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Beszámoló a 9. oldalon

Kihívás napja
5. oldal

Elfogadták a képviselők 
az önkormányzat 2017. 
évi zárszámadását. Taka-
rékosan, a tervek szerint 
gazdálkodik a kerület.

GAJDA PÉTER
Zárszámadás

6. oldal

BOGÓ JÓZSEFNÉ 
Kerületszépítés
Kispest Önkormányzata 
2008 óta évente adomá-
nyoz elismeréseket azok-
nak, akik sokat tesznek a 
kerület szépítéséért.
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Kispesti SajtóTeraszt alakítottak ki az önkormányzat munkatársai a 
Batthyány utca 5. szám előtti kis zöld területen. A lapostetős épület 
elé került néhány karfás pad is, mert az ötletgazdák azt szeretnék, 
ha a nyári időszakban munkanapokon ott lehetne olvasgatni, be-
szélgetni, információt kérni, hiszen a gurítható polcokon ott lenne 
minden olyan fontosabb önkormányzati, intézményi, civil, egyházi, 
kisebbségi, vállalkozói kiadvány, amelyek a város életét érinthetik. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti fiókkönyvtárának támo-
gatásával pedig van már könyvespolc, ahonnan lehet vinni, hozni is 
olvasnivalót. 
Sokan már jó előre mondták, Facebookon üzenték, nem tudják, hogy 
mire vállalkoznak, hiszen az elmúlt időszakban rohamosan megnőtt 
a környéken lófráló, a bokrokban éjszakára meghúzódó, a napokat 
életvitelszerűen az utcán élő szegények, nincstelenek, hajléktalanok 
száma. Majd széthordják azok a kirakott könyveket, újságokat, szó-
rólapokat. Az itt dolgozók pontosan tudták ezt, hiszen ideköltözésük 
óta mindig volt hajléktalan a közelükben. Nem zavarták el őket, be-
széltek velük, pedig az együttélés szabályait, minthogy nem szeme-
telnek majd, és szükségleteik elvégzésére a közeli nappali melegedőt 
használják majd, nem igazán tartották be. Megkezdődött egy „közös 
munka” a hajléktalanok és az alkalmazottak között: az előbbiek rend-
szeresen próbálkoznak, az utóbbiak pedig megpróbálják átirányítani 
őket a hajléktalanellátás közelben lévő intézményébe.
Hogy ez a munka milyen eredménnyel jár, megjósolni sem tudjuk. 
Azt viszont igen, hogy az elmúlt húsz-huszonöt évben a különböző 
kormányok folyamatosan lapátolták, a legjobb szándékkal, a pénzt a 
hajléktalanellátásba, mégsem javult egy jottányit sem a helyzet. 
A kerületi önkormányzat is például az elmúlt hónapokban újíttatta fel 
igazán tisztességesen, a legmodernebb „ütés- és lopásbiztos” eszkö-
zökkel, zuhanyzókkal, WC-kkel a nappali melegedőt, a hajléktalanok 
mégis inkább az utcán alszanak, végzik a dolgukat. A magyarázat le-
het, hogy ugyancsak egyszerű: a lakhatás az egyik legfontosabb alap-
jog, amely megillet minden szegényt, nincstelent is.  Egyes szakmai 
műhelyek szerint csak akkor lesz igazán megoldás erre a mindenkit 
gyötrő társadalmi problémára, ha hajléktalanellátásban mindenkinek 
jut legalább néhány négyzetméter önállóság, azaz egy zárható hely, 
ahol egy ágy, egy asztal, egy szék csak az övé, amit rendben tart, 
ahová hazamehet, ahonnan nem lopják el a legfontosabbakat például 
az egyetlen pár cipőjét, ahová akár a kiskutyáját is magával viheti, 
mentálisan nem épül le a többiektől. És csak azután jöhet az összes 
többi, a munka, a felzárkóztatás, a tanulás…

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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FEJLESZTÉS

Száztíz jelentkezőből 80-an – ketten 
először – adtak vért a Kispesti Véradók 
Egyesületének hétfői véradásán, a Vá-
rosházán – tudtuk meg az eredményt az 
egyesület vezetőjétől. Somogyi Lász-
lóné elmondta azt is, hogy legközelebb 
2018. július 16-án, hétfőn 14-19 óráig, 
székhelyükön, a Csokonai utca 1-3. 
alatt várják rendkívüli véradásra azokat, 
akik a nyári szabadságolási időszakban 
is segíteni szeretnének az életmentő 
vérkészletek pótlásában. Nagy szükség 
van ilyenkor mindenkire, mert a nyári 
szabadságok miatt ugyancsak kevés a 
vér és a véradó.

Tavaszi véradás
a Városházán

Bár a fenntartó már nem a kerületi ön-
kormányzat, a képviselő-testület dönté-
se értelmében minden iskola idén is kap 
1-1 millió forint szabad felhasználású 
támogatást az iskolafejlesztési prog-
ram keretében az önkormányzattól. Az 
erről szóló dokumentumot Gajda Péter 
polgármester adta át az Erkel-gálán az 
intézmény vezetőjének, de elsősorban a 
gyerekeknek. Az intézmény közössége 
közösen dönt ennek sorsáról. A kerület 
valamennyi iskolája megkapja, vagy 
már meg is kapta ezt a támogatást.

Ünnepélyes
Erkel-gála

Vilonya Ágnes intézményvezető Kránitz Krisztiánnal

A kispesti intézményfelújítási program keretében a vizes-
blokkok és a folyosók padlóburkolatának elbontásával meg-
kezdődött a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda 
Beszterce utcai tagintézményének korszerűsítése. A 20 millió 
forintos beruházás során felújítják az öltözőket is, az idei Kö-
zösségi Költségvetés keretéből – mintegy ötmillió forintból – 
pedig a Beszterce utcai ovi udvara is megújulhat.

Újabb óvodafelújítás 
Kispesten  

A munkálatokat koordináló Vaműsz igazgató-
jától, Kránitz Krisztiántól megtudtuk, a vár-
hatóan június közepére befejeződő beruházás 
tartalmazza a két vizesblokk és a két öltöző 
teljes építészeti, gépészeti és elektromos kor-
szerűsítését – egyebek mellett a víznyomó-, 
szennyvíz- és esővízvezetékek, szerelvények 
cseréjét, valamint az óvoda külön kérésére a 
felnőtt mosdó komplett felújítását –, a folyo-
són és a konyhában a csatlakozó közműveze-
tékekkel együtt kicserélik a padlóburkolatot, 
az udvari játszóeszközök alatt pedig ütéscsil-

lapító gumitéglákat helyeznek el. Vilonya Ág-
nes intézményvezető elmondta, évek óta vár-
ták már a felújítást, amelyre nagy szükség volt 
a több mint 40 éves épületben. Az építkezés 
idejére a gyerekeket két másik óvodaépület-
ben helyezték el: a Kelet utcai tagintézmény 
25, a Napraforgó óvoda 26 gyermeket tudott 
befogadni, és saját nevelőikkel együtt töltik 
a napot. Amint ez az épület teljesen elkészül, 
visszatérnek a gyerekek, sőt a Kelet utcai ovi-
sok egy része is ide költözik majd, amíg tart az 
ottani felújítás.

SEGÍTÉS

Fő napirendi pontként a 2017. év zárszámadásáról, ezen kívül az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről, az egészségügyi alapellátás körzeteinek módo-
sításáról, illetve közterületi elektromos töltőállomások kialakításáról döntöttek a képvise-
lők a május végi rendkívüli testületi ülésen.

Elektromos töltőállomások
épülnek Kispesten

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2017. évi zárszámadását

Egyetértettek a képviselők ab-
ban, hogy a Nyáry Pál utca 1., 
1/A., 3., és 5. szám alatti ingat-
lanokat, elővásárlási jog nélkül, 
versenytárgyalás útján, a legma-
gasabb áron értékesítse az ön-
kormányzat. Elfogadták a kép-
viselők az önkormányzat 2017. 
évi zárszámadását, amelyben 
bemutatták az önkormányzat, 
a polgármesteri hivatal és hát-
térintézményei (KMO, Kispesti 
Uszoda, Kispesti Egészségügyi 
Intézet, Vagyonkezelő Műszaki 
Szervezet – Vaműsz, Gazdasági 
Ellátó Szervezet – GESZ, Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgá-
lat, Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum) éves gazdálkodását.
Az önkormányzat zárszámadá-
sa a legfontosabb számokban: 

2017. évi bevételi előirányzata 
12 milliárd 604 millió 691 ezer 
forint volt, a teljesített bevétele 
pedig 10 milliárd 476 millió 388 
ezer forint. Összes kiadási elő-
irányzata 12 milliárd 604 millió 
691 ezer forint, teljesített kiadá-
sa pedig 11 milliárd 9 millió 503 
ezer forint.  Az önkormányzat 
2017. évi összes működési be-
vétele 9 milliárd 393 millió 735 
ezer forint, míg összes működé-
si kiadása 9 milliárd 307 millió 
790 ezer forint volt. Az önkor-
mányzat fejlesztési bevétele 2 
milliárd 207 millió 328 ezer fo-
rint, míg fejlesztési kiadásai 1 
milliárd 701 millió 713 ezer fo-
rint. Gajda Péter polgármester a 
zárszámadás számait látva ismét 
megerősítette, takarékosan, a ter-

vek szerint haladva gazdálkodik 
a kerület, így jelentős, csaknem 
másfél milliárd költségvetési tar-
talék van a kasszában, amelyet 
az önkormányzat kiemelt célja-
ira, a korábban megfogalmazott 
fejlesztésekre fordítanak majd.
A testület Dódity Gabriella ve-
zette fideszes frakciójának tagjai 
hozzászólásaikban ez alkalom-
mal a városvezetést azért vonták 
kérdőre, hogy ez nem takarékos 
gazdálkodás, hanem veszteség, 
hiszen a halasztott beruházásokat 
a későbbiekben, az építőanyagok 
árának emelkedésével már csak 
drágábban tudják megvalósíta-
ni. A végszavazásban a testület 
tagjai elfogadták azt a javaslatot, 
hogy a Gazdasági Ellátó Szerve-
zet 40 milliós pénzmaradványá-

nak terhére megvizsgálják annak 
lehetőségét, hogy az óvodákhoz 
hasonlóan az önkormányzati 
bölcsődék (6) 1-1 millió forin-
tot kaphassanak játékok, egyéb 
felszerelések vásárlására. Ezzel 
a napirenddel párhuzamosan el-
fogadta a testület a fenti költség-
vetési intézmények, valamint a 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
működéséről szóló összefoglaló 
ellenőrző jelentést is. Hozzá-
szólásában Dódity Gabriella a 
Vaműsz ellenőrző jelentéséhez 
kapcsolódóan azt sürgette, hogy 

a bérlői tartozásokat egy hatá-
rozottabb behajtási rendszerrel 
hajtsa végre az önkormányzat. 
Kránitz Krisztián, a Vaműsz 
igazgatója válaszában elmond-
ta, hogy míg 2016-ban 360 mil-
lió forint volt a kintlevőségük, 
2017-ben ez már 290 millióra 
apadt, ami azt jelenti, hogy javult 
a fizetési hajlandóság az elmúlt 
évben. Döntöttek a képviselők, 
hogy a kerületben 7 helyen, a Vak 
Bottyán utca és Kosárfonó utca 
sarkán, az Árpád utca 7. előtt, a 
Batthyány utcában (Templom tér 
7.), a Kossuth téren, a Hofherr 
Albert utca 42. előtt, a Corvin 
körút 7-13. számnál, valamint 
a Pannónia utca 2. előtt létesül-
jenek közterületi elektromos 
töltőállomások. Az állomások 
üzemeltetését és kialakítását az 
e-Mobil Elektromobilitás Non-
profit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság végzi. Mint Patek Gábor 
irodavezető kérdésre válaszolva 
elmondta, az elektromos üzem-
anyag árára a jogalkotó még nem 
hozott döntést.

Takarékosan, a tervek szerint haladva gazdálkodik a kerület

Másfél milliárd 
tartalék
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A Százszorszép ovisok 
is Zöld-díjasok

Ők sokat tettek környezetük, a kerület szépítéséért

Kispest Önkormányzata 2008 óta adományoz elismeréseket 
azoknak, akik, magánszemélyek, lakóközösségek, társadalmi 
vagy civil szervezetek, illetve intézmények, vállalkozások sokat 
tesznek környezetük, a kerület szépítéséért, zöldterületeinek 
kialakításáért, és azok védelméért – hangzott el a „Zöld Kispes-
tért” polgármesteri díj idei díjátadó-ünnepségén a KMO-ban. 
A köszöntő szavak után Gajda Péter polgármes-
ter, Vinczek György alpolgármester és Bogó Jó-
zsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta 
át az elismeréseket a díjazottaknak. 

2018-ban Zöld Kispestért polgármesteri díjat 
kaptak:

– Rózsa János az Árpád u. 11/B számú ház előtti 
széles zöldterületet gondozásáért.
– Fekete Józsefné, aki a Zrínyi utcában több kis-
kertet is gondoz hosszú évek óta.
– Vadas Andrásné, aki a Vas Gereben u. 229. 
számú ház előtti zöldterületek nagy részét egye-
dül gondozza, emellett a Forrásház kertjében is 
vállalta két ágyás rendben tartását, és az Aranyka-
tica kertben is művel egy kertrészt.
– Visi Imréné, aki Petőfi utcai házának kertjét, 
valamint előkertjét példamutatóan gondozza.
– Kruchió Lászlóné, aki az önkormányzattal 

együttműködve oszlopos tagként részt vállal a 
„Magyarország Legszebb Konyhakertjei” ver-
seny helyi zsűrizésében.
– A Toldy u. 9 –15. közötti előkerteket gondozó 
lakók: Badenszki Lászlóné, Kruchió Lászlóné, 
Fekete Jánosné, Balogh Imréné és Meskó Tiva-
dar.
– A Kispesti Kertbarát Klub, amely 1962-ben 
alakult, jelenleg 78 aktív taggal működik, tagja 
az Országos Kertészek és Kertbarátok Szövetsé-
gének.
– A Kispesti Százszorszép Óvoda, amely 2016 
óta Zöld Óvodaként, tavaly óta Madárbarát Óvo-
daként működik.
Az ünnepség végén a díjazottak és a meghívott 
vendégek elismerő tapssal köszönték meg két fi-
atal énekes, Haluska Gyöngyi és Pánczél Kristóf 
erre az alkalomra összeállított műsorának előadá-
sát.

Már ötéves
az Aranykatica 
Ötödik születésnapját ünnepelte Kis-
pest második közösségi kertje, az 
Aranykatica a Forrásház és a szabad-
téri teniszpályák szomszédságában. 
Budapesten mintegy 35 közösségi 
kert van, és vidéki városokban is 
ugyanennyi. Ruffné Lelovics Szilvia 
kertvezető köszöntötte a piknikre ér-
kezőket, aki szerint jó közösség ala-
kult ki, gyönyörű a kert, mindenki 
nagyon élvezi az ittlétet. A kertiekkel 
együtt ünneplő Gajda Péter polgár-
mester a közösségnek köszönte meg, 
hogy ápolják, rendben tartják a terüle-
tet, „kis csodát varázsoltak ide”. Ros-
ta Gábor, a Városi Kertek Közhasznú 
Egyesület elnöke arról beszélt, hogy 
láthatóan fejlődik a kertmozgalom. 
Lakótelepi környezetben létrehozni 
közösségi kertet sikert jelent. A kis-
pesti kertek jól működnek, példák a 
többi kert számára. Elmondta, Bu-
dapesten mintegy 35 közösségi kert 
van és vidéki városokban is ugyan-
ennyi, van rájuk igény. A kispesti 
kertmozgalom 2011-ben indult az ön-
kormányzat és a Városi Kertek Köz-
hasznú Egyesület összefogásával. A 
Közpark segítségével 2012-ben nyílt 
meg Magyarország és Budapest első 
önkormányzati támogatással létrejött 
közterületi közösségi kertje, az Első 
Kis-Pesti Kert, 2013-ban a Dobó Ka-
tica és Arany János utca mentén az 
Aranykatica Kert, a Zengő utca és a 
Kasza utca sarkán 2014-ben adták át 
a Zengő Kertet, és 2015 őszén avatták 
fel az Árnyas Kertet az Eötvös és a 
Kosárfonó utca közötti volt KRESZ-
parknál. 

Hagyomány már, hogy a város vezetői és a képviselő-testület 
tagjai évente legalább két alkalommal kerékpáron járják be 
Kispestet, amikor is megnézik a kültéri beruházásokat, a köz-
területek állapotát, és útközben megbeszélik a legfontosabb 
feladatokat.  A nyár eleji bejáráson a polgármesterrel tartott 
Vinczek György alpolgármester, Varga Attila önkormányzati 
képviselő, Bali Péter, a Kispesti Rendészeti Központ vezetője, 
Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője és Bán 
Zoltán, a Közpark Kft. ügyvezetője.

Kerületszemle két
keréken

Elsőként a Zrínyi utcai játszótéren jártak, ahol 
gyomkezelésre, valamint a terület kavicsos ho-
mokos feltöltésére lesz szükség. Megtekintették 
a Zrínyi utcai ingyenkonyha működését. Meg-
nézték a Deák Ferenc és az Irányi Dániel utcában 
a pihenőparkokká alakított területeket, az Irányi 
Dániel utcában a játszótér-felújítást, a Sziglige-
ti utcai játszótér állapotát, a Vass iskolánál és az 
Első Kis-Pesti Kertnél a FŐTÁV által ültetett fá-
kat. Jártak a Kispesti Uszodában, ahol hamarosan 
működnek majd a külső medencék (a próbaidő-
szak alatt a kerületi óvodák és iskolák tanulói már 
ingyen használhatják). Elkerekeztek a Kossuth 
térre, ellenőrizni a parkolók és a sportpálya ál-
lapotát, majd a volt KRESZ-park és az Árnyas 
Kert megtekintése következett, illetve végiggu-

rultak a Vak Bottyán utcán, amelynek állapota 
leromlott a BKV metrópótló járatai miatt, ezért 
most javítják. Ezután azt nézték meg, hogy halad 
a Berzsenyi utcai bódésorok bontása és az egy-
séges arculat kialakítása. Megtekintették a vizes 
játszóteret, ahol hamarosan elindul a próbaüzem. 
Jártak Wekerletelepen, ahol a Bárczy István tér 
felújításra, a Kós Károly téri központi szökőkút 
világítása javításra vár. Végül végigkerekeztek 
a rossz állapotú Esze Tamás utcán. A tavasz óta 
működő új mobilalkalmazás segítségével GPS-
koordinátával, fényképpel a kispestiek is gyorsan 
be tudják jelenteni, ha út- vagy járdaproblémát, 
illegálisan lerakott hulladékot, zöldterületi, köz-
biztonsági problémát tapasztalnak.

HATÁRTALANUL

NYILVÁNOSSÁG

Csángóföldön
a Vass iskolások

Kispesti 
SajtóTerasz 

A Vass iskola hetedikesei a Határ-
talanul program keretében 5 napot 
tölthettek a csodálatos Csángóföl-
dön, hogy megismerjék a Románia 
magyarlakta területeit, személyes ta-
pasztalatokat szerezzenek a határon 
túli magyarok életéről. A kirándulás 
keretében Erdélyt, Gyimest és Mold-
vát szerették volna megismertetni 
a gyerekekkel, megmutatni nekik 
a hagyományos életmódot, a népi 
mesterségeket és a népi kultúrát. Az 
utazás során ízelítőt kaptak az erdé-
lyi és a gyimesi tájak lélegzetelállító 
szépségéből, a jellegzetes falvak, vá-
rosok életéből.

A tervek szerint a nyári időszakban 
munkanapokon reggel 9–15 óráig, 
pénteken 9–12 óráig lehet olvasni, 
beszélgetni, információt kérni a most 
megnyílt Kispesti SajtóTeraszon a 
Batthyány utca 5. szám alatt. A ké-
sőbbiekben itt minden fontosabb 
önkormányzati, intézményi, civil, 
egyházi, kisebbségi, vállalkozói 
kiadványt megtalálhatnak majd a 
kispestiek. De van már „Végy egy 
könyvet, tégy egy könyvet!” polc is 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Üllői úti fiókkönyvtárának támoga-
tásával! 

Évente legalább kétszer nyeregbe pattannak

SZÜLETÉSNAP
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Kamionnyi matematika 

A feladatokat, játékokat a gyerekek az órákon nem láthatták még

A kispesti testvérvárosi kapcsolatok keretében egyenesen Tö-
rökországból gördült elsőként a Gábor iskola elé az a kamion, 
amelyben mintegy 30, matematikát népszerűsítő animáció, já-
tékos feladat, kísérlet volt. A kamionhoz a kerület valamennyi 
iskolájából jöhettek érdeklődők.  
Nagyon örült a kamion érkezésének a Gábor is-
kola intézményvezetője, Dessewffyné Szabó Er-
zsébet, mert mint tőle megtudtuk, az iskolában a 
gyerekek többsége szereti a matematikát. (A Gá-
bor iskola tanulói évek óta sikerrel szerepelnek a 
Zrínyi matekversenyen. Idén is övék lett a Zrínyi-
kupa és sok-sok első helyezés. A szerk.) Az, hogy 
Magyarországon, Budapesten, sőt Kispesten itt a 
Gábor iskola előtt volt a kamion első állomása, 
ez afféle születésnapi ajándék is, hiszen éppen 30 
éve annak, hogy az intézményben megkezdődött 
emelt óraszámban a matematikaoktatás, létrejött 
a „matektagozat”. Nem cél, hogy az iskolában 
matematikusokat neveljünk, de az igen, hogy 
gondolkodó, problémamegoldásra készek legye-
nek a gyerekek. Ezért is fontos ez az ide érkező 
„kamionnyi matematika”, hiszen ezeket a felada-

tokat, játékokat a gyerekek nem biztos, hogy is-
merik, az órákon sem láthatták még – tette hozzá. 
A kiállítás méltatásakor Gajda Péter polgármes-
ter azt hangsúlyozta, hogy nagyon sok kisgyerek 
csupán csak azért idegenkedik a matematikától, 
mert frontális osztálymunkában nem sikerült 
megszerettetni azt. Ezek az interaktív, játékos, a 
hétköznapi életben is felhasználható ismereteket 
alkalmazó feladatok talán közelebb viszik a tudo-
mányt a gyerekekhez – tette hozzá. 
Yakup Gül, a Yunus Emre Enstitüsü, a Budapesti 
Török Kulturális Központ igazgatója a kiállítás 
érkezésekor arról beszélt, hogy a kamion olyan 
elméleti matematikai formulákat tesz közérthe-
tővé, amelyek így sokkal egyszerűbbnek tűnnek. 
Törökországban a kamionos kiállítást eddig 45 
ezer fiatal látta már. 

PÁLYÁZAT

Világosabb lett
a tornaterem
A Magyar Asztalitenisz Szövetség 
(MOATSZ) infrastrukturális pályá-
zatán elnyert 3 millió forint támo-
gatásából korszerűsíttette a Gábor 
iskola Nádasdy utcai tornatermének 
világítását a Kispest SE. Jó helyre 
jött a támogatás, itt 40 gyerek szokott 
pingpongozni és több száz tornázni – 
mondta köszöntőjében a Kispest SE 
asztalitenisz szakosztályának veze-
tője. Oláh Lászlótól megtudtuk, egy 
tornateremre 300 lux fényerősség az 
előírás, de a pingponghoz 500 lux 
szükséges, a régi világítás pedig csu-
pán 100 luxot adott. Az új világítási 
rendszer feleannyit fogyaszt, mint a 
régi, és a pingpongasztaloknál az 500 
luxot is meghaladja a fény erőssége. 
A Kispest SE utánpótlás-nevelése 
már a 3. helyen áll a fővárosban – tet-
te hozzá. Az önkormányzat, az iskola 
és a tankerület összefogásának szük-
ségességét hangsúlyozta a Külső-
Pesti Tankerületi Központ igazgatója, 
Bak Ferenc, aki hozzátette, minden 
olyan cél, amely előreviszi az isko-
lák ügyét, támogatandó lesz a tanker-
ület részéről. Ez alkalommal azt is 
elmondta, hogy a tankerület sikeres 
pályázatának eredményeként ősszel 
kicserélik a kazánt a Gábor iskola Fő 
utcai épületében. 
Fazekas Péter, a MOATSZ fejlesz-
tési igazgatója arról beszélt, hogy 
4 éve indult az utánpótlás-nevelés a 
Kispest SE asztalitenisz szakosztá-
lyában, és az itt folyó munkát dicséri, 
hogy a legtöbb U11-es és 18 év alatti 
játékossal rendelkezik a szakosztály.
Dessewffyné Szabó Erzsébet igazga-
tó azt mondta, örül a Kispest SE si-
kereinek, de legalább ennyire fontos, 
hogy ezzel az iskola is fejlődik. Az 
itt felkészülő asztalitenisz tagozatos 
osztály diákjai is szép eredményeket 
érnek el a versenyeken, és az iskolai 
testnevelésórákat is itt tartják, ezért is 
fontosak a megfelelő körülmények. 

Nyolc helyszínen várta sportolni, mozogni a kispesti fiatalokat és időseket az önkormány-
zat és az Önkormányzati Sporttelep az idei Kihívás Napján, amelynek központi eleme a 
közösen végzett negyedórás mozgás.  Az „Erős Emberek” Vándorkupáját most a Ganz Áb-
rahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és Szakközépiskola fiúcsapata nyerte.

Közös mozgás városszerte

A Katona József utcai Önkor-
mányzati Sporttelep (KAC-
pálya) egész nap nyitva állt a 
mozogni vágyók előtt. Már reg-
geltől lehetett pingpongozni, te-
niszezni, tollasozni vagy bármi-
lyen szabadon választott sportot 
végezni. Ide költözött az álta-
lános iskolások focibajnoksága 
is, a meccseket Fekete Tibor és 
Kerekes Balázs sportszervezők 
vezették.
A skate-parkban megtartották 
a kispesti középiskolák „Erős 
Emberek” Vándorkupájáért har-
madszor kiírt csapatversenyét, 

amelyet a többszörös Guinness-
rekorder erőemelő, Nick Árpád 
tartott. Idén is a Ganz I. és II., 
valamint a Deák csapatai mérték 
össze erejüket súlyfelhúzásban, 
söröshordó kitartásában, farönk 
nyomásában, autókerék húzásá-
ban és füles súlygolyó dobásá-
ban. Ezúttal a Ganz II. győzött 
és szerezte meg a vándorkupát, 
második lett a Deák gimi, a har-
madik helyet pedig a Ganz I. 
szerezte meg. A Forrásház Gon-
dozási Központban tai-chi-torna 
várta az érdeklődőket Tömpe 
Csaba vezetésével, a Wekerlei 

Kultúrházban Katona Borbála 
testnevelő tanár tartott Boribaba 
tornát. A Gábor iskola tornater-
mében pingpongozni lehetett 
egész délután Horváth Tamás és 
Oláh László edző irányításával. 
Az Erkel iskolában Auffenberg 
Antal testnevelő tanár felügye-
lete mellett a kötélugrást lehetett 
gyakorolni. A Vass iskolában 
szivacskézilabda várta az isko-
lásokat Győri Ágnes és Császár 
Ferenc edzők vezetésével, a 
Trefort szakgimnázium előtt, a 
Kossuth téri sportpályán street-
ball- és kosárlabda-mérkőzések 

zajlottak. A Kispesti Uszoda 
napozókertjében és a szomszé-
dos Károlyi gimnázium udvarán 
pedig Kerekes Balázs vezetésé-
vel a strandröplabdáé volt a fő-
szerep. A Segítő Kéz Wekerlei 
Szakmai Egységének kertjében 
a Kihívás Napja alkalmából már 
7. alkalommal rendezett 15 per-
ces frissítő testmozgást az intéz-
mény ellátottjai, a nyugdíjasok 
és a dolgozók számára. A frissítő 
tornát Nick Árpád vezette, majd 
Hrisafis Gábor artista „Gábor 
bohóc” produkciója színesítette 
a programot.
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A bolyais tízéves Balogh Vivien Mária nyerte a tombola egyik nagyobb 
ajándékát, a rollert, míg a nyolcéves, szintén bolyais Deák Ervin a fődíjat, 
a kerékpárt az idei Kispesti Gyereknapon a  Központi játszótéren.
A nagyszínpadi programok sorát Gryllus Vilmos koncertje nyitotta, majd 
fellépett az Art's Ok Táncstúdió, Misi bohóc, az Aquila Dance, a Mágnes 
Színház, illetve az idei gyereknapot Kovácsovics Fruzsina koncertje zárta. 
A nagyszínpadi produkciók mellett volt pónilovaglás, arcfestés és csillám-
tetoválás, de volt kőfestés, ugrálóvár és népi körhinta is.
A kispesti gyereknapokon immáron ötödik alkalommal résztvevő Első 
Kis-Pesti kert vezetője, Nagy Mária kérdésünkre elmondta, minden év-
ben valami meglepetéssel érkeznek, így idén könyvjelzőt és dekorációs 
táskát készítettek a gyerekekkel. De nem maradt el a környezetvédelmi 
totó sem, illetve most is szó esett a szelektív hulladékgyűjtés fontossá-
gáról is. A KvízKalandok játékmestere, Rozgonyi Sarolta, aki 2011 óta 
aktív résztvevője a rendezvénynek, kifejezetten Budapest-ismereti kér-
désekkel várta nem csak a gyerekeket. Volt állomáskereső, amelyben az 
M2-es, az M3-as és az M4-es metrók megállóit kellett sorrendbe szedni. 
Mint Rozgonyi Saroltától megtudtuk, a felnőttek is nagyon élvezték a 
feladatok megoldását. De az is kiderült a nap során, hogy nagyon so-
kan még nem is utaztak az M4-es metrón. A legjobb kvízkalandos a 
Mi micsoda könyvsorozat, Budapest – Világváros a Duna partján című 
könyvét kapta. Évek óta az egyik legnépszerűbb programeleme a gye-
reknapnak Thész Noémi arcfestése, illetve Brösztl Éva, a Wekerlei Kul-
túrház munkatársának csillámtetoválása. Sokan akár még egy órahosz-
szat is hajlandóak voltak türelemmel a sorban várni csupán ezért. Nem 
hiányozhatott a programból idén sem a kerületi kicsik és nagyok egyik 
kedvence, az idén 65 éves Európa- és világbajnok erőművész, Nick 
Árpi sem, aki ezúttal nem maga „erőlködött”, hanem a gyerekeknek 
tartott erőpróbát. Ott voltak egész nap a rendezvényen a kerületi rend-
őrkapitányság munkatársai, illetve a kispesti állatvédelmi járőrszolgá-
lat aktivistái is.

Dupla fődíj az idei
gyereknapon

Kispest,
a „tanulós kerület”

Öten díszoklevelet és ajándékcsomagot is átvehettek 

Tizedik félévét zárta a szenior akadémia, amelyet az önkor-
mányzat és a Zsigmond Király Egyetem közösen szervezett az 
ötven felettieknek. A tavaszi előadásokra 231-en jelentkeztek, 
most a zárón 116-an vehettek át oklevelet. Az eddigi akadé-
miák legszorgalmasabb hallgatói (öten) külön díszoklevelet és 
ajándékot is kaptak. A következő félév várhatóan október ele-
jén indul.
A Szeniorok Kispesti Akadémiája 2013 őszén 
indult, amikor sokan nem hittek abban, hogy ez 
az oktatási forma Kispesten népszerű lesz. Az ön-
kormányzat azonban kezdetektől minden segítsé-
get megadott a szervezéshez, így a mostani már a 
tizedik félév volt. Büszkék vagyunk a programra 
– mondta Gajda Péter polgármester a félévzárón 
a Városháza dísztermében.
Évről évre egyre több oklevelet osztunk ki a félév 
végén, ami jól mutatja a program népszerűségét – 
szögezte le dr. Jászberényi József, a szenior aka-
démiák országos mentora, aki szerint Kispest egy 
„tanulós kerület”, hiszen ehhez kell az itt élők 
érdeklődése és a jó témák, amelyeket minden év-

ben közösen találnak ki. De ezt a „tanulósságot” 
támasztja alá az is, hogy szenior akadémián kívül 
az idősek szívesen járnak az önkormányzat által 
szervezett nyelv-, számítógép-, illetve okostele-
fon-felhasználói tanfolyamokra is. A statisztikák 
szerint szenior akadémiákat immár 38 helyen 
szerveznek az országban, ezek közül a harmadik 
legnépesebb a kispesti – tette hozzá Jászberényi 
József. Ez alkalommal öten – Baráthné Bátki Ilo-
na, Nagy Mária, Nagy Sándor, Sajczi Istvánné, 
Wienzerné Pelyhe Éva – külön díszoklevelet és 
ajándékcsomagot vehettek át a polgármestertől és 
Jászberényi Józseftől.

Gálaműsor 
A 95. születésnapját ünneplő KMO-
ban ünnepi gálaműsort tartottak.  
Színpadra lépett Hűvösvölgyi Ildikó 
színművésznő, Koltai Róbert szín-
művész, Csengeri Attila musical- és 
operettszínész, Szilágyi Olga ének- és 
színművész, Szeleczki Artúr énekmű-
vész, Tassonyi Balázs, a Pesti Broad-
way Stúdió tagja, Kovács József 
László, a 100 Folk Celsius gitárosa, 
az énekes-táncos Nehéz Tóth Rebe-
ka–Tóth Réka és az énekes-zenész 
Nagy Melinda–Nagy Zoltán testvér-
pár, Markó Mónika, Kurkó József 
Kristóf, a Turay Ida Színház tagja, 
a Mustang Sport Tánc Egyesület, 
az Art's Ok TáncSzínház, a Mágnes 
Színház és a Kranyik–Török Duó.

ÉVFORDULÓ

TÁRLAT

Vándorkiállítás
Kispestre, a Nagy Balogh János 
Kiállítóterembe érkezett az a vándor-
kiállítás, amelyet Üllői út, ami össze-
köt címmel állítottak össze a Ferenc-
városi Helytörténeti Gyűjtemény, a 
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény és 
a Tomory Lajos Múzeum szakembe-
rei Budapest leghosszabb sugárútjá-
ról. A 16 kilométeres sugárút a Kálvin 
tértől Üllő felé haladva a VIII., a IX., 
a X., a XVIII. és a XIX. kerületeken 
át egészen a főváros határáig húzó-
dik. A kiállítás azt mutatja be, hogy 
villamosra szállva mit is láthattak az 
utasok az 1900-as évektől az 1980-as 
évek közepéig a Kálvin tértől a Szar-
vas csárdáig.



Kállai Szilvia, az önkormányzat romaügyi referense 2015 óta azon mun-
kálkodik, hogy minél szélesebb körben megismertesse a roma kultúrát, és 
olyan érzékenyítő programsorozatot szervezzen gyerekeknek, amelyben 
segítik a cigány származású fiatalok társadalmi felzárkózását, „másságuk” 
megértését és önmaguk elfogadását. A négygyermekes Kállai Szilvia tenni 
akarásból, bátorságból, kitartásból maga a követendő példa mindenki szá-
mára, hiszen 22 éve dolgozik takarítóként ugyanabban az újpesti gyógy-
szergyárban. Munka mellett leérettségizett, jelenleg pedig végzős pedagó-
gushallgató. 

Sokat körülményeskedünk a szóhasználat-
tal a hétköznapokban: roma vagy cigány?
Én szeretem a cigányt használni! A gyerekek, 
legyenek bármilyen kicsik, általában már úgy 
nőnek fel, hogy előítélettel vannak a cigányok 
iránt. És nem mindig a szülői házban hallják 
ezt, hanem azokban a közösségekben, óvo-
dában, bölcsődében, iskolában, ahová járnak, 
vagy az utcán, a lakóhelyükön. A cigány szár-
mazásúak többségükben cigánynak vallják ma-
gukat. Vannak olyan cigányok is, akik kérik, 
hogy őket romáknak nevezzék, vagy magukat 
így nevezik, talán ettől is remélik, hogy jobban 

be tudnak majd illeszkedni a társadalomba, és 
érzelmileg nem éri őket negatív megkülönböz-
tetés a cigány származásukkal kapcsolatban.

Mit tanít a roma népismeret órán? 
Ez egy tíz esztendeje elfogadott, hivatalosan 
tanítható iskolai tantárgy, amelyre csupán két 
helyen, Vácon és Szarvason szerveznek fel-
sőfokú képzést az országban. Roma népisme-
retet tanítok cigány származásúaknak és nem 
romáknak is, nyilván más-más céllal. A roma 
népismeret már nemcsak arról szól, hogy hon-
nan jöttek, milyen a kultúrájuk, hanem felada-

tunk a többségi társadalom érzékenyítése is, a 
cigány gyerekeknél a származás, önmaga és 
mások elfogadása, és annak kezelése, hogyha 
valamilyen bántás, sérelem éri abból adódó-
an, hogy ő cigány. Beszédes a példa, hogy az 
órákon gyakran azt kérdezik a gyerekek, miért 
utálnak minket, és miért mondják ránk, hogy 
„büdös cigány”. Ezt hallva leszakadt szívvel 
nem tudok erre semmi okosat mondani, hiszen 
az a néhány óra, amit velük töltök, nem elég 
arra, hogy ezeket a sérelmeket, terheket kibe-
széljük, megértessem velük az okokat. Ezért 
kéne, hogy mindenki tanuljon roma népisme-

Kállai Szilvia
az önkormányzat romaügyi referense
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retet, hiszen ez a legnagyobb hazai kisebbség, a 
legtöbb súrlódása a többségi társadalommal en-
nek a népcsoportnak van. Ismeret nélkül nincs 
integráció.

A cigány gyerekek tanításában segít, hogy ön 
is cigány?
Ha belépek egy osztályba, azonnal kialakul a 
gyerekek és közöttem egyfajta kapcsolat. Ro-
maként, cigányként a nem cigány gyerekekre 
is egy pillanat alatt rá tudok hangolódni. Akik 
roma népismerettel nem cigányként foglal-
koznak, hiába van meg bennük az empátia a 
cigányok iránt, nem igazán látják át annak az 
összetett érzelmi vetületét. Magyarul, nem ro-
maként nehéz elmagyarázni, mit jelentenek a 
roma hagyományok, az a kötöttség, amellyel 
mind a mai napig együtt kell élnie a cigányok-
nak. Nekem a lelkemben is él, nem csak a fe-
jemben, hogy milyen cigánynak lenni! Mások 
csak a felszínt „karcolgatják”, látják ugyan a 
cigányokhoz fűződő negatív előítéleteket, és 
meglehet, hogy maguk is úgy gondolják… Így 
nehéz ezekről a kényes kérdésekről hitelesen a 
gyerekekkel őszintén beszélgetni.

Mi a cél a cigány gyerekeknél? 
Nekik elsősorban az önazonosság-tudat megta-
lálása, az identitás erősítése, a motiválás a cél. 
A cigány gyerekek nem érzik a magyarságukat, 
ők „csak” cigányok, nem tartják magukat a tár-
sadalomhoz tartozónak. Nem tudják a cigány-
gyerekek, mit érnek! Már egy tízéves gyerekben 
is ott van az előítélet a nem cigány társadalom 
felé, mert azt mondják, hogy „utálnak minket”. 
Nem azt mondja, hogy engem utálnak, hanem az 
egész cigányságot. Elsődleges célom felkelteni 
az érdeklődésüket. Ne elégedjenek meg azzal, 
hogy például nyolc általánost végeznek, korán 
szülnek. Látom, és tapasztalatból tudom, hogy 
amiben ők élnek, az nekik megszokott, kényel-
mes, és amikor egy új dolog éri őket, ami szá-
mukra idegen, azonnal hárítanak, ellenállnak.

Ez a hárítás lehet az egyik kulcsa annak, 
hogy évtizedek óta sem sikerül az integráció?
Voltak korábban is kísérletek, oktatásban, fel-
zárkóztatásban, de valahol mindig megrekedt. 
Vallom azt, hogy ez azért van, mert mindig ké-
sésben vagyunk ezzel, 50-60 évvel vagyunk le-
maradva ebben. Hol a kiemelkedő cigány szár-
mazású értelmiségi példaképek, pedagógusok, 
szakemberek hiányoztak, akik vitték volna az 
ügyet előre. De ha voltak is, nem tudtak hatéko-
nyan eredményt elérni abban, hogy a többségi 
társadalom ne csak mint cigányokra, a problé-
mára nézzen rájuk. Sajnos mind a mai napig 
nem változott sokat a helyzet, minimális a ci-
gány származású értelmiségiek száma.
  
Milyen érzelmek szabadulnak fel az órákon?
Nem ritka a düh,  amit ott beszélgetéssel azon-
nal enyhíteni kell. Ökölbe teszi fel a kezét a kis-
gyerek, ha azt kérdezem tőle, hogy mit tenne, 
ha szóval bántanák. Ezért is szoktunk szituációs 
játékokat játszani, mert ezt meg kell tanulniuk 
kezelni! Két gyerek között keletkezett konflik-
tus ne legyen elintézhető azzal, hogy te cigány 
vagy. Azt is tapasztalom, hogy a gyerekek teljes 

információhiányban szenvednek a származá-
sukról. De amit ismernek, abból is csak a ne-
gatívat, például az eltérő viselkedéskultúrát, azt, 
hogy a cigányok hirtelen haragúak, öröműek, 
és hogy alaposan eltér az öltözködésük. Sok ci-
gány kisgyerek nem is tudja magáról, pedig a 
vezetéknevük alapján még ki is ki lehet találni, 
melyik cigány csoportba tartozik a négy közül 
(beás, kárpáti, szinto, oláh).
   
Mi történik, ha nem csak cigány gyerekek 
vannak az órán? 
Ebben az esetben a cigány gyerekek először 
megijednek, félnek, hogy ez most már megint 
róluk fog szólni, és negatív lesz, már előre szé-
gyellik is magukat. Ez természetes, hiszen ci-
gányként nekem is egy csomó negatívum jut az 
eszembe magunkról. A nem cigány gyerekek 
pedig kezdetben tartózkodóak, gyanakodva néz-
nek, mi ez, kell ez nekem? A siker akkor jön, 
ha mindkét gyerekcsoport el kezd aktivizálódni. 

Van még „C” betű a gyerekek neve mellett a 
naplóban?
Nekem még volt, de ma már elektronikus naplót 
használnak… Hivatalosan nem különböztethe-
tik meg a gyerekeket, de azért mindenhol, min-
denki tudja, ki honnan jön. Már nincsen utolsó 
pad sem, de kvázi szegregált osztályok azért 
léteznek az országban. Sok helyen például úgy 
húzzák meg a körzethatárokat, hogy a cigány-
gyerekek ne kerüljenek be. De ugyanígy kipo-
tyognak a körzeti iskolából a hátrányos helyzetű 
gyerekek, ha egyházi iskolává alakul egy állami 
intézmény. 

Ez egy küldetés?
Egy kicsit igen. Felmértem, hogy ezek a gyere-
kek ugyanazon mennek át, amin én, és nekem 
nagy szerencsém volt, hogy történt velem vala-
mi, ami ráébresztett arra, hogy nem maradhatok 
tanulatlan. Hátha én vagyok az, aki segít ráéb-
reszti a gyerekeket erre. Bennem a férjem látta 
meg azt a képességet, amit én nem gondoltam 
magamról. Hálás vagyok neki érte!

Hogyan választja ki a helyszíneket?
Két év alatt nagyon sok helyen megfordultam, 
Budapesten és vidéken is. Sok helyen idegen-
ként kezelnek, nem egy esetben előítélettel. Azt 
tapasztalom, hogy mire eljövök, megváltozik a 
helyzet. Ez komoly siker. Rájöttem arra is, hogy 
nem a gyerekeket kell meggyőznöm, hanem a 
felnőtteket!

Sokan tanítanak roma népismeretet?
Csupán ketten vagyunk a váci főiskolán. Négy 
évvel ezelőtt is csak ketten voltunk. Azóta sem 
jelentkezett senki. De még roma szakirányos 
óvodapedagógus képzésre sem. Fájó, hogy eny-
nyire nem érdekli se a többségi társadalmat, 
sem pedig a cigányokat ez. 

Mit szól a közvetlen környezete, hogy tanult 
ember, „gizda” lett?
Nem érzem, hogy „gizda” lennék! Ugyan ren-
geteget változtam, de azt soha nem felejtem 
el, hogy honnan jöttem. Sokan, bár a szívük 
mélyén biztosan nem felejtik régi énjüket, ha-
mar elfordulnak a gyökerektől, kínossá válik 
az a környezet, amelyben korábban éltek. Azt 
tapasztaltam, hogy a gyár falai között jobban 
örültek, jobban becsülték a sikereimet, mint a 
„cigány fajtám” a közvetlen környezetemben. A 
csoportvezetőm folyamatosan segítette a tanul-
mányaimat, ő kért külön engedélyt, hogy iskola 
előtt, után, munkaidőn túl is bejárhassak a gyár-
ba takarítani. De volt olyan kutató, vezető, aki 
még korrepetált is.
 
Hogyan lett romaügyi referens?
Egy kedves felkérés hozta. Kicsit féltem is a fel-
adattól, hiszen csak azt nem akartam csinálni, 
amit általában a romaügyi referensek csinálnak, 
vagy amit az önkormányzat kijelöl feladatként, 
hogy segélyeket intéznek, papírokat adnak a 
cigányoknak. De hogy megtaláltam ezt a roma 
órát, ez új értelmet is adott a munkámnak.

Varga Ibolya 



Kormány, te drága
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Köszi az ajándékodat így nyaralás előtt. Köszi mindenekelőtt 
a tankolást. Az üzemanyag ára szép csendben, ha nem is ész-
revétlenül, 400 forint fölé kúszott. Kérlek szépen, ha nem mu-
száj, legközelebb ne hozz ilyen drága ajándékot. Kevesebbel 
is beérem. Bárhova is induljak útnak, drágább lesz, mint a téli 
szünetben. Tudom, Trump beszólt Iránnak (meg úgy általában 
mindenkinek), és emiatt nőtt az olaj világpiaci ára. De azt is 
tudom, hogy a 400 forintos benzin árából durván 230 forint 
az adó, amit bevasalsz tőlem. Nem érnéd be kevesebbel? Mi-
ért nekünk kell beérni kevesebbel? Csökkentsd már a jövedéki 
adót meg a világrekord áfát egy kicsit, lécci. Tudod, így min-
denki jól járna. A költségvetés is pénzénél maradna, nekünk 
meg több jutna nyaralásra. Meg annak is, akinek nem telik nya-
ralásra, képzeld, ő sem járna rosszabbul.
Tudom, hogy tudod, az üzemanyag áremelkedése mindenho-
va begyűrűzik. Például az élelmiszerek árába a fuvarköltségek 
emelkedése miatt. Nem tudom, észrevetted-e, de a tojás 20,5, a 
száraztészta 12,4, a vaj és a vajkrém 11,8, a tejtermékek 7,6, a 
liszt 7 százalékkal drágult. Eddig. Minden jel arra mutat, hogy 
a drágulás úgy nő, ahogy a nemzetközi helyzet fokozódik. 
Mert – drága kormány – ha nem vetted volna észre, a forint is 
gyengült. 
Úgy tűnik, lassan hozzá kell szoknunk a jelenlegi dermesztően 
gyenge 320 körüli mértékhez. Ennyibe kerül mostanság egy 
euró, de az a rossz hírem, hogy a horvát kunához képest még 
jobban gyengült a forint. Drága kormány, nem adnád nekik 
kölcsön Matolcsyt úgy szeptemberig? Ne a forintot gyengítse 
nyáron, mert a horvát tengerparti nyaralás (persze autóval) így 
duplán drágul. Tudom, kell a Gyurinak a pénz milliárdszámra 
az alapítványaiba, meg a sokmilliós szőnyegekre, szép lassan 
Kecskemétet is felvásárolták, de nem szólnál neki, hogy ami 
sok, az sok?
Mert a másik oldalon meg nagyon is spóroltok. 2010 óta nem 
emeltétek a családi pótlékot, nem emeltétek a gyest, a nyug-
díjminimumot. Nem emeltétek mintegy 200 ezer közszférában 
dolgozó fizetését. Csak szólok: sokba fájtok nekünk.
Drága kormány.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Megállapodás
a szakszervezettel  

Partnerek: az önkormányzat, az intézmény és a szakszervezet 

A kollektív szerződést Gajda Péter polgármester, Balázs Piros-
ka, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetője 
és Migács Tibor, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszer-
vezetének (SZMDSZ) elnöke látta el kézjegyével.
Kispest polgármestere megköszönte a partner-
séget az intézménynek és a szakszervezetnek is. 
Gajda Péter elmondta, viszonylag hosszú előké-
szítő munka előzte meg az új kollektív szerző-
dés elkészültét, de szükséges volt, hiszen fontos, 
hogy a magas fluktuáció ellenére is meg tudja 
tartani a kollégákat az önkormányzat. A polgár-
mester szerint mindkét fél számára előnyös meg-
állapodás született.
A szociális ágazatot felügyelő alpolgármester 
úgy fogalmazott, hogy a kollektív szerződés tel-
jes körűen leszabályozza a kapcsolatrendszert, 
egyértelmű és átlátható, ezért előrelépés a koráb-
bihoz képest. Vinczek György hozzátette, mint-
egy 18 millió forintos költségkihatása van 2018-

ban: a házi segítségnyújtás gondozói pótlékára (3 
fő) mintegy félmillió, törzsgárda jutalomra (8 fő) 
700 ezer, béren kívüli juttatásra (84 fő) 11 mil-
lió, utazási költségtérítésre 4,3 millió, temetési 
segélyre és nyugdíjbiztosítási támogatásra 540 
ezer, munkaruhára 1 millió forintot biztosít a Se-
gítő Kéz dolgozóinak az önkormányzat.
Balázs Piroska intézményvezető szerint ritka, 
hogy a fenntartó ilyen pozitívan álljon hozzá az 
ágazatban dolgozók problémáihoz. Migács Tibor, 
az SZMDSZ elnöke köszönetet mondott az ön-
kormányzatnak, kiemelve, hogy nehéz helyzete 
ellenére is lehetőségeihez mérten segíteni próbál 
az ugyancsak nehéz helyzetben lévő szociális te-
rület dolgozóin.

TESTVÉRVÁROS

Bolgár
„rózsaszín szív” 
ajándékba 
Idén is megérkezett a bolgár testvér-
város, Smolyan ajándéka, a mintegy 
2000 tő paradicsompalánta, amelyet 
a kispestieknek küldtek Bulgáriá-
ból. A palánták az elmúlt hetekben 
a wekerlei kispiacon, a Városháza 
előtti téren, valamint a Kossuth téren 
találtak gazdára.
Mint azt a Kispesti Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat elnökétől, 
Tütünkov-Hrisztov Jordántól meg-
tudtuk, immár harmadik éve érkez-
nek ajándékba paradicsompalánták 
a testvérvárosból. Ezzel is szeretnék 
támogatni a kispesti kertvárosi ha-
gyományok felelevenítését. 
A palánták most is magként érkez-
tek Kispestre, és az elmúlt hetekben 
a Közpark Kft. szakembereinek kö-
szönhetően cseperedtek kiültethető 
növénnyé. 
A nemzetiségi elnök megnyugtatja a 
lakótelepeken élőket is, hiszen ezek 
a palánták bolgár rózsaszín szív pa-
radicsomtövek, amelyek termése 
ugyancsak nagyra nő, mégsem be-
főzési paradicsom, sokkal inkább 
étkezésre, salátának való, palántái 
jól bírják a „spártai” körülményeket, 
akár egy vödörben, cserépben is jól 
felnevelődnek, termőre fordulnak. A 
szakemberek szerint néhány tő bolgár 
paradicsom egy kisebb létszámú csa-
lád szezonális paradicsomszükségle-
tét kielégítheti.

Shetland U.K. 
Nyelviskola
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Idén sem maradt el a jótékonysági futás a Kertvárosban, ame-
lyet a Kispesti Kertvárosi Közösség Egyesület (KKKE) rendez 
minden esztendőben. 

Harmadik alkalommal rendezte meg a jótékony-
sági futást a Kispest Kertvárosi Közösség Egye-
sület. Mint azt dr. Halász Géza, a KKKE elnöke 
elmondta, összesen mintegy nyolcvanan indul-
tak: a legkisebbek a Csiky utcai játszótér körül 
futottak egy kört, a nagyobbak 3 kilométert, a 
még nagyobbak, vagy az edzettebbek pedig 4,5 
kilométert tettek meg a Kertváros utcáin. A kerü-

let szociális életét felügyelő Vinczek Györgytől, a 
terület önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, 
a jótékonysági futásra nevezni játékokkal, köny-
vekkel, ruhával, illetve tartós élelmiszerrel lehe-
tett, amelyet a kerületben élő nélkülöző gyerekek 
kapnak majd meg Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum segítségével. 

Futott a Kertváros

 CIVIL

Új szervezet
Márciusban 12 fővel megalakult az 
„Ép testben ép lélek” Kispesti Nordic 
Walking Senior Klub. A klub célja 
megtanítani az érdeklődőket a nordic 
botok helyes használatára, és ezután 
ösztönözni a megszervezett túrákon 
való részvételre. Jelenleg túl vannak 
már négy edzésen, és április végén 
egy balatonkenesei, tátorjáni nordic 
walking túrán. A nordic walking spe-
ciális gyaloglás botokkal a szabad 
levegőn, valamint nyújtó és erősítő 
gyakorlatok összessége, amely az 
egész testre és lélekre kedvező hatást 
gyakorol.

SZOLGÁLTATÁS

Könyvet házhoz!
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Kispesten is meghonosítja Könyvet 
házhoz! szolgáltatását. „Szolgáltatá-
sunk mozgássérült, nehezen közleke-
dő, idős, ám olvasni szerető emberek 
könyvhöz, hangoskönyvhöz juttatását 
segíti. Számukra személyesen visz-
szük el az igényeik alapján összeállí-
tott dokumentumcsomagokat az Üllői 
úti könyvtár dolgozóinak közreműkö-
désével. Szolgáltatásunk ingyenes” 
– tudtuk meg Popovics Beatrixtől, a 
könyvtár vezetőjétől. Kérdéseiket és a 
jelentkezéseket a +36-1-281-1163 te-
lefonszámon, illetve az  fszek1901@
fszek.hu emailcímen várják.

A legkisebbek a Csiky utcai játszótér körül futottak egy kört

Fúvószenekari délelőtt

Az idén 95. születésnapját ün-
neplő KMO-ban otthonra lelt 
Obsitos Fúvószenekar ebben 
az esztendőben azokat a profi 
fúvószenekarokat hívta meg a 
találkozóra, amelyekben koráb-
ban az Obsitos zenészei muzsi-
káltak – tudtuk meg Horváth 
Györgytől, a zenekar elnökétől. 
Horváth György kérdésünkre el-
mondta azt is, hogy azért nagyon 
fontosak ezek a találkozók, mert 
az Obsitos „még csak” tízesz-

tendős, így szükség van minden 
olyan fellépésre, ahol más zene-
karokkal is találkozhatnak, illet-
ve a nagyközönség megismerhe-
ti őket.
A találkozón fellépők sorát a 
Magyar Honvédség Szolnok 
Légierő Zenekara nyitotta, pro-
dukcióikat hangos bekiabálá-
sokkal, ütemes tapssal köszönte 
meg a kispesti közönség. Az 
együttes tagjai nemcsak kiváló-
an muzsikálnak, hanem reme-

kül énekelnek is, erről a légierő 
katonai indulójának előadásakor 
meggyőződhettek a jelenlévők. 
Tapsból és tetszésnyilvánításból 
jutott bőven a záró közös mu-
zsikáláshoz még a tetszetős tűz-
oltó-egyenruhát is magukra öltő 
Katasztrófavédelem Központi 
Zenekarának, a remek dalla-
mokat játszó Pénzügyőr Zene-
karnak és a házigazda Kispesti 
Obsitos Fúvószenekarnak is. A 
hagyományoknak megfelelően a 

találkozót a négy zenekar közös 
fellépése zárta. Közös zeneka-
ri számként felhangzott Lehár 
Ferenc Losonci indulója, a több 
mint százhúsz közreműködőt Fe-
jes István, az Obsitos karmestere 
dirigálta.
A résztvevő zenekarok produk-
cióit, mint már annyiszor, a kis-
pestiek kedvenc műsorvezetője, 
Zelinka Tamás zenetörténész is-
mertette.

Immár negyedik alkalommal telt meg fúvószenét kedvelő kispestiekkel a Városháza előtti 
tér, ahol az ebben az évben tízesztendős Obsitos Fúvószenekar szervezésében tartották 
meg a Dél-pesti Fúvószenekari Találkozót, amelyet Vinczek György, Kispest alpolgármes-
tere nyitott meg.
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Megújul a szobor a Templom téren

Javában tart az  I. világháborús emlékmű tel-
jes felújítása a Templom téren. A Hybl József 
által készített Hősök szobrát 1928-ban avat-
ták fel. Az eltelt száz esztendő alatt alaposan 
leromlott az állapota, ezért vált szükségessé 
a felújítása, amit az első világháború 100. 

évfordulója alkalmából a tulajdonos Főváros 
végeztet el. Az emlékmű rendbetétele a szo-
bor helyszíni restaurálásával kezdődik, majd 
a talapzat, a posztamens felújításával folyta-
tódik.  A Templom téren lévő I. világháborús 
emlékmű előtti kis tér 2014-ben újult meg, 

szebb külsőt kapott, mert a régi gyöngyka-
vicsos burkolat helyére térkő került. Maga 
az emlékmű 2-2,5 méteres talapzatán három, 
ember nagyságú szobor áll. A talapzaton ábé-
césorrendben a világháború 717 kispesti áldo-
zatainak neve.

Kitüntetések Kispest születésnapján

Kispestért Díj
Bacsó András, a Bujdosó Szé-
kely vendéglő tulajdonosa, Gu-
lyás Lászlóné, a Kispesti Gábor 
Áron Iskola tanítója, Horváth 
Lászlóné (Vidra Gabriella), a 
Kispesti Erkel Ferenc iskola 
volt igazgatónője, Avramcsev 
Péter, a Kispesti Egészségügyi 
Intézet gazdasági igazgatója, 
Dr. Szadai Béla, házi- és fog-
lalkozás-egészségügyi orvos, 
Gyomlainé Petró Éva, a Kispes-
ti Kós Károly Általános Iskola 
tanára, Tamási Lajos, a Vaműsz 
megbízott műszaki ellenőre, 
Kaposi György, polgármeste-
ri főtanácsos, Alföldy-Boruss 
Dezső, nyugdíjas református 
lelkész, Végh Judit, a Kispesti 
Eötvös József Általános Iskola 
igazgatója
Dicsérő Oklevél

Fekete Tibor, a Kispesti Tar-
ka-barka Óvoda kertésze, Dr. 
Seprényi Katalin, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet főorvosa, 
Osztrogonácz Sándor, a Köz-
park Nonprofit Kft. szakipari 
csoportvezetője, Takács György-
né, az önkormányzat területi 
szociális ügyintézője, Kranyik 
Gyuláné, az önkormányzat gaz-
dasági ügyintézője, Bali Péter, 
a Kispesti Rendészeti Központ 
irodavezetője, dr. Bernát Péter, 
a Polgármesteri Kabinet Iroda 
vezetője, Jónás Réka Emese, az 
önkormányzat csoportvezetője, 
Gyöngyösi Lászlóné, a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
Ház szociális gondozója, Pató 
Diána, az önkormányzat épít-
mény- és telekadó-ügyintézője, 
Diósné Szarvas Ildikó, az önkor-
mányzat pénzügyi ügyintézője, 

Szentes Gyuláné, az önkormány-
zat vállalkozásigazgatási ügyin-
tézője, Kónya Miklósné Varga 
Ibolya, az önkormányzat kom-
munikációs referense, Turányiné 
Lakatos Edit, az önkormányzat 
csoportvezetője, Szilágyi József, 
az önkormányzat közútkezelői 
műszaki ügyintézője

Kispest Gyermekeiért Elisme-
rő Oklevél
Meskóné Sütő Ágnes, a Sem-
melweis Ignác Szakképző Isko-
la, igazgatóhelyettese, Roszoly 
Pálné, a Móra Ferenc Általános 
Iskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény 
gyógypedagógiai asszisztense
Elismerő Oklevél Kiemelkedő 
Pedagógus Tevékenységért
Gáber Andrea, a Kispesti Pan-
nónia Általános Iskola igazga-

tóhelyettese, Ferenczi Józsefné, 
a Kispesti Tarka-barka Óvoda 
tagóvoda-vezetőhelyettese 

Együttnevelő Pedagógus Elis-
merő Oklevél
Tóth Lajosné, a Kispesti Száz-
szorszép Óvoda gyógypedagó-
giai asszisztense, Heiner Mónika 
Csilla, a Kispesti Gyöngykagyló 
Óvoda vezető helyettese

Polgármesteri Dicsérő Oklevél 
Kiemelkedő pedagógiai tevé-
kenységért
Lendvainé Szeberényi Annamá-
ria, a Kispesti Alapfokú Művé-
szeti Iskola intézményvezetője, 
Nemes-Péntek Mónika, a Bolyai 
János Általános Iskola tanítója

Idén  Gábor Ilona, a Kispesti Munkásotthon igazgatója, Fóris Kálmán, a Kispest-Központi 
Református Egyházközség presbitere és Zupkó Gábor, az Európai Unió magyarországi kép-
viseletének vezetője kapott Kispest Díszpolgára címet. Tízen Kispestért Díjat, tizenöten 
Dicsérő Oklevelet, nyolcan pedagógus kitüntetést vehettek át a Kispest várossá nyilvání-
tásának 147. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen a KMO Művelődési 
Házban.



A közös költség

21mozaikKISPESTI MAGAZIN

TÁRSASHÁZI

ROVAT

A társasházakról 2003-ban alkottak törvényt, amely szerint közös költ-
ségnek számít a közös tulajdonba tartozó épületrészek, épület-beren-
dezések, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és lakások fenntartá-
sának költsége, illetve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás. 
Ezen kiadások biztosítása a tulajdonosok kötelezettsége. A közös költ-
ség mértéke az előbbiekben felsorolt feladatok költségeinek felosztása 
alapján kerül meghatározásra. Ez alapesetben tulajdoni hányad arányá-
ban terheli a tulajdonosokat. Ettől a közgyűlés döntésével eltérhet, amit 
az SZMSZ-ben kell rögzíteni. Lehet négyzetméter alapján számított, 
vagy albetétre vonatkozó fix összeg is. A közgyűlések egyik sarkalatos 
témája az éves költségterv és a közös költség meghatározása. A kö-
zös képviseletnek a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésből kell 
a társasház gazdaságos működését biztosítani. A közös képviselőknek 
egyébként szintén a tulajdonosok érdekében azt is szem előtt kell tar-
tania, hogy jó, ha van a társasháznak gazdálkodásra tartaléka, esetleg 
megtakarítása is, amiből jut felújításra, a szükségessé váló karbantar-
tásra. Egy társasház működése akkor biztonságos, ha ezekre is van a 
közösségnek pénze. A lakások piaci értékét nagyon le tudja rontani az 
épület leromlott esztétikai és műszaki állapota. A tulajdonosoknak tu-
lajdonában van az épület osztatlan közös tulajdonának lakáshoz tartozó 
tulajdoni hányada is. Általában nem elég, ha a közös költség csupán a 
napi kiadásokat fedezi. Kisebb, néhány lakásos társasházaknál jelentős 
problémát jelenthet egy nagyobb tartozás. Ez ellehetetlenítheti akár a 
társasház működését is. Nagyobb lakásszámú társasházaknál a szűkös-
re szabott költségvetés a működést nem befolyásolja, de a felújítások 
rovására mehet. A közös költség kisebb társasházaknál átlagosan 200-
300 Ft/m2/hó, nagyobb házaknál 150-200 Ft/m2/hó.  Az előre tervező 
társasházak felújítási alapot képeznek, vagy kihasználják a lakástaka-
rék és az állam által nyújtott megtakarítási lehetőségeket. Az elmúlt 
hónapban lezajlott közgyűléseken sajnálattal tapasztaltam, hogy sok 
társasház az esedékes számlák kifizetésével küzd, holott sürgős karban-
tartási feladatokra is kellene költeni. Lehetséges, hogy a gáz, áram, a 
felszálló vezetékek vagy a lift felújítása csak milliós kiadással oldható 
meg. Ezek megtakarítás nélkül csak a tulajdonosok eseti befizetéseiből 
fedezhetők, ami esetenként a tulajdonosokra jelentős terhet ró, külö-
nösen azokra, akiknek a közös költség megfizetése is gond. Érdemes 
tehát a közös vagyon működőképességét és értékét megőrizni, a jövő-
ről is gondolkodni. Ennek érdekében megtakarítani, tartalékot is képez-
ni. Várom közérdekű kérdéseiket, észrevételeiket: tarsashazkispest@
gmail.com.

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

Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu

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, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁL-
LALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-
532-7823

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal el, mi szívesen 
elvégezzük. Kőműves, burkoló, 
festők, vízvezeték szerelő szak-
emberek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/30-486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, teljes 
test, talpmasszázs /nem szex/. 
Gyengéd csontkovácsolás 
Bowen technikával, amitől elfe-
lejtheti nyakfájását, lumbágóját 
2-3 alkalom után. ildikó tel.: 295 
3998, 20 335-5653

Redőnyös munkák készítése, ja-
vítása, gurtnicsere, szúnyogháló, 
reluxa, harmonika-ajtó, roletta. 
Megbízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigetelés, 
burkolás, festés, kőműve
(kéményfelújítás) vízszerelési 
munkák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, hő-
szigetelés azonnali kezdéssel, 
ingyenes kiszállás és árajánlat. 
nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06 30-557 90 74, 06 
20-536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtalaní-
tás.
Kispestieknek INGYENES kiszál-
lás! Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-
235

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

VÍZ, FŰTÉS, SZANITER szerelést 
vállalok, minőséggel, gyorsan, 
garanciával. Hívjon bizalommal. 
Tel.: +3670-7010-446

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

Csempézést, padlóburkolást, 
burkolatjavítást vállalunk! Kis 
munka is számít! Rövid határidő! 
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, er-
kélyre előtető készítés, lakótelepi 
erkélyre. Korlátfelújítás, üvege-
zéssel, festéssel is. Egyéb lakatos 
munkák – javítások. Tel.: 061-284-
2540, 0670-209-4230

Festés, tapétázás, mázolás, bur-
kolás, kőműves munkák, vizes 
munkálatok, kartonozás vagy 
igény esetén teljes lakásfelújítást 
vállalok! Hívjon bizalommal. Tel.: 
0630-989-1203

KONTÉNERES SITT, LOM, SZE-
MÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok, 
murva, föld házhozszállítása. Tel.: 
061-282-1201, 0630-942-9460

Fiatalos nyugdíjas, megbízható. 
Heti 2 alkalommal takarítást, va-
salást, gyermekfelügyeletet vál-
lal. Hétvégén is. Tel.: 06 20 426 
8302

INGATLAN

15 éves ingatlanközvetítői ta-
pasztalattal eladó-kiadó ingatla-

nokat keresek ügyfeleim részére. 
Korrekt ügyintézés, ügyvédi hát-
tér, hívjon bizalommal: Böhm Ilo-
na 06-20-364-4237  HÉTVÉGÉN 
IS!!! 

24 éve működő WEKERLE INGAT-
LANIRODA keres komoly vételi 
szándékkal rendelkező ügyfelei 
részére eladó-kiadó házakat, ház-
részeket! Ügyfélbarát, személyre 
szabott jutalék! Hívjon bizalom-
mal! Fórizsné Baráth Brigitta Tel.: 
0630-933-2592

Eladó a XIX. Zengő utcában 
53m²-es, 2 szobás, 2 erkélyes, 
jó állapotú, zöldövezeti, parkra 
néző tégla lakás 21,9 M Ft-ért. 
Tel.: 0620-313-3200

Kispest Zrínyi utcában házrész 
használati megosztással eladó. 
70nm három szoba. Teljes körű-
en felújítva. 06309197375

Kispest központi, kertes negye-
dében hobbykert (100 négy-
szögöl) művelésre kiadó. Tel.: 06-
70-212-6553

20-241-0000 Dr Nest Ingatlan, 
minőségi szolgáltatás
garanciával. Várom hívását. Kiss 
Attila.

Szigethalmon 3 szobás családi 
ház szép, használati megoldással 
osztható saroktelekkel. TULAJ-
DONOSTÓL eladó 16 millió Ft-
ért. Tel:+36 30/929 -2622

ÁLLÁS

Előfizetői újságok kézbesítésére 
keresünk hajnali munkavégzés-
sel kerékpáros kézbesítőt. Mun-
kakezdés 02.00-07.00-ig. Tel.: 
0620-221-6247

Nyugdíjas munkalehetőségek 
Budapest több pontján. Napi  4-6 
órában.
Takarítás, konyhai kisegítés, rak-
tári csomagolás, áruházi munkák 
és pénztár. Órabér: 800-1000 Ft.
Szomszédok Nyugdíjas szövetke-
zet.
1134 Budapest, Kassák Lajos 

utca. 50. Tel: 06/ 20 215 0837 
vagy 06/ 20 396 2869

Nyugdíjas férfi segítséget kere-
sek kerti és házkörüli munkákra
heti 4 órára. Tel:30 913 1671

Angol korrepetálót keres kezdő- 
fél haladó szinten két kispesti 
nyugdíjas hölgy. 
Tel: 06/30-453-8652 Email: 
leventa07@gmail.com.

OKTATÁS

2018-BAN VISSZATÉRÍTIK A 
NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! 
REMEK ALKALOM, MERT NYÁRI 
INTENZÍV, FÉLINTENZÍV TANFO-
LYAMAINK AKCIÓSAK, 40 ÓRÁ-
SAK, 40.000 FT ÁFÁS ÁRON MÁR-
IS KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKO-
NYAN SZERETNE ANGOLUL MEG-
SZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁL-
LÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLD-
RE KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 ÓRÁSAK 
IS VÁLTOZATLANUL INDULNAK, 
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN 
NYELVSTÚDIÓNKBAN: 45000 FT 
ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82

ANGOL- ÉS MAGYARTANÍTÁS, 
KORREPETÁLÁS, KORREKTÚRA ÉS 
FORDÍTÁS.
Nyelvtanulás akár teljesen kezdő 
szinttől, tanulási nehézségekkel 
küzdőknek is. Hétköznapokon 
9-16 óráig, Kispesten és környé-
kén. Email: nuur.angol@gmail.
com

EGYÉB

Gyakorlattal, idősgondozást vál-
lalok. Szobabicikli  8000 Ft-ért 
eladó.
Tel.: 06 30 378 1404

Külföldre költözés miatt vadonat-
új téli-nyári gumi – felnire szerel-
ve – nagyon olcsón eladó. Sze-
mélyautóra. Tel.: 061-280-5434 



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


