be-
szerzésére 1 millió forintértékben, 
- a Puskás iskola Egyszer Élsz! Ho-
gyan Élsz? Alapítványa oktatást segí-
tő és audiotechnikai eszközök beszer-
zésére 1 millió forint értékben,
- a Móra iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 
Kéz a Kézben Alapítványa IKT- és 
fejlesztőeszközök beszerzésére 1 mil-
lió forint értékben,
- a Deák gimnázium A Kispesti Deák 
Ferenc Gimnáziumért Alapítványa 
dallamcsengő, aulába szerelt megfi-
gyelő kamera, székek, pulpitus, mo-
linó, eszközbérlésre 1 millió forint 
értékben, 
- a Kispesti Alapfokú Művészeti Is-
kola Kispesti Művészetoktatásért 
Alapítványa audiotechnikai eszközök 
és tánckellékek, szoknyák beszerzé-
sére millió forint értékben,
- az Eötvös iskola Angol Nyelv-
tudásért Alapítványa IKT- és 
audiotechnikai eszközök, valamint 
táblajátékok beszerzésére 1 millió fo-
rint értékben.

Tavaly kezdődött a Mézeskalács óvoda Kelet ut-
cai épületének teljes felújítása, akkor a világítást 
és a közműhálózatot kor-
szerűsíttették, és kicserél-
tették a padlóburkolatokat. 
Most a vizesblokkok és a 
konyha teljes rendbetétele 
került sorra. Több mint 20 
millió forintot költenek a 
munkálatokra annak érde-
kében, hogy a nevelési év kezdetére már egy kor-
szerű intézménybe jöhessenek a gyerekek. Krá-

nitz Krisztián, a Vaműsz igazgatója kérdésünkre 
elmondta, két, a gyerekek számára kialakított 

vizesblokkot, egy felnőtt 
öltözőt és WC-t korszerű-
sítenek, és építenek egy új 
WC-t, valamint a konyha 
is teljes, építészeti és gé-
pészeti felújításon esik át. 
Csaknem 250 folyóméter-
nyi csatornalefolyó csö-

vet, 180 folyóméternyi vízvezetéket és 45 folyó-
méternyi fűtési vezetéket cserélnek ki. 

20 millió forintos
beruházás

Jelenleg a vizesblokkok és a konyha felújítását végzik a Kispes-
ti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Kelet utcai tagintéz-
ményében. 

Folytatódik a munka
a Mézeskalács oviban 

TÁRSASHÁZ

KÖNYVTÁR

Megújul
a Hofherr-ház

Környezettuda-
tos kölcsönzés

Megkezdődött a korábban jobb na-
pokat látott Hofherr társasház hom-
lokzatának felújítása. Az épületben 
hat önkormányzati lakás is található, 
így a kerület a felújítás közel 70 mil-
lió forintos költségéhez 6 millió fo-
rinttal járult hozzá. A ház 1924-ben 
Szűcs Jenő tervei alapján épült. A 
homlokzatán lévő díszek a gépgyár-
ra utalnak. A háromemeletes épület-
ben kialakított lakásokat a Hofherr-
Schrantz-Clayton-Shuttleworth 
Magyar Gépgyári Művek Rt. tisztvi-
selőinek adták ki. Az alagsorban kö-
zös fürdőszoba és mosókonyha volt.

„Könyvtárunk is csatlakozott a Mű-
anyagmentes július elnevezésű kam-
pányhoz! Munkatársaim behozták az 
otthon összegyűlt papírszatyrokat, és 
mostantól ezeket adjuk oda azoknak 
az olvasóinknak, akik több könyvvel 
távoznak, mint amennyire számítot-
tak. Ha olvasóinknak is van felesle-
ges papír- vagy vászonszatyra, hoz-
za be nekünk, de előtte egyet-egyet 
rakjon be saját táskájába, hogy le-
gyen kéznél, ha például bevásárolni 
megy” – javasolta a könyvtár veze-
tője, Popovics Beatrix.

A szakemberek szerint szeptemberre kész a felújítás
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A tervek szerint az idei központi tanévnyitóra elkészül a pad-
lástér átalakítása a Pannónia iskola tetőterében. Rá sem ismer-
ni az újonnan átalakított régi padlástérre, ahol jelenleg már 
a burkolási munkák zajlanak.  Az augusztusi befejezésig 615 
négyzetméteren hat csoportszoba és két vizesblokk épül ki. A 
beruházásra 80 millió forintot fordít az önkormányzat. 
Ugyan már régóta nem az önkormányzat feladata 
lenne a munka elvégzése, de mivel ezt már ko-
rábban megígértük, teljesítjük a vállalást. 2016 
szeptemberére elkészült a tetőtér-beépítési mun-
kálatok első szakasza a Pannónia iskolában, a 
tetőtérbe vezető lépcsőház kiszélesítése, amelyre 
20 millió forintot fordított az önkormányzat. Az 
augusztusi befejezésig 615 négyzetméteren hat 
csoportszoba és két vizesblokk épül ki. Somogyi 
Gábor igazgató elmondta, régi vágyuk teljesül 
a padlástér beépítésével, az új foglalkoztató he-
lyiségek nagy segítséget jelentenek majd a cso-
portbeosztásokban, hiszen egyre népszerűbb az 

intézmény. Az iskolában jelenleg 16 osztályban 
430 gyerek tanul, évfolyamonként 2-2 párhu-
zamos osztályban, így a mostani beépítéssel a 
csoportbeosztásokat, a fejlesztő foglalkozásokat 
is meg tudják majd oldani. Rengeteg dolog van 
még hátra, hiszen be kell rendezni a tetőteret, de 
nagyon várjuk már, hogyan fog kinézni! – tette 
hozzá. Az intézményvezetőtől megtudtuk azt is, 
hogy a kerületi iskolák önkormányzattól kapott 
1-1 millió forintos támogatásából a pannóniások 
a tetőtér egyik tantermét számítógépekkel szere-
lik majd fel. 

Finisben az átépítés 

ELISMERÉS

Idei Puskás-díj
Július 21-én a Bozsik stadionban, 
amikor is a Budapest Honvéd FC–
Swietelsky-Haladás mérkőzésen  
3:2-re győzött a hazai csapat, még a  
meccs szünetében Gajda Péter polgár-
mester Fenyvesi Dezsővel, a Puskás 
Alapítvány elnökével átadta az idei 
Puskás-díjat. A díjat az alapítvány a 
kiemelkedően teljesítő és példás ma-
gatartást tanúsító fiatal labdarúgók-
nak, illetve az utánpótlás nevelésében 
átlagon felüli munkát végző edzőnek, 
szakembernek adományozza. Ezúton 
is gratulálunk a két kitüntetettnek, 
Farkas Tibornak és Májer Milánnak!

GYÁSZNAP

Megemlékezés 
A kispesti gyásznapon, június 30-án, 
a MEASZ és a Romák Felzárkóz-
tatásáért Egyesület szervezésében 
megemlékezést tartottak a Kispesti 
Új Temető izraelita parcellájában. A 
koszorúzás előtt beszédet mondott 
Vinczek György alpolgármester, Han-
ti Vilmos, a MEASZ országos elnö-
ke, Iványi Gábor lelkész, Szonderik 
Gyula, a MEASZ 19. kerületi elnöke 
és Mohácsiné Horváth Ágnes, a Ro-
mák Felzárkóztatásáért Egyesületé-
nek alapító tagja. Később köveket, 
virágokat és koszorúkat helyzetek el 
az emlékezők a Kispesti Új Temető 
izraelita parcellájában található em-
léktáblánál. 

Hat új tanterem lesz a Pannónia iskola tetőterében

Idén is indult Kispest a Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyen. A Nagykőrösről érkezett, a városüzemeltetésben, a zöldterü-
letek fenntartásában is ugyancsak járatos, jól összeszokott háromtagú szakmai zsűri elis-
meréssel szólt a látottakról.

Magasra tette a mércét Kispest
A szakmai zsűri elismeréssel szólt a kerületben látottakról

A tisztább, élhetőbb és virágo-
sabb Kispest megteremtését cél-
zó polgármesteri Zöldprogram 
2006-ban indult, azóta a Virágos 
Magyarországért versenyben 
szép sikereket ért el a kerület: 
2008-ban a legszebb kerületnek 
járó díjat, 2010-ben, 2012-ben 
és 2014-ben a főváros különdí-
jat, 2013-ban Budapest Főváros 
Fődíjat, 2017-ben pedig a fővá-
rosi kerületek kategóriában fődí-
jat kapott – tudtuk meg Vinczek 
György alpolgármestertől, aki a 
Nagykőrösről érkezett, a hosz-
szú évek alatt már összeszokott 
háromtagú szakmai zsűrit, Vo-
zárné Ragó Ildikót, Vágó Csa-

bát és Tóth Tamást, valamint az 
őket elkísérő és a kerület Zöld 
programjáról, mindennapi éle-
téről és fejlesztéséről tájékoz-
tató Berencz Ibolya főépítészt, 
Tichy Juditot, a Zöldprogram 
Iroda vezetőjét, Márkus Editet és 
Brázainé B. Táciát, a Zöldprog-
ram Iroda munkatársait fogadta 
a Városházán. A rövid találko-
zón még az indulás előtt Vinczek 
György tájékoztatta a szakem-
bereket, és a Bolyai iskolások 
szerint „halacskát formázó” tér-
képén előzetesen megmutatta a 
kerületbejárás 12 helyszínét.
Tichy Judit irodavezető kér-
désünkre elmondta, felhívta a 

zsűri figyelmét a kerület idén be-
adott fővárosi pályázataira, így 
az Eötvös utcába tervezett régi 
KRESZ-park, a Kertvárosi Kö-
zösségi Ház és a hozzá tartozó 
tér felújítására, valamint a gyors-
forgalmi út mentén található, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában 
lévő, jelenleg hajléktalanok ál-
tal lakott kiserdő közösségi er-
dővé való átalakítására, és arra 
is, hogy a kerületi közösségi 
költségvetés keretében immár 
második alkalommal készülnek 
zöldterületek, közösségi terek 
ennek keretében a kispestiek ja-
vaslatára. Vozárné Ragó Ildikó, 
aki csaknem 15 éve aktívan vesz 

részt a Virágos Magyarországért 
versenyre nevezett települések 
zsűrizésében, nagy várakozással 
érkezett Kispestre. Mint mondta, 
„pozitív csalódás” érte őt, mert 
még nem zsűrizett Budapesten. 
Kicsit tartott attól, hogy itt majd 
zsúfolt, zöldterületben szegény 
kerületbe érkezik. Ezzel szem-
ben tágas, szépen rendben tartott 
köz- és zöldterületeket láttak. 
Vozárné Ragó Ildikó hangsú-
lyozta: ugyancsak szigorú a ver-
seny pontozási rendszere, hiszen 
nemcsak a zöldterületeket nézik, 
hanem a bírálati szempontok kö-
zött szerepel az is, hogy mennyi-
re élhető az adott város, kerület, 
és hogy mennyire alkalmas a 
közösségi életre, milyen aktívan 
vesznek részt az ott élők a tele-
pülés életében, fejlesztésében, 
szépítésében. Ebből a szempont-
ból Kispest ugyancsak „magasra 
tette a mércét”, jól látható, hogy 
korábban sem véletlenül kapott 
elismerést. Vozárné Ragó Ildi-
kótól megtudtuk azt is, hogy a 
mostani zsűrizés csak az első 
állomás, hiszen ha Kispest az itt 
tapasztaltak alapján bekerülne a 
legjobbak közé, akkor egy má-
sik értékelő csapat újból szemlét 
tart majd a kerületben. Az idei 
versenyre is háromszáznál több 
nevezés érkezett, és ezek közül 
20-30 kerül majd be az utolsó 
körbe. A verseny végleges vég-
eredménye hosszú egyeztetés és 
szakmai véleménycserék után 
alakul majd ki. Eredményhirde-
tés szeptember végén, október 
elején várható. A látogatás alatt a 
zsűri elismerően szólt a közössé-
gi kertekben folyó közösségi és 
szakmai munkáról, a társasházak 
előkertjeiről, a közösségi költ-
ségvetésről, a be nem épített ön-
kormányzati telkeken létesített 
átmeneti parkokról, illetve re-
mek kezdeményezésnek találták 
a vizes játszóteret, bár a terület 
várható túlterhelésétől óvták a 
város vezetését.

A zsűri érdeklődéssel nézte a lakótelepi közösségi kerteket
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

Egy társasház működésének fedezetét – egyéb bevételek hí-
ján – a tulajdonostársak biztosítják, ahogy a nevében is benne 
van, a közös költség befizetésével. Ennek mértékét a társasház 
költségei határozzák meg. Megállapítása és elosztása lehet tu-
lajdoni hányad arányában, vagy a lakás és a nem lakás célú 
helységek négyzetmétere alapján. A közös költséget minden 
tulajdonostársnak fizetnie kell, akkor is, ha nem lakik az in-
gatlanban. Ha valaki nem ért egyet annak mértékével, akkor az 
éves beszámoló közgyűlésen lehetősége van ellene szavazni. 
Ha a többség a javasolt közös költség összegét elfogadja, azon-
ban valamely tulajdonostárs ennek jogosságát vagy jogszerű-
ségét vitatja, akkor a határozatot 60 napon belül bíróságon 
megtámadhatja. A költséget nem fizetők esetében a közös kép-
viselőknek kötelezettsége a tartozás behajtása. Első alkalom-
mal a fizetéssel elmaradóknak fizetési felszólítást küldenek. 
A törvényi előírás szerint három hónapos elmaradás esetén a 
behajtás következő lépése fizetési meghagyás  kibocsátásának 
kezdeményezése az illetékes közjegyzőnél vagy bíróságnál. A 
jogerős fizetési meghagyás kézhezvételét követően, ha az adós 
nem fizet, akkor a közös képviselő intézkedik a végrehajtás el-
indításáról, esetleg a jelzálogjog bejegyzéséről is. Ismert, hogy 
a közös költség tartozás jelentős mértékű növekedése gyakran 
összefügg a devizahitelek törlesztésének nehézségeivel, a költ-
ségviselés ellehetetlenülésével. Bizonyára Kispesten is sokan 
„nyögik” annak következményeit, hogy a 2001. évi XCIII. tör-
vény megszüntette a devizakorlátozást, lehetővé téve a bankok 
számára a devizahitelezést. Sok lakástulajdonos tartozása a 
több százezer forintot is meghaladja. Célszerű ezekben az ese-
tekben a közös képviselőnél kezdeményezni a hátralék részle-
tekben történő megfizetésének engedélyezését. Tapasztalataim 
szerint a közös képviselők segítőkészek, közös érdekek alapján 
méltányos és teljesíthető megoldást találnak. Ezek feltételezik 
a hátralékos tartozással rendelkező tulajdonosok együttműkö-
dését is.

Hegyi András

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

Vinczek György
(12. sz. választókörzet)
alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13.00–16.00 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

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.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
1195 Budapest, Városház tér 18-20. • 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: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY

Hegyi András
írása

• céges-, családi rendezvények felvétele
• videoklip, portré, dokumentum lm
• családi-, baba-, gyerekfotózás
• gyerekfotózás intézményekben
• kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
• online, of ine gra kai tervezés, honlap készítés

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...

Erdős László
+36 70 248-7272

el@elmedia.hu

PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !

ELmedia_ads.indd   1 2017.01.17.   17:42:53
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NAGY VAKÁCIÓS  AKCIÓK!

HU és EU Assistance csomagok

250 Ft/1LNyári szélvédőmosó
10% kedvezményAblaktörlő lapátokra

Fék alkatrészekre
10% kedvezmény

Klíma tisztítás 
ózonnal
4.490 Ft

Klíma töltés
9.990 Ft + 20 Ft/g  

klímagáz

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal el, mi szívesen 
elvégezzük. Kőműves, burko-
ló, festők, vízvezeték szerelő 
szakemberek állnak rendelke-
zésére. 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 készí-
tése, javítása, gurtnicsere, 
szúnyogháló, reluxa, har-
monika-ajtó, roletta. Meg-
bízhatóság, elfogadható ár. 
Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigete-
lés, burkolás, festés, kőműves 
(kéményfelújítás) vízszerelési 
munkák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, 
hőszigetelés azonnali kezdés-
sel, ingyenes kiszállás és ár-
ajánlat. nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel.: 06 30-557 
90 74, 06 20-536 03 69

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁR-
PITTISZTÍTÁS! 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 EU 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 
06-1-280-75-74, 06 30-94-94-
360

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

Csempézést, padlóburkolást, 
burkolatjavítást vállalunk! Kis 
munka is számít! Rövid határ-
idő! Tel.: 0670-541-9022

Rövidáru-Méteráru bolt! Cím: 
1196 Budapest, Kossuth L. u. 
68. Ny: H-P: 8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-
20/261- 3252

Rácskészítés ajtóra, ablakra, 
erkélyre előtető készítés, la-
kótelepi erkélyre. Korlátfel-
újítás, üvegezéssel, festéssel 
is. Egyéb lakatos munkák – 
javítások. Tel.: 061-284-2540, 
0670-209-4230

KONTÉNERES SITT, LOM, 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, 
homok, murva, föld házhoz-
szállítása. Tel.: 061-282-1201, 
0630-942-9460

Kéménybélelés, kondenzá-
ciós, illetve hagyományos 
tüzelőberendezések hez , 
Ügyintézéssel, kiszállási 

díj nélkül. Mosolygós árak, 
ügyfélbarát munkavégzés. 
botoskemeny@gmail.com, 
06(20)624-0601

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752

INGATLAN

15 éves ingatlanközvetítői 
tapasztalattal eladó-kiadó in-
gatlanokat keresek ügyfeleim 
részére. Korrekt ügyintézés, 
ügyvédi háttér, hívjon biza-
lommal: Böhm Ilona 06-20-
364-4237  HÉTVÉGÉN IS!!! 

24 éve működő WEKERLE IN-
GATLANIRODA keres komoly 
vételi szándékkal rendelkező 
ügyfelei részére eladó-kiadó 
házakat, házrészeket! Ügy-
félbarát, személyre szabott 
jutalék! Hívjon bizalommal! 
Fórizsné Baráth Brigitta Tel.: 
0630-933-2592

DrNest Ingatlan ügyfelei részé-
re keres eladó, kiadó ingatlant. 
Ismerjen meg, jól jár!
06 20 241 0000.

DÖMSÖDÖN a védgát mellett 
630 m2 üres telek eladó 550,- 
E. Ft. Tel.: este 2000-órától,
06 30/485-0864

OKTATÁS

2018-BAN VISSZATÉRÍTIK A 
NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! 
REMEK ALKALOM, MERT NYÁ-
RI INTENZÍV, FÉLINTENZÍV 
TANFOLYAMAINK AKCIÓSAK, 
40 ÓRÁSAK, 40.000 FT ÁFÁS 
ÁRON MÁRIS KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉ-
KONYAN SZERETNE ANGO-
LUL MEGSZÓLALNI? NYELV-
VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 

ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA 

VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?

ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 

ÓRÁSAK IS VÁLTOZATLA-

NUL INDULNAK, 4-6 FŐS 

MINICSOPORTOKBAN NYELV-

STÚDIÓNKBAN: 45000 FT 

ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.

CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ 

ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, 

HUNYADI UTCA 47. 

06-70-238-1226 és 282-60-82

ÁLLÁS

Csepeli cukrászdába kere-

sünk önállóan dolgozni tudó 

főállású, és részmunkaidős 

cukrászt, valamint részmun-

kaidős mosogató-kézilányt. 

Lord Mignon Cukrászda 1211 

Budapest, Kossuth L. u. 48-50. 

+36-30-944-5444, eva.sanyi@

hotmail.com

Kézi takarítói állás. Feladat a 

nagybani piac területén lévő 

hulladék kézi erővel történő 

összegyűjtése, szelektálása, 

tároló edényekben való el-

helyezése, a hulladékgyűj-

tő edények ürítése. Bérezés 

megegyezés szerint. Jelent-

kezni személyesen BNP Zrt., 

1239 Budapest, Nagykőrösi út 

353. Tel.: 06-70/657-8165

Előfizetői újságok kézbe-

sítésére keresünk hajnali 

munkavégzéssel kerékpáros 

kézbesítőt. Munkakezdés 

02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-221-

6247



MINDEN SZERDÁN 9:30 ÉS 12:00 ÓRA 
KÖZÖTT A KOSSUTH

LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A (0620) 296-3555 TELEFON SZÁMON.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG


