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5. oldal

Állami támogatás hiá-
nyában teljesen önerő-
ből, mintegy nettó 76 
millió forintból újítják 
fel kompletten az épüle-
tet a Berzsenyi utcában.

Gajda Péter
Megújul a rendelő

6. oldal

8,4 milliárd forintot fordít 
kerékpárutak és kerékpár-
sávok létesítésére a fővá-
ros, amelyből Kispestnek 
350 milliós fejlesztési ke-
ret jut. 

Vadon Etelka 
Új kerékpárutak

Vidám az élet
a közösségi kertekben
Képes beszámolónk a 11. oldalon
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Hulladék

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

Már megint lomtalanítás van Kispesten? – kérdezték 
olvasóink, mert azt tapasztalják, (a Bozsik stadion 
környékén, a József Attila, a Szabó Ervin, a Nádasdy 
utcában) egyik napról a másikra hulladékhegyek ke-
letkeztek. A kupacokban van minden, rossz televízió-
tól a háztartási szeméten át a komplett bútorokig. 
Az önkormányzat évek óta szélmalomharcot folytat 
az illegális hulladéklerakók ellen. Hiába a térfigyelő 
kamera, a folyamatos járőrözés, az sem tartja vissza a 
szemetelőket.  
Volt olyan hely, például a Ferihegyi gyorsforgalmi út 
melletti kiserdőben, a „Servúdban”, ahol az önkor-
mányzat többszöri felszólítása ellenére a tulajdonos 
nem törődött a területtel, és a felhalmozott szemétért 
egyértelműen a hajléktalanokat tették felelőssé, rájuk 
haragudtak a környéken élők is. Mígnem kiderült, 
hogy a szemét nagy részét személyautóval hozzák 
besötétedés után, és az itt élő fedél nélküliek nem is 
láttak, nemhogy használnának olyan luxusholmikat, 
amelyek a titokzatos zsákokból kikerültek. Lakossági 
kérésre az önkormányzat kerítéssel próbálta megvéde-
ni a területet.  
De ez csak egy példa, és nem egyedi eset, hogy szinte 
esti rutinná, elfoglaltsággá válik a szemétkihordás az 
utcákra, terekre. 
Hogy hol van ilyenkor a nemzeti öntudat, a lokálpat-
rióták büszkesége? Nem tudjuk. Mint ahogy azt sem, 
hogy miért válik természetessé egyeseknél, hogy nem 
fizetnek a szemétszállításért, hanem a közterületekre 
hordják a szemetet, zöldhulladékot, de sokszor az épí-
tési törmelékeket is. 
Miért nem lehet azt megérteni, hogy a közterület is a 
miénk, vigyáznunk kéne rá közösen! 
Az illegális szemetet pedig valakinek egyszer el kell 
takarítania, ami rengeteg pénzbe kerül. Ezt a pénzt ál-
talában az önkormányzat állja úgy, hogy közben más 
fontosabb dologtól, például a városüzemeltetéstől, az 
intézmények fejlesztésétől, a parképítéstől csoporto-
sítja át ennek költségeit.
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Reményeink szerint ezekből a 
változásokból, az államosítás-
ból adódó átmeneti nehézsé-
gekből, gondokból, esetenként 
hátrányokból a gyerekek és a 
szülők nem, vagy csak ke-
veset fognak megérezni. 
Bár még nem tudni, hogy 
mennyi támogatást von el 
az állam és mit kér majd 
cserébe például szolidari-
tási adót az önkormányzatoktól, 
de az bizonyos, hogy a város 
nem hagyja magára az intézmé-
nyeket.  
A polgármester véleménye 
szerint legyen bármilyen gon-
dos a változások előkészítése, 
nyilvánvaló, hogy gondot fog 
okozni az egy tankerülethez 

tartozó három kerület (XVIII., 
XIX., XX.) több mint ötven in-
tézményének különböző gond-
jainak koordinálása, orvoslása. 
Tiszta lelkiismerettel adjuk át 

az iskolákat – hangsúlyozta a 
polgármester, aki szerint bár az 
intézmények fenntartásában a 
továbbiakban az önkormányzat 
nem vesz részt, „nem engedik 
el az iskolák kezét”, a koráb-
ban megígért felújításokat még 
elvégzik.  A kerület lehetősé-
geihez mérten támogatni fogja 

az oktatást, az intézményekben 
dolgozó pedagógusok munká-
ját. De a napi gondok megol-
dása immáron az állam feladata 
és felelőssége, és ehhez az erre 

elkülönített országosan 51 
milliárd forint kevés lesz 
– tette hozzá.
Egy fontos feladat már 
biztosan marad az ön-
kormányzatnál, ez pedig 

a közétkeztetés. Ennek haté-
konyabb és színvonalasabb 
megszervezése nem kis fel-
adat, hiszen jelenleg még nem 
tudni, hogy a jövőben milyen 
állami támogatást, normatívát 
kap ehhez az önkormányzat az 
államtól.  A tavalyi menza-vi-
harok mostanra elcsitultak, de 

azt mindenkinek tudnia kell, 
hogy nagy csodák a közétkez-
tetésben nincsenek, ez menza 
és nem éttermi koszt. Azért 
a pénzért azonban, amelyet a 
szülők, az önkormányzat és az 
állam beletesz a közétkeztetés-
be, konkrét elvárásokat fogal-
maznak meg a szolgáltató felé, 
ennek teljesítését, az ételek mi-
nőségét és mennyiségét rend-
szeresen ellenőrizni is fogják. A 
kidolgozásra váró tervek szerint 
a jövőben az ebédbefizetések 
is gördülékenyebben zajlanak 
majd akár csekkes befizetéssel, 
vagy online felülettel, illetve 
mobil-applikációval. 
Az óvodák és a bölcsődék fenn-
tartása, kezelése teljes egészé-
ben továbbra is az önkormány-
zatnál marad. Itt továbbra is az 
a cél, hogy minél több felújítást, 
korszerűsítést elvégezzen az 
önkormányzat, hogy ezek az in-
tézmények egyre korszerűbbek, 
otthonosabbak legyenek.

A közétkeztetés marad
az önkormányzatnál

Gajda Péter polgármester és Bak Ferenc tankerületi igazgató a tanévnyitón

Megkezdődött az új tanév. Ugyan még csak néhány hét telt el, de látni-e már, hogy Klik 
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) át- és a Külső-pesti Tankerület megalakítá-
sával marad-e egyáltalán mozgástere, feladata az önkormányzatnak a kerületi oktatási 
intézményekben – erről kérdeztük Gajda Péter polgármestert. 

Osztozkodás után…

Kispesten régi hagyomány már, hogy a kerü-
let egyik iskolájában nyitjuk meg az aktuális 
tanévet. Mindig egy olyan intézményben, 
ahol valamilyen fejlesztést, korszerűsítést 
végez majd az önkormányzat. Így volt ez 
tavaly a Pannónia iskolában is. Az Erkel is-
kolában hamarosan világításkorszerűsítés 
kezdődik – mondta tanévnyitó beszédében 
Gajda Péter polgármester. Az ünnepi pillana-
tokban a kerület vezetője emlékeztetett arra, 
hogy ez az új tanév bizony más lesz, mint a 
többi, hiszen az oktatást még önkormányzati 

intézményként megkezdő iskolák jövőre már 
teljesen állami kézbe, fenntartásba, irányítás 
alá kerülnek. Sok sikert kívánt diákoknak és 
pedagógusoknak is az új tanévhez a Külső-
pesti Tankerület igazgatója, Bak Ferenc is, aki 
elmondta, idén csaknem 5 osztálynyival több 
diák tanul majd a kispesti iskolákban, mint 
tavaly. Az Erkel iskola igazgatója, Horváth 
Lászlóné külön köszöntötte az iskola elsőseit, 
akik az igazgatónővel együtt mondták el az 
erkeles fogadalmat, és váltak „hivatalosan” is 
az iskola diákjaivá.

Ebben az iskolában hamarosan világításkorszerűsítés kezdődik

A tavalyi tanévnyitón elhangzott ön-
kormányzati ígéretnek megfelelően 
mostanra elkészült a  Pannónia iskola 
tetőtér-beépítési munkálatainak első 
ütemében a tetőtérbe vezető lépcső-
ház kiszélesítése, beltéri vakolása, 
festése, a járófelületek burkolása, az 
elektromos világítóhálózat bővítése. 
A jelenlegi beruházás nettó költsége 
közel 15 millió forint, amelyet teljes 
egészében az önkormányzat fedez. 
Az iskolafejlesztés következő lépése 
a tetőtér beépítése, új tantermek ki-
alakítása lesz.  

Lépcsôház
a Pannóniában

FELÚJÍTÁS

A Kispesti Önkormányzat ebben a 
tanévben is meghirdeti kondíció-
javító tornáját a kerületi általános 
iskolákban, amelyre elsősorban a 
súlytöbblettel küzdő gyerekeket és 
szüleiket várják. A foglalkozások a 
gyerekeknek ingyenesek. Kezdés: 
október 4-én. Keddenként 15 órától 
a Kispesti Eötvös József Általános 
Iskola tornatermében várják táplál-
kozási tanácsokkal és játékos torná-
val a gyerekeket. Péntekenként 15 
órától a Kispesti Uszodába várják 
az úszni tudó gyerekeket (úszófel-
szereléssel). Jelentkezni év közben 
folyamatosan lehet az Eötvös iskola 
védőnőjénél (Friedbauerné Borbás 
Szilvia, tel.: 06-20-490-0964), ill. az 
iskolák védőnőinél. 

Idén is Moccanj! 

EGÉSZSÉG

Kispesten több mint 4000 diák, köztük 500 elsős, ebből is 
62 az Erkel iskolában kezdte meg a 2016/2017-es tanévet. A 
kerületi önkormányzat az iskolák államosítása után, lehető-
ségeihez mérten támogatni fogja az oktatást és az intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusok munkáját.

Tanévkezdet az Erkel 
iskolában 

Továbbra is támogatják 
az oktatást.
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A felújítás után várhatóan egy 
olyan, minden igényt kielégítő 
rendelőkomplexumot adunk át 
a kispesti gyerekeknek, szülők-
nek és az itt dolgozó orvosok-
nak, védőnőknek, amelyben za-
vartalanul, szinte minden igényt 
kielégítően folyik majd a gyó-
gyító munka – mondta Gajda 
Péter polgármester azon a bejá-
ráson, ahol a kivitelező Vaműsz 
vezetőjével, Kránitz Krisztián-
nal, Dódity Gabriella és Lazá-
nyi Ferenc önkormányzati kép-
viselőkkel közösen megnézték 
a wekerlei gyerekeket is ellátó 
Berzsenyi utcai rendelőben 
zajló munkálatokat. A mintegy 

540 négyzetméter alapterületű, 
csaknem négyezer kisgyermek 
ellátására alkalmas rendelőinté-
zet korszerűsítéséről a város ve-
zetése hosszú ideig egyeztetett a 
praxisokban dolgozó háziorvo-
sokkal , 
így vár-
h a t ó a n 
minden-
ki igé-
nyének 
megfelel majd az így kialakí-
tott 5 orvosi rendelő és a hozzá 
tartozó közösségi terek – tette 
hozzá a polgármester.  A teljes 
körű felújítás során a több mint 
harmincéves épületben kültéren 

sor kerül a tetőn lévő szigete-
lés felújítására és a homlokzati 
fal hőszigetelésére, valamint a 
homlokzati nyílászárók cseréjé-
re. A belső terek átépítése során 
a válaszfalak áthelyezésével az 

5 orvosi 
rendelő 
és a ki-
szolgáló 
k ö z ö s 
helyisé-

gek, a pihenők, az elkülönítő, az 
étkező, az öltözők, a zuhanyozó, 
valamint a betegváró is megszé-
pül – sorolta hosszan az elvég-
zendő feladatokat a kivitelezést 
felügyelő Kránitz Krisztián, 

Vamüsz igazgatója. Sor kerül a 
burkolatok (csempe, járólap), a 
közművezetékek (víz, szenny-
víz, fűtés) és a vizesblokkok, 
fűtés berendezéseinek (mosdó, 
WC, csaptelepek, radiátorok) 
teljes körű cseréjére. Ezen kívül 
korszerűbb világítást és infor-
matikai eszközöket kap a ren-
delő. A megszépült rendelőbe 
pedig a zavartalan működéséhez 
szükséges új szakmai berende-
zések (pl. gyógyszerszekrény), 
EÜ-felszerelés, irodai tárgyak, 
felszerelések kerülnek – tájé-
koztatta lapunkat a szakember.

A város vezetése és a kivitelező folyamatosan egyeztetett a háziorvosokkal

Önkormányzati pénz-
ből épül, szépül.

Januárra kész a gyermekorvosi rendelő
Állami támogatás hiányában teljesen önerőből, mintegy nettó 76 millió forintból újítja fel 
kompletten a Kispesti Önkormányzat a gyermek háziorvosi és kerületi védőnői szolgál-
tatásoknak is helyet adó épületet a Berzsenyi utcában. A beruházás a napokban elkezdő-
dött, és várhatóan jövő év január végén fejeződik majd be.

A fővárossal közösen 
épülhet kerékpárút 

A korábbi utak önerőből vagy EU-s forrásból épültek

A Nemnövekedés Hete prog-
ramhoz kapcsolódóan szeptem-
ber 2-án rendezték meg az első 
Közösségi Kertek Éjszakáját. 
Kispesten két kert, az Aranyka-
tica és az Árnyas Kert is részt 
vett a programban – írja él-
ménybeszámolójukban Helfné 
Szabó Zsuzsanna kertvezető. 
Az Árnyas Kert Kispest legfi-
atalabb közösségi kertje, alig 
egy éve vették birtokba a tagok. 
A kert délután nyitotta meg ka-
puit, majd sötétedés után is még 
voltak érdeklődő látogatók. A 
Budapest Zöldutak által szerve-
zett kerékpáros túra is érintette 
a kertet, így nagyon sok volt a 
kíváncsi látogató. Minden beté-
rőt finom falatok és pontgyűjtő 
játékok várták.

Éjszaka
a kertben

ZÖLDUTAK

A Fővárosi Közgyűlés augusztus végén fogadta el, hogy 8,4 milli-
árd forintot fordíthat kerékpárutak és kerékpársávok létesítésére, 
amelyre a kerületek pályáztak. Kispestnek ebből bruttó 350 milliós 
fejlesztési keretet szavaztak meg. 
A pályázatot már nagyon vártuk, 
hiszen szeretnénk a meglévő 
infrastruktúrát továbbfejlesz-
teni. 2016 tavaszán jelent meg 
az az európai uniós pályázat, 
melynek keretében Budapesten 
kerékpárosbarát fejlesztések va-
lósulhatnak meg. A tervek sze-
rint 18 kerület bevonásával, 13 
projektet készítenek most 
elő. Ebben az esztendőben 
új elem volt a pályázatok 
beadásánál, hogy a kerüle-
tek nem önállóan, hanem 
a fővárossal közösen, kon-
zorciumi partnerként pályázhat-
tak csak – tájékoztatta lapunkat 
Vadon Etelka, a polgármesteri 
hivatal  Társadalmi Kapcsolatok 
Irodájának vezetője.
Mint az irodavezető elmondta: 
Kispest kertvárosias adottsá-
gainak köszönhetően egy jól 
kerékpározható város,  létez-
nek jól kiépített kerékpárutak, 

kerékpárosbarát részek, amelye-
ket egyrészt saját forrásból, más-
részt korábbi EU-s pályázatból 
építettek. 
A Fővárosi Közgyűlés augusztus 
végi ülésén határozott arról, hogy 
mely kerületekkel közösen indul 
a pályázaton. A közös pályázat 
tartalmazza a projekt előkészí-

tésének (tervezés, közbeszerzés) 
és lebonyolításának költségét is. 
Ennek keretében lehetőség nyí-
lik majd kerékpárút-építésre és 
kerületrészek kerékpárosbarát 
tételére (pl. forgalomcsillapítás, 
kitáblázás stb.), de a szemlé-
letformáló programok is részei 
lesznek a pályázatnak.  A tár-
gyalások a közös fejlesztésről 

már megkezdődtek, a projekt 
pontos tartalma a későbbiekben 
alakul majd ki, de szeretnék a 
kerület minél nagyobb részét 
bevonni a fejlesztésbe. Az iro-
davezetőtől megtudtuk azt is, 
hogy néhány hónappal ezelőtt 
kérdőíves felmérést készítettek  

a kerületben a kispestiek 
kerékpározási szokásairól, 
ennek eredményeire épül-
ve, illetve a BKK javaslatá-
ra készülnek a tervek is. Az 
eddigi megbeszélések során 

szóba került egyrészt az Üllői út 
kispesti szakaszának kerékpá-
rozhatóvá tétele, itt főleg új ke-
rékpárút-építésről lenne szó, de a 
további kerékpárosbarát fejlesz-
tések, néhány kerületrész kivé-
telével, majdnem egész Kispest 
területére kiterjednének.

Felmérés készült a 
biciklisszokásokról.

Üde színfoltja volt az idei Város-
ünnepnek a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben Jópár kerékpár 
címmel megnyílt kiállítás. A „Kis 
történeti biciklitúra 1840-től 1980-
ig” alcímet viselő tárlatra a zuglói 
Adler Sport Club kerékpárgyűjtői 
hozták el kincseiket. A régi bicik-
liket bemutató különleges kiállítást 
október 10-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Biciklik a Nagy 
Baloghban

KIÁLLÍTÁS
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Egyre több lakossági bejelen-
tés érkezett az önkormány-
zathoz. A kispestiek gyakran 
panaszkodtak arra, hogy a 
néhány évvel ezelőtt még oly 
hangulatos Kossuth teret és az 
ott lévő padokat sokan ottho-
nuknak tekintik, és itt élik nap-
jaikat. Az önkormányzat meg-
vizsgálta a panaszokat, 
és a kispestiek érdeké-
ben hozott néhány fon-
tos intézkedést – me-
séli Vinczek György, 
szociális ügyeket felü-
gyelő alpolgármester, 
aki szerint valóban megnőtt az 
életvitelszerűen itt élő szegé-
nyek és fedél nélküliek száma, 
és ezzel a szemét, a kosz is a 
téren. Mint az alpolgármester 
kérdésünkre elmondta, az ön-
kormányzat és a hajléktalanok 
gondozásában résztvevő civil 
szervezetek közösen utcai gon-

dozás keretében megpróbálták 
orvosolni a helyzetet, sajnos 
nem sok sikerrel. A szakem-
berek tapasztalata az, hogy a 
Kispesten élő csaknem két-
száz hajléktalan fizikai és 
mentális állapota egyre rosz-
szabb, a megszokott és bevált 
módszerek már nem működ-

nek, és sajnos országosan is 
ez a helyzet – teszi hozzá. Ez 
nem jelenti azt, hogy mi itt 
Kispesten lemondtunk volna 
rólunk – hangsúlyozza az al-
polgármester. Vinczek György 
szerint keresni kell azokat a 
lehetőségeket, amelyek segítik 
a hajléktalanok és a többségi 

társadalom tagjainak súrlódás- 
mentesebb együttélését. Ehhez 
azonban a fedél nélkül élőknek 
is be kell tartaniuk az együtt-
élés szabályait, például azt, 
hogy nem szemetelnek, eltaka-
rítanak maguk után, nem hasz-
nálják nyilvános illemhelynek 
a közterületet. Az elmúlt idő-

szakban csökkentették 
azoknak a padoknak a 
számát, amelyek több 
személyesek, így alvás-
ra is alkalmasak, vala-
mint a téren lévő fák 

köré épített, korábban széles 
fakeret mostantól csak ülésre 
alkalmas – mondta Bán Zol-
tán, a Közpark Kft. vezetője, 
aki azt is elmondta, hogy olyan 
vegyszerrel és magas nyomású 
vízsugárral mossák majd le a 
padokat, amely nem irritálja 
az emberi bőrt, de tökéletesen 
fertőtlenít.

Vegyszerrel és magas nyomású vízsugárral mossák majd le a padokat

Határon túli szakemberek nem 
először érdeklődnek a kispes-
ti Forrásház szakmai munkája 
iránt. Most a Közép-Dánia Ré-
gió politikusai, majd a régió 
szociális szakemberei ismer-
kedtek a Forrásházban folyó 
munkával szeptember elején. 
A Közép-Dánia Régió már 
régóta kapcsolatban áll külön-
böző magyarországi – elsősor-
ban egészségügyi és szociális 
– szervezetekkel és intézmé-
nyekkel. Az együttműködések 
tovább bővültek és mélyültek 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Egészségügyért 
Felelős Államtitkárságával, 
valamint a Szociális Ügyekért 
és Társadalmi Felzárkóztatá-
sért Felelős Államtitkárság-
gal az elmúlt években kötött 
megállapodásokat követően. 
Szociális és pszichiátriai terü-
leten igen aktív az együttmű-
ködés. A kooperáció jegyében 
került sor a dán küldöttségek 
magyarországi útjára. A Kö-
zép-Dánia Régió közgyűlé-
sének elnöke, Bent Hansen 
vezette delegáció – amely a 
régió és a Bács-Kiskun megye 
között fennálló testvérmegyei 
kapcsolat 25 éves jubileumá-
ra érkezett – a budapesti kór-
házrendszer átalakítását célzó 
programmal ismerkedett, majd 
ellátogattak egy fővárosi pszi-
chiátriai gondozási központba, 
a kispesti Forrásházba – me-
sélte Vighné Vincze Erzsébet, 
a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum (ennek egyik egy-
sége a Forrásház) igazgatója. 
A vendégeket Kertész Csa-
ba alpolgármester és Vighné 
Vincze Erzsébet fogadta. 

LÁTOGATÁS

Dánok
a Forrásházban 

Az önkormányzat 2013 óta 
megajándékozni és segíteni is 
kívánja a kerületben élő szülő-
ket úgy, hogy egy induló 
egységcsomagot ad min-
den kerületi lakcímmel 
rendelkező, adott évben 
született kisgyermek szü-
leinek – mondta Gajda 
Péter polgármester, aki a Védő-
női Szolgálaton adta át az idénre 
szánt 550 csomagot. A csomag 
tartalmát bemutató intézeti veze-

tő védőnő, Janurik Erzsébet tájé-
koztatása szerint az egységcso-
magba a kerületi védőnők által 

egyeztetett eszközök kerültek. 
A pelenkázó táska, amely első-
sorban az szülőknek lesz hasz-
nos, az alábbiakat tartalmazza: 

kombi-dressz, baba sapka, előke, 
ismertebb nevén partedli, für-
dőtörölköző, Kispesti Babaváró 

kiadvány, szoptatós füzet 
és egy hűtőmágnes a leg-
fontosabb oltási informá-
ciókkal. A táska tartalma 
mostanra textilpelenkával 
is kibővült. A Babacsoma-

gok kiosztásáról most is a terü-
leti védőnők gondoskodnak, és 
megkapják az ajándékot az év 
első felében születettek is.

Mutatósabb lett a Babacsomag

 A csomagokat a védőnők osztják majd ki

Kispest önkormányzata 2013 óta köszönti Babacsomaggal legifjabb polgárait. Ez az aján-
dék ebben az esztendőben, a szülőkkel és a védőnőkkel való konzultáció után megújult, 
tartalma frissült. A kerületben évente átlagosan 480-550 közötti baba születik, ezért idén 
mintegy 550 csomag vár gazdára. 

A tervek szerint mostantól hetente egy alkalommal, de szükség 
esetén gyakrabban mossák majd le fertőtlenítőszerrel és magas 
nyomású vízsugárral a Kossuth, a Templom és a Városháza tér 
padjait a Közpark Kft. munkatársai. Az intézkedésre azért volt 
szükség, mert egyre többen használják életvitelszerűen a város 
közterületeit, utcabútorait, megnőtt a fertőzésveszély.

Fertőtlenítő takarítás
a Kossuth téren

Be kéne tartani az 
együttélés szabályait.

Átlagban 500 gyerek 
születik Kispesten.
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Két kispesti közösségi kert, az Első Kis-Pesti Kert 
és a Zengő Kert idén is csatlakozott a Nemzetközi 
Konyhakerti Naphoz (World Kitchen Garden Day). 
A kispesti kertmozgalom 2011-ben indult az önkor-
mányzat és a Városi Kertek Egyesület összefogásá-
val, azóta négy közösségi kert épült a kerületben. Az 
Első Kis-Pesti Kert kertészei már negyedszer ünne-
pelték meg a konyhakerti világnapot. Jó hangulatban, 
tárt kapukkal, megannyi finomsággal és programmal 
várták az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat vasár-
nap. Az ételkóstolók mellett talicskatoló verseny, asz-
faltrajz-, terméskereső és poloskagyűjtő verseny is 
várta a gyerekeket, a felnőttek fűszerfelismerő teszten 
nyerhettek fűszercsomagot, és tanácsokat kaphattak a 
fűszer- és gyógynövények használatáról, alkalmazásáról. Már 
épül a szerszámos bódé, és jövőre, a kert 5. születésnapjára sza-
letlit szeretnének a közös térre.  A Zengő Kertben a kóstolniva-
lók mellett növénygondozási tippekkel, tanácsokkal fogadták a 
betérő érdeklődőket. Volt kertvetélkedő és többféle felnőtt- és 
gyerekjáték is. A kert tovább szépült: virágokat ültettek a kerí-
tés mellé, zöld gyepszőnyeg borítja az ágyások közötti területet, 
és mostanra elkészült az új szerszámos kamra is. A napot közös 
bográcsozással zárták. A World Kitchen Garden Day 2004-ben 
indult: felhívja a figyelmet a helyi élelmiszerek fogyasztásának 
előnyeire, és az általános kertészkedési, főzési és fogyasztási 
tapasztalatok cseréje miatt építi a közösséget is.

Vidám az élet
a közösségi kertekben

Volt, aki kemping-, volt, aki 
horgász-, volt aki, műanyag 
és volt, aki fa széket hozott az 
első közös kertmozizásra. A 
szervezők biztosították a mo-
zizás elengedhetetlen kellékét, 
a pattogatott kukoricát, de volt 
zsíros kenyér, lila hagyma és 
limonádé is.  Célunk elsősor-
ban az volt, hogy megszólít-
suk azokat a lakókat, akik még 

nem hallottak egyesületünkről, 
illetve nem vettek még részt 
rendezvényeinken korábban, 
például a jótékonysági futá-
son. Természetesen a kertmo-
zizás hangulata is motivált 
bennünket. Olyan lehetőséget 
kerestünk, ahol a közös szóra-
kozás mellett bemutathatjuk az 
egyesület tevékenységét. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy kö-

rülbelül ötvenen jöttek, kicsik 
és nagyok egyaránt, megnézni 
velünk az Élhetnénk együtt 
című francia vígjátékot – me-
séli Deák Éva, az egyesület 
tagja, a rendezvény főszerve-
zője. Mint Deák Éva elmondta, 
a szervezésben sokat segítettek 
az önkéntesek, a kerületi ön-
kormányzat pedig a technikai 
hátteret biztosította. 

Kicsik és nagyok egyaránt jöttek

A Fővárosi Önkormányzat 
Tér-Köz címmel pályázatot írt 
ki kerületi önkormányzatok ré-
szére közterületek megújításá-
ra. A Kispesti Önkormányzat a 
volt KRESZ-park (Kosárfonó 
- Vak Bottyán - Eötvös utcák 
által határolt terület) felújítá-
sára pályázik majd. Célunk az, 
hogy külső források bevonásá-
val építsük és szépítsük a par-
kot. Éppen ezért a környéken 
élő kispestieket hívjuk és vár-
juk 2016. szeptember 20-án, 
16 órától 18 óráig tartó közös 
ötletelésre, a Tervezzünk kö-
zösen közterületet program-
ra – mondja Vadon Etelka, a 
polgármesteri hivatal Társa-
dalmi Kapcsolatok Irodájának 
vezetője, aki nyomban megin-
vitál mindenkit egy kis közös 
gondolkodásra és tervezésre a 
Kispesti Eötvös József Álta-
lános Iskola ebédlőjébe (XIX. 
kerület, Eötvös utca 13.).  A te-
rület egy részén korábban már 
végeztünk lakossági kérdőíves 
felmérést, és ennek eredmé-
nyeit figyelembe véve, táj-
építész hallgatók segítségével 
újragondoltuk a tér lehetséges 
jövőbeni funkcióit.  A pályázat 
benyújtásához tervezők által 
megálmodott koncepcióterv 
készül, ennek elkészítése előtt 
szeretnénk kikérni az ott élők 
további véleményét, javaslata-
it – tette hozzá az irodavezető. 

TERVEZÉS

Közös ötletelés

A nosztalgia és a közösségépítés jegyében a régi kertmozik han-
gulatát elevenítette fel a Kispesti Kertvárosi Közösség Egyesület 
egy augusztus végi napon a Kertvárosban, a Csíky utcai játszó-
téren.

Kertmozi
a Kertvárosban
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lenne. Talán ebben is segít majd 
az általam írt, majd az illetékes 
bizottságok által szakmailag ki-
egészített, és jelenleg lakossági 
véleményezés alatt álló etikai 
kódex a közterületek használa-
táról.

Milyen irányban fejlődhet to-
vább Kispest?

Az egykori, mára bezárt vagy 
takarékon működő ipari üze-
mekből sajnos nem tudott olyan 
bevételeket szerezni az önkor-
mányzat, amelyekből jelentős 
fejlesztéseket lehetett volna 
végrehajtani. Az ingatlanokat 
érintő fejlesztések döntően ma-
gánerőből valósulhatnak meg, 
ezekhez az önkormányzat sze-
rény lehetőségeihez képest ad 
kamatmentes, visszatérítendő 
támogatást. Egész Budapestet 
érintő probléma a hatalmas tran-
zitforgalom, de ennek kiszűré-
sére a városhatárban építendő 
parkolók mellett színvonalas 

közösségi közlekedésre vol-
na szükség. Hosszú ideje dol-
gozom a Körvasútsori körút, 
illetve a külső kerületi körút 
Kispestet is érintő szakaszainak 
kiépítéséért, hogy a gyűrűirányú 
közlekedés is folyamatosan át-
járható utakon, környezetkímé-
lő módon szervezhető legyen. 
Környezetvédelmi szempontból 
kiemelt fővárosi beruházás volt 
a 2011-ben átadott Nagykőrösi 
úti zajvédő fal, amelynek épí-
tését képviselőként magam is 
szorgalmaztam, és az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján érzé-
kelhető javulást hozott a kör-
nyék lakóinak életébe. Jelentős 
fejlesztésre szorulna a Határ út 
is, a jelenlegi elképzelés sze-
rint a villamospálya túloldalán 
kétszer egysávos út létesülne 
az átmenő forgalom részére az 
Üllői úttól a Soroksári útig, de 
ez a terv sajnos nem került be az 
uniós támogatási programokba, 
a főváros pedig a jelenlegi anya-
gi helyzetében nem tudja finan-

szírozni. Szűkebb pátriámban 
pedig elsősorban a kis wekerlei 
terek és a Wekerlei Sporttelep 
fejlesztését, a Gutenberg téri 
piac felújítását és az egykori 

Ady mozi épületének kulturális, 
közösségi hasznosítását tarta-
nám fontosnak. 

Prusinszki István

A Kispest 145. születésnapja alkalmából rendezett júniusi ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen dr. Balogh Pál vehette át a Kispest Díszpolgára címmel 
járó arany emlékgyűrűt és kitűzőt. Az aranydiplomás mérnök, wekerlei 
lokálpatrióta évtizedek óta aktívan részt vesz a kerület közéletében. Kis-
pest új díszpolgárával wekerlei kötődéseiről, az építészeti értékmegőrzés 
fontosságáról és Kispest fejlesztési lehetőségeiről beszélgettünk.

Mióta él Kispesten, hogyan kötődik a 
Wekerletelephez?

Harmadik generációs wekerlei vagyok, a 
mai Jahn Ferenc utcában lévő korábbi kis-
pesti szülőotthonban születtem. Nagyapám 
vasutasként dolgozott Zágrábban és Fiumé-
ben, de miután az első világháború végén 
megalakult a jugoszláv királyság, a MÁV 
által kivezényelt vasutasokat áthelyezték az 
új trianoni határon. Nagyszüleim – ekkor 
már több gyermekkel – a Ferencvárosi ren-
dező pályaudvaron, egy átalakított vagonban 
húzták meg magukat két éven át. Időközben 
megépült a Wekerletelep, ahol kezdetben 
egy kis emeleti lakást kaptak, és csak a he-
tedik gyermek születésekor költözhettekegy 
nagyobb, Baross utcai földszintes házba. 
Később én maradtam a lakásban, és gondoz-
tam nagyszüleimet, azóta is itt élek.

Milyen emlékeket őriz a régi Wekerléről, 
mennyit változott a telep hangulata?

Nagyszüleim idejében, az első generációs 
wekerleiek között nagyon erős kötődés ala-
kult ki, hiszen az asszonyok többsége ott-

hon volt, a férfiak szakmájukból adódóan 
is összetartottak, rendszeresen szerveztek 
közös családi programokat, a gyerekek pe-
dig könnyen átjárhattak egymáshoz játszani, 
hiszen a kerteket csak bokrok választották 
el egymástól. Napjainkra megszűnt – vagy 
csak a közvetlen környezetben maradt meg 
– ez a rendkívül szoros, családias kapcsolat, 

amely azonban még mindig sokkal erősebb 
a telepen, mint például egy paneltömb lakói 
között. 

Vannak-e, és ha igen, miből adódnak a 
kispesti városrészek közötti ellentétek?

Véleményem szerint nincsenek éles ellen-
tétek, hiszen Hagyományos Kispesten, a 
Kertvárosban, Wekerlén és a lakótelepe-
ken is ugyanúgy kispestiek élnek, és gyak-
ran hasonló problémákkal szembesülnek. 

Az emberek gondolkodása, a kispesti tudat 
kialakítása részben független az építésze-
ti karaktertől, ennél sokkal fontosabbak 
az önszerveződő helyi közösségek, mint a 
wekerlei vagy a kertvárosi, amelyek erősítik 
a Kispesthez való kötődést.

A Wekerletelep műemléki védettségű épü-
leteire szigorú szabályozás érvényes…

Tizenhat éves képviselői tevékenységem 
egyik eredményeként speciális szabályozási 
terv készült Wekerlére. Ugyanakkor némi-
leg eltér a véleményem az eredeti, hiteles 
állapot visszaállítását szorgalmazó építésze-
kétől. Úgy gondolom, a jelenleginél jóval ru-
galmasabb, megengedőbb álláspont kellene 
ezen a téren, mert a Wekerletelep nem skan-
zen, s figyelembe kell venni a fiatal beköltö-
zők korszerű lakhatási igényeit is. Gyakran 
jelent problémát a telep építészeti arculatát 
meghatározó, egyenként több százezer fo-
rintba kerülő faszerkezetű nyílászárók, spa-
letták cseréje, amelyeket a lakók csak ritkán 
tudnak önerőből finanszírozni. Messze nem 
olyan fegyelemmel tartják be a kispestiek a 
közterületi rendet, mint ahogyan elvárható 

Kispest új díszpolgára

Dr. Balogh Pál

Wekerlén szoros és 
családias az emberek 
közötti kapcsolat.
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

A népszavazás tétje
„Én nem érzem azt, hogy az Európai Bizottság Magyarország-
gal kapcsolatban bármilyen szempontból is zsaroló tevékenysé-
get folytat” - mondta Navracsics Tibor uniós biztos a nyár elején. 
Az Orbán-kormány volt minisztere elmondta, hogy ő is részt vett 
az Európai Bizottság kvótáról szóló döntésének meghozatalában, 
hogy legyen lehetőség minden uniós tagállamban menekülteket el-
helyezni. Navracsics az egész konstrukciót azért nem kérdőjelez-
te meg, mert ez a csomag csak egy jövőbeli helyzetre vonatkozik, 
amikor a legálisan menekültstátuszt kérő emberek száma egyetlen 
országban jelentős mértékben meghaladja a szokásos mértéket. A 
tervek szerint ekkor segítene a többi tagállam a túlterhelt országok-
nak. Hangsúlyozta, hogy itt nem az illegális bevándorlásról van szó, 
mert a külső határ megerősítése is fontos eleme ennek a csomagnak. 
Itt a menekültstátuszt kérőkről és megkapókról van szó. Navracsics 
szerint ez egy abszolút vállalható megoldás, hiszen nem a mostani 
helyzetről, hanem egy jövőbeli menekültügyi eljárás szabályozásá-
ról beszélünk.
Egyértelmű és világos cáfolata mindannak, amit az Orbán-kormány 
hazug propagandája állít. Az október 2-ai népszavazás nem a kvó-
táról, nem a migránsokról, nem a menekültekről szól. Mindaz, amit 
Orbánék most velünk művelnek, szimpla kocsmai blöff, mert mi-
közben a Fidesz szakadatlanul migránsozik, aközben már több mint 
10 ezer embert telepítettek le Magyarországon jó pénzért, milliár-
dos hasznot zsebre vágva. Az sem titkolt szándékuk, hogy eltereljék 
a figyelmünket a példátlan korrupciójukról, a romokban álló kórhá-
zakról, az alig működő iskolákról, a több millió szegénységben élők 
megoldatlan sorsáról. 
A népszavazásnak igazi célja az, hogy a Fidesz saját rendszerét vég-
érvényesen bebetonozza és hosszú távon eltávolíthatatlanná tegye. 
Ehhez azonban az kell, hogy a referendum érvényes legyen, elegen 
menjenek el szavazni, függetlenül attól, hogy igennel vagy nem-
mel voksolnak. Ennek következtében a részvételnek október 2-án 
döntő szerepe lesz, hiszen a Fidesznek azt kell bemutatnia, hogy a 
választásra jogosultak abszolút többsége a kormány mögött áll. A 
Fidesz számára tehát az egyetlen politikai cél a választók abszolút 
többségének elvitele a szavazóhelyiségekbe. Viszont azzal is tisz-
tában vannak, hogy a „túlmozgósítás” komoly kockázatokkal jár, 
mert minél többeket vesznek rá a szavazásra, annál magasabb lesz 
az érvényességhez szükséges abszolút szám. Nem véletlen, hogy a 
kormány gyakorlatilag ezúttal nem folytat érdemi mozgósítást az 
erdélyi magyarok között.
A távolmaradás tehát az egyetlen észszerű magatartás. Maradj ott-
hon október 2-án, ne segíts a Fidesznek! Ez az MSZP álláspontja és 
javaslata mindazok számára, akik nem bebetonozni, hanem levált-
hatóvá akarják tenni Orbán rendszerét. 

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Borítékolni lehetett a II. Kispesti EbFest sikerét. Már 
tavaly biztos volt, hogy a Kispesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálat, amelynek munkáját a kerületi önkormány-
zat is támogatja, rendezvénye sok-sok kispestit vonz 
majd. A hétvégi rendezvényen állatvédő és fajtamentő 
szervezetek mutatkoztak be, volt többféle kutyás be-
mutató és még kutyaszépségverseny is a KAC-pályán.
Az újabb alkalmat, amelyen kutyabarátok és állatot 
nem tartók is találkozhattak egymással, Kispest pol-
gármestere köszöntette, felidézve az elmúlt 
évek önkormányzati lépéseit: kutyafuttatók 
kialakítását és kutyapiszok-gyűjtők kihelye-
zését kerületszerte. Külön említette a Kispesti 
Állatvédelmi Járőrszolgálat létrejöttének fon-
tosságát, hiszen ez az a szervezet, amely segít 
az elkóborolt állatok gazdáinak felkutatásában, 
illetve a gazdátlan állatok örökbefogadásában, 
és feladatának tekinti a felelős állattartás szabá-
lyainak megismertetését.  Gajda Péter hangsú-
lyozta, az önkormányzat továbbra is támogatni 
fogja ezt a tevékenységet.
Kruzslicz Anna, a járőrszolgálat vezetője sze-
rint nagyon sikeres volt a második kutyás 
fesztivál, amelyen több állatvédő szervezet, a 
polgárőrség, valamint a rendőrség is részt vett. 
Sok program várta az érdeklődőket: őrző-védő 
bemutató (MKOSE), hipphop-bemutató, kötél-
húzás (SKSE Hungary), tanácsadás a felelős 
állattartásról (Wekerlei Állatorvosi Rendelő), 
Falka City kutyaiskola bemutatója és 80 részt-
vevővel kutyaszépségverseny is. 

Várták a kispestiek
az EbFestet

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kispesti Magazinban!

Telefon:
06 20 296 3555

www.magazinlapok.hu
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Lassan az utolsó hulladék-
gyűjtő szigetek is megszűn-
nek Kispesten. A napokban 
számolta fel a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. az önkor-
mányzat kérésére a Temesvár 
utca és az Ipolyság utca sar-
kán, valamint az Ady Endre út 
és a Toldi Miklós utca sarkán 
lévőket is. A házhoz menő sze-
lektív gyűjtés bevezetésével 
2013-tól folyamatosan hulla-
dékgyűjtő szigeteket számol 
fel Kispesten az FKF Zrt. Míg 
korábban 37 hulladékgyűjtő 
sziget működött Kispesten, 
mára szinte már alig maradt. 
A terület tisztán tartása az 
FKF Zrt. feladata, heti három 
alkalommal takarítják a te-
rületet, de sokszor a kerületi 
Közpark is kitakarítja ezeknek 
a lerakóknak a környezetét. A 
hulladékgyűjtő szigetek nem 
váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, hiszen nem volt 
környezetbarát az üzemel-
tetésük, nem volt megoldott 
rendszeres tisztán tartásuk, 
és sok egyéb hulladék is ide 
kerül. Sokszor hordtak ezek-
hez háztartási vagy veszélyes 
hulladékot, építési törmelé-
ket, gumiabroncsot, rongyot, 
komplett bútorokat, kiselej-
tezett ablakkereteket, illetve 
kisállattetemeket is. Növelték 
a fertőzésveszélyt és ugyan-
csak rontották a városképet, 
mert a ki nem ürített konténe-
rek mellett napokon, heteken 
keresztül gyarapodik az oda 
nem való szemét, amelyet vitt 
a szél városszerte, mosta az 
eső, vagy szétdobálták a tur-
kálók.

SZELEKTÍV

Eltûnnek
a szigetek

Tízmilliárd a tét
a kukacsatában

Nem kegyelmez a kormány a fővárosnak sem (forrás: nol.hu)

Dicsekvésből írta meg a bahrei-
ni portál Orbán Ráhel látogatá-
sát – ezt Lázár János, Minisz-
terelnökséget vezető miniszter 
mondta a kormányinfón. A poli-
tikus szerint Orbán Viktor lánya 
magánúton volt Bahreinben, és 
nem tárgyalt gázügyekről. A 
hír szerint azonban a magyar 
miniszterelnök felesége Bahre-
inben olaj- és energiaügyekről 
tárgyal a helyi miniszterrel. Va-
lójában azonban a miniszterel-
nök lánya volt ott a tárgyaláson 
a férjével, Tiborcz Istvánnal 
együtt. Lázár hangsúlyozta: ez 
egy magánút volt, a bahreini 
hatóságok keleties túlzásból ír-
ták a megbeszélésről.

Bahreini ciki

KÍNOS
Tarlós István hiába írt levelet a kormánynak, Budapestnek is be 
kell szerződnie a nagy állami kukaholdingba. Évi tízmilliárdot ve-
szít a város – írja cikkében a Népszabadság.

A Népszabadság szerint hiába ki-
lincselt a hulladékgazdálkodási 
törvény módosításáért Tarlós Ist-
ván főpolgármester a kormány-
nál, Budapest eddig nem kapott 
felmentést, vagyis a városnak is 
be kell szerződnie a nagy állami 
kukaholdingba. A Fővárosi Köz-
terület-fenntartó (FKF) Zrt.-nek 
legkésőbb október elsejéig 
át kell adnia a számlázási 
adatait az állami Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt.-nek, lévén a 
díjbeszedést és a kintlévő-
ség-kezelést július elejétől 
országszerte ez a cég végzi. Így 
az FKF – hasonlóan a vidéki 
hulladékkezelőkhöz – ezentúl 
nem saját bevételeiből gazdál-
kodna, hanem az állami cégtől 
kapott szolgáltatási díjból. Tar-
lós István főpolgármester már 
márciusban jelezte: elfogadha-
tatlannak tartja, hogy a fővá-
rosi cég nyereségéből fedezzék 

a vidéki szolgáltatók mintegy 
14 milliárdos veszteségét. Az 
eddig jelentős profitot termelő 
FKF az átállással milliárdos ál-
lami támogatásra szorul majd 
közfeladatainak ellátásához. Az 
összevonás aggályos azért is: a 
hulladékgazdálkodás önköltsége 
tavaly 30,7 milliárd forint volt, 

de ha az NHKV 10 milliárddal 
kevesebbet fizet, akkor a szol-
gáltatás szintjét csökkenteni kell. 
Így például ritkábban járna a ku-
kásautó, fizetni kell a kukákért, 
illetve meg kellene szüntetni a 
nemrégiben nagy kampánnyal 
bevezetett lakossági szelektív 
hulladékgyűjtést Az ingyen ku-
kák megvonásával ugyan meg-

spórolható 1,7 milliárd forint, de 
ez édeskevés a nullszaldóhoz. A 
szelektív hulladékgyűjtés felszá-
molása ráadásul a bevezetésre 
kapott 4,3 milliárd forintos uniós 
támogatás visszafizetését vonja 
maga után. A hulladéktörvény 
értelmében az FKF-nek október 

elsejéig meg kell kapnia az 
NKHV megfelelőségi véle-
ményét. Ehhez azonban át 
kell adnia a kért adatokat, 
és be kell lépnie a közös ál-
lami számlázási rendszerbe, 
elveszítve éves bevételének 

harmadát. Ha ezt nem teszi meg, 
akkor az önkormányzatnak a ha-
táridő lejártát követő 30 napon 
belül – egy hónapos felmondási 
határidővel – fel kell mondani 
a szerződést a céggel. S akkor 
Budapest szemétszállítás nélkül 
marad.

Elönthet minket
a szemét.

Kiderült, hogy a találmányt, amely-
re Rogán Antal olyan büszke, már 
5 éve feltalálták, ráadásul Rogánék 
állami támogatásának töredékéből. 
Az eljárást ugyanis már kifejlesz-
tette egy magyar cég, az Appsol 
Zrt. 2011-ben, és az alapja már év-
tizedek óta létezik. Rogán Antalék 
2015 nyarán adták be szabadalmaz-
tatási kérelmüket a Szellemi Tu-
lajdon Világszervezetéhez, amely 
egyelőre ideiglenes oltalom alatt 
áll. Az Appsol Zrt. viszont öt éve 
kifejlesztett technológiáját azóta 
már értékesítette is magyar és kül-
földi ügyvédi és utazási irodáknak, 
szállodáknak, telefonos cégeknek, 
biztosítóknak, de még önkormány-
zati irodáknak is. (fotó: index.hu)

Rogán találmánya

BLAMÁZS

Legyen közügy az illegális
szemétlerakás elleni küzdelem!
Éves szinten több millió forintos pluszköltséget jelent Kispest 
önkormányzatának az illegális szemét eltakarítása a kerületben. 
Ezt a pénz más, fontos és közérdekű feladatra lehetne és kellene 
költeni. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy szebb és 
tisztább legyen Kispest. 
A napokban a Puskás Ferenc u. 
1. számú házzal szemközti hul-
ladékgyűjtő sziget mellől kel-
lett óriási mennyiségű szemetet 
elvitetnie az önkormányzatnak. 
A szemétdombok sokszor né-
hány óra, egyetlen éjszaka alatt 
keletkeznek. A kerületben és a 
környező városrészekben élők 
egyaránt hordanak lelkiisme-
retlenül szemetet a kispesti ut-
cákra, közterekre. A kispesti 
önkormányzat hosszú évek óta 
küzd azért, hogy megakadályoz-
za az illegális hulladéklerakást 
közterületeire. A közterületi 
kamerarendszer kiépítésével és 
bővítésével, a Zöldkommandó 
életre hívásával, a rendszeres 
közterületi ellenőrzésekkel és a 
szabálysértési bírságok kisza-

básával valamelyest csökken 
ugyan az illegális lerakóhelyek 
száma, de még mindig vannak 
gócpontok, illetve új és új szeny-
nyezett területek. A szakembe-
rek szerint ahhoz, hogy valakire 
rá lehessen bizonyítani, hogy 
illegálisan rakott le szemetet, 
tetten kell érni, vagy értékelhető 
felvételnek kell készülnie róla. 
Eddig idén 10 tettenérés történt, 
és 29 alkalommal készült olyan 
felvétel, amely alapján vizsgála-
tot lehet indítani. Hat esetben a 
vizsgálat már zajlik, ha bebizo-
nyosodik a szabálysértés, akkor 
a büntetés akár ötvenezer forint 
is lehet. Van olyan eset, ahol 
már bebizonyosodott a szabály-
sértés, és a büntetés kiszabása 
már folyamatban van. Az egyik 

legfontosabb feladat azonban a 
szemléletformálás, és az, hogy 
mindenki érezze, a közterület 
az övé is. Ha az utcára viszi ki a 
szemetét, saját környezetét csú-
fítja, károsítja. Tegyük elsőrendű 
közüggyé a mindnyájunk tulaj-
donát képező közterületek szépí-
tését, rendeltetésszerű használa-
tát, tisztán tartását és megóvását. 
A környezettudatos gondolkodás 
kialakításában segíthet például 
az „Etikai kódex a közterületek 
használatához” című szemlélet-
formáló kiadvány is, amelyet a 
kispestiek javaslatainak és ész-
revételeinek összegyűjtésével a 
közeljövőben készít el az önkor-
mányzat.

Néhány óra múlva újból megjelentek a zsákok
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Újra Szenior Akadémia 
Október 4-én ismét megkezdődik a tanév a Kispesti Szenior Akadémián. Az erről szóló polgár-
mesteri levelet az akadémia korábbi hallgatói már megkapták postán.

Az előadások minden alkalommal 
16 órakor kezdődnek a Városházán:

- október 4.  Az Ageizmus. A szak-
terület legismertebb hazai kutatója 
előadásában bemutatja új könyvét, 
amely az idősekkel szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetések magyar és 
nemzetközi vonatkozásairól szól. 
- október 11.  A tánc és torna idősebb 
korban. A szenior tánc-kurzusok fia-
tal oktatója beszél a testmozgás idős-
kori fontosságáról és lehetőségeiről, 
különös tekintettel az idősek által is 
gyakorolható táncprogramokra.
- október 25.  Az iszlám jelene. A ki-
váló vallástörténész, volt isztambuli 
konzul beszámol a migrációs válság 
és az iszlamizáció aktuális problé-
máiról, és megoldási lehetőségeiről.
- november 8. Öreg a nénikéd! Az 
ismert kommunikációs szakember 
magyar és nemzetközi példákkal be-
szél az aktív időskor lehetőségeiről 
és gyakorlatairól.

- november 15. Az elmúlás krízise 
az emberi életben. Az elmúlással 
idős korban sokkal többet találko-
zunk, mint fiatalon. A Pető Intézet 
intézetvezetője erről beszél, sok pél-
dával és megoldással tarkított elő-
adásában.
- november 29. József Attila pszi-
chés betegségei és élettraumái. A 
költő élete és munkássága máig is 
rengeteg titkot és kérdést rejt. Az 
előadó – aki ebből a témából dok-
torált – pszichológiai szempontból 
vizsgálja a kérdést, rávilágítva arra, 
hogy a betegség és a műalkotás mi-
lyen összetett viszonyrendszert al-
kothat.
- december 6. Hol tart most a világ? 
Az ismert geopolitikai előadó fel-
tárja a 2016 decemberében aktuális 
világpolitikai erőtér-rendszereket, 
külön kitérve az EU válságára és 
Magyarország ellentmondásos nem-
zetközi helyzetére. 

A tábor életét magazinunk is 
folyamatosan nyomon követte, 
és tudósításainkból a kispestiek 
is láthatták, programok soka-
sága várta a hetente átlagosan 
száznál több táborozó 
gyereket. A tábort szer-
vező Wekerlei Kultúr-
ház és Könyvtár igaz-
gatója, Szabó Mária 
kérdésünkre elmondta, 
az idei programok különösen jól 
sikerültek, köszönhetően a sza-
badidő-szervezőknek és a peda-
gógusoknak. Hetente tíz peda-
gógus felügyelt a táborozókra, 

munkájukat önkéntesek és kö-
zösségi munkát végző diákok 
is segítették. A korábbi éveknél 
is érdekesebb, színvonalasabb 
kínálattal várták a gyerekeket. 

Naponta többféle sport- és kéz-
műves foglalkozás, társasjáték, 
uszodai program várta a gyere-
keket. Volt mozielőadás, bűn-
megelőzési tréning, ásványbe-

mutató és batikolás, tűzoltósági 
és harcművészeti bemutató is. 
Hetente egyszer egy hosszabb 
kirándulást is tettek. Idén olyan 
különlegességekkel is bővült a 

program, mint a mogyo-
ródi F1-pálya megláto-
gatása, az iharkúti Dino 
Expó és a Tengerecki 
Alapítvány óriás tár-
sasjátékai. Új elem volt 

idén, hogy a törvényben előírt 
nyári szociális étkeztetésnek is 
a tábor adott helyet. Idén 10-15 
kisgyermek vette igénybe ezt a 
lehetőséget a rászorulók közül. 

A tábor vezetői (Büki Katalin 
és Dékán Haas Zsuzsanna) úgy 
gondolták, hogy egy civil díjat 
alapítanak, és azoknak adják át, 
akik hozzájárultak a tábor sike-
réhez! 
A Napközis Táborért Díjat 
2016-ban megkapta többek 
között: Benkovics Attiláné, 
Bröszti Éva, Curkán Barbara, 
Csikós Tünde, Huszárné Ridy 
Angéla és Papp Józsefné szülők, 
Nachtmann Renáta, Nagy Gab-
riella, Pejov Réka, Pisiák Mari-
ann, Rácz Fatima, Szabó Anna, 
Szokay Angyalka, Szudi Eszter, 
Topa Zoltán rendőr örnagy, Tóth 
Istvánné, a Vass és a Gábor is-
kola, a Kispesti Védőnői Szol-
gálat, a Dél-pesti Autóvadászok, 
a CBA Remíz, a Hungária Kol-
légium, a Penzió 17. 

Vége van a nyárnak…

A szervezők méltán büszkék a programokra

Minden jónak vége lesz egyszer. Augusztus 26-án bezárta kapuit a kispesti önkormányzat 
napközis tábora is a Vass iskolában. A táborzáró stílszerűen az olimpia jegyében zajlott, és 
egy eredeti capoeira-bemutatóval (brazil harcművészeti tánc) ért véget. Az önkormányzat 
10 millió forinttal támogatta az idei táboroztatást.

Naponta 100-120
kisgyerekre vigyáztak.

Rövidáru – Méteráru bolt
Kispesten!

Kedvező árak, állandó
akciók!

Kaphatók:
szövetek, bélések, polár, flokon,

gyermekmintás anyagok, ragasztós közbélés
– vetex, vízlepergető anyagok, selymek. 

Bő választékban:
cérnák, gumik, zipzárak, kapcsok, hímzőfonalak, 

tűk-, géptűk, patentok.

Nyitva tartás

H-P: 8-16 óráig
Cím: 1196 Budapest, Kossuth L. u. 68.

06-1/280-1147
06-20/261-3252

www.zubortex.fw.hu
e-mail: antalotto2@t-online.hu
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Árak az emeleten

A lakóingatlanok árai az elmúlt két évben folyamatosan 
emelkedtek. Ma már elérik, helyenként meg is haladják 
a válság előtti piaci árakat. A keresleti oldalt pozitívan 
érinti, hogy nőtt a foglalkoztatás, növekedtek a reálke-
resetek, a megtakarítások banki kamata szerény (ha nem 
nulla), nőtt a hitelkínálat, már 15-20 százalék önrésszel is 
lehet kedvezményes kamatozású hitelhez jutni. A Csalá-
di Otthonteremtési Kölcsön (CSOK) a használt lakások 
megvételére máris ösztönzőleg hat, a magasra szökő la-
kásbérleti díjak szintén a vétel felé terelik az igényeket. 
A lakásárak növekedését nem mérsékli az újonnan épülő 
lakások bővülő kínálata sem. Ennek ármérséklő hatásá-
ra egyébként sem lehet számítani. A nagyobbrészt jövőre 
átadásra kerülő lakások már szinte beárazták a CSOK új 
lakásokra igénybe vehető kedvezményeinek (10 millió tá-
mogatás+10 millió kölcsön) egy részét, így ezek árai lé-
nyegesen meghaladják a korábbi években épült új lakások 
árait. Elsősorban a CSOK kedvezményeivel megvehető új 
lakások miatt növekedni fog a használt lakások kínálata. 
Ennek ármérséklő hatására nem, legfeljebb árstabilizáló 
hatására számítok. 
Kispesten jelenleg az 1+2 félszobás panellakásokat, hely-
től és állapottól függően 11-15 millió forint között, a 
négyemeletes házakban lévő 1+3 félszobás lakásokat 20 
millió forint körül kínálják eladásra. A családi házak ára-
iban lényeges változást egyenlőre nem tapasztalok, ezek 
árai az elmúlt években alig mérséklődtek és lényegesen 
nem is emelkedtek. Telekkínálat Kispesten szinte nincs, új 
családi ház vagy kisebb társasház építésére régi és rossz 
minőségű házak bontása révén nyílik lehetőség. Wekerlén 
az emeletes házak 1,5 szobás lakásai ma már 14-17 millió 
forint körüli árakon kelnek el. A négylakásos házak laká-
sait pedig helytől, állapottól és beépítettségtől függően 
20-30 millió forint körüli árakon kínálják.

                                                                                                                  
Fenyvesi Zoltán

AnDeZ Kft.

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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

Recepció

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

Kerületi Hivatal, okmányiroda

H: 7.00-18.00, K: 8.00-15.00,
Sz: 8.00-17.00 Cs: 8.00-18.00,
P: 8.00-14.00

Ügyfélfogadás a Városházán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

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

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

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

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 apróhirdetés  KISPESTI MAGAZIN22       KISPESTI MAGAZIN    hirdetés                                       23

Kiadja a WEXFORD Bt.  Főszerkesztő: Szabó Dávid Postacím: 1191 Bp. Kossuth Lajos u. 50. Tel.: 06202963555
E-mail: info@magazinlapok.hu Nyomás:Mediaworks Hungary Zrt., Budapest 1082 Futó utca 35-37.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2016. Október. A magazin tartalmát szerzői jogok védik! www.magazinlapok.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis munkát, a mit 
más nem vállal el, mi szívesen el-
végezzük. Kőműves, burkoló, fes-
tők, vízvezeték szerelő szakembe-
rek állnak rendelkezésére.
Tel.: 06/30-486-7472  

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TEL-
JES TEST, TALPMASSZÁZS/NEM 
SZEX/. GYENGÉD CSONTKOVÁ-
CSOLÁS BOWEN TECHNIKÁVAL, 
AMITŐL ELFELEJTHETI NYAKFÁJÁ-
SÁT, LUMBÁGÓJÁT 2-3 ALKALOM 
UTÁN. ILDIKÓ
TEL.: 295 3998, 20 335-5653

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

FESTÉS – MÁZOLÁS   -  TAPÉTÁZÁS 
GYORS KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. 
GIPSZKARTONOZÁS.
TEL.: 0630 5686255

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁ-
SOK MEGSZÜNTETÉSE) TETŐ-
SZIGETELÉS, BURKOLÁS, FESTÉS, 
KÖMŰVES (KÉMÉNYFELUJÍTÁS) 
VIZSZERELÉSI MUNKÁK VÁLLALÁ 
SA. CSALÁDI HÁZ ÉS LAKÁSFEL-
ÚJÍTÁS, HŐSZIGETELÉS AZONNALI 
KEZDÉSSEL, INGYENES KISZÁLLÁS 
ÉS ÁRAJÁNLAT. NYUGDÍJASOK-
NAK 10% KEDVEZMÉNY. TEL.:
06 30 557 90 74 , 06 20 536 03 69

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

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, 
erkélyre. Előtető lakótelepi er-
kélyre is. Erkélybeépítés, korlát 
felújítás festéssel, üvegezéssel is. 

Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
Tel.: 284-2540, 06-70-209-4230 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkár-
pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon:
06-1-280-75-74, 06 30-94-94-360    

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

Polgár Mónika szakbecsüs kész-
pénzért vásárol mindennemű 
régi, lakberendezési tárgyakat: 
Bútorokat, festményeket, órákat, 
könyvtárakat, keleti tárgyakat, 
szőnyegeket, üvegeket, bőrön-
döket, hangszereket, kerámiákat, 
porcelánokat, játékokat és ritka-
ságokat. Kiszállítás, szakbecslés 
díjtalan. Tel.: 06 30 419 2713

Házhoz járó fodrász! Női-férfi haj-
vágás, festés, dajer. Tel.: 290-43-82

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

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 
158. KIEMELTEN MAGAS ÁRON 
VÁSÁROLUNK FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT,  BO-
ROSTYÁNOKAT ÉS BIZSUKAT, 
GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, 
ARANY ÉKSZEREKET, CSILLÁRO-

KAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉ-
KET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGO-
RÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT 
IS. MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉS-
SEL IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL 
HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL 
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL HÉTVÉ-
GÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

INGATLAN

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

ELADÓ Hunyadi u. 28/A szám 
alatt 180 m² szuterén. Üzletnek, 
vállalkozásnak, raktárnak. Tel.: 
0620-248-0311

ELADÓ Hunyadi u. 28/A családi 
ház. 160 m² + terasz, magasföld-
szint / két lakás / és 180 m² szute-
rén. Bármely célra alkalmas. Tel.: 
0620-248-0311

WEKERLÉN KERESÜNK eladó in-
gatlanokat „Wekerle szerelmesei” 
ügyfeleink részére.
Erdő Ingatlaniroda. Tel.: 0620-991-
9341. E-mail: erdoingatlan@part-
ner.ingatlan.com

Lakás eladó Kispesten a Kossuth 
térnél. 4 emeletes házban 1+2 
félszobás, összkomfortos, nagy er-
kélyes. 2. emeleten és zöld övezet-
ben. Tel.: 0620-3322-860.

Wekerlén 15 m²-es garázs októ-
bertől kiadó.
Tel.: 0620-548-6091

Legalább másfél szobás, bútoro-
zott, gépesített, kiadó albérletet 
keres fiatal pár egy gyermekkel 
hosszútávra, havi max. 80 ezer Ft 
+ rezsiért, elsősorban Kispesten és 
környékén, októberi költözéssel. 
Tel.: 06-20-223-8674

OKTATÁS

Matematika, fizika, kémia korre-

petálást, pótvizsgára, érettségire 
felkészítést vállalok általános és 
középiskolásoknak Wekerle-tele-
pen. 1.000,- Ft/tanóra.
Tel.: 06 30 875-3312

DOBOKTATÁS Kispest központjá-
nak közelében, jól felszerelt stúdi-
óban, gyors eredménnyel a Dobos 
Magazin szaktekintély munkatár-
sánál.
Tel.: 06-30-495-7470 KERETES

Matematika oktatás! Általános is-
kolások és középiskolások részére!

ÁLLÁS

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

Budapestre 9. kerületbe keresünk 
alkatrész raktárba raktárosokat 2 
műszakos 8 órás munkarendbe. 
Jelentkezni e-mailen lehet "9. ke-
rület" jeligére a toborzas@s-forras.
hu címre. Érd: 06703421653

Telefonos segítőt keresek XX. ke-
rületi irodánkba. Hétfőtől csütör-
tökig, 17-19.30.
Tel.: 0630-301-6909.

Nyugdíjas nő vállal háztartási 
munkát, akár hétvégén is. Kispesti 
idős embereknél. Hívjon!
Tel.: 06 70 613 6987

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjáradéki 
vagy eltartási szerződést kötnék, 
vagy befektetésnek eladnám a tu-
lajdonjogát. Tel.: 06 20 374 53 75



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

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

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

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

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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

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

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

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

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

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.
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Információ:
+36 30 220 9323  •  +36 1 266 6848
info@triad-realestate.net  •  www.triad-realestate.net

ERKÉLYES LAKÁSOK ELADÓK!
35 m2-től – 80 m2-ig  

BILOBA GARDEN
1195 Budapest, Kossuth L. u. 5.

Beruházó és építtető: 
TRIAD Real Estate Ingatlanberuházó Kft.

Várható elkészülés: 2017. III. negyedév

30%

elkelt


