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5. oldal

A mostani emeléssel 
együtt még mindig Kis-
pesten lehet legolcsób-
ban önkormányzati la-
kást bérelni a fővárosban. 

Akkor van fejlődés, iden-
titás, lokálpatriotizmus, ha 
az itt élők nyitott, értelmes, 
gondolkodó, véleményal-
kotó emberek.

FORGON MIKLÓS 
Elismerés

Zente,
az új év első kispesti babája
Cikkünk a 4. oldalon

12. oldal

GAJDA PÉTER
Bérlakásrendelet
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Mégis, kinek az érdeke?

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

Elkelt az Ady mozi. Dódity Gabriella és fideszes csapata most azon 
rugóznak, hogy miért nem vette meg, ha tetszik, vásárolta vissza az 
önkormányzat Havas Henriktől az évek óta üresen álló, Havas sze-
rint több mint 230 millióért félig sem felújított, mintegy 1500 négy-
zetméteres wekerlei ingatlant. Havas Henrik 2001-ben 12,5 millió 
forintért vásárolta meg a Kós Károly tér 4. szám alatti, korábban 
moziépületként működő helyiségkomplexumot azzal a szándékkal, 
hogy oktatási célokra felújítja a romos állapotú ingatlant. Az intéz-
mény azóta áll üresen, a felújítás soha sem fejeződött be, a tulajdo-
nos sem kezdett vele igazán semmit. Havas egyet szeretett volna, 
végre eladni az ingatlant, és mivel ez idáig ennyi pénzért ez nem kel-
lett a kutyának sem, kézenfekvőnek vélte a megoldást: vegye meg 
az önkormányzat. Így Havas beszállt a helyi Fidesz által gerjesztett 
adok-kapokba, hogy különféle indokokkal, „kedvezményes ajánla-
tokkal” rávegye a polgármestert a mozi visszavásárlására. 
A Tanár úr nem először kerül konfliktusba az önkormányzattal, a 
képviselő-testülettel. A kispestiek jól emlékeznek arra, hogy a Sze-
gedi Tudományegyetem fiókiskolájaként Kispesten üzemelt a Buda-
pest Média Intézet (BMI), amely a felsőoktatási törvény változásával 
2010-ben megszűnt. A Havas-féle iskola népszerű volt a médiában 
ma jól ismert celebek között.  Havas maga is sokat büszkélkedett hí-
res tanítványaival, például a hamarosan milánói főkonzullá avanzsá-
ló Csiszár Jenővel is. De ide járt Sebestyén Balázs, Fresh Wiki, sőt 
Huth Gergely Fideszhez közeli újságíró, és maga az önkormányzat 
tanácsnoka, Dódity Gabriella is.
Amikor az önkormányzati bérleményben végleg lehúzta a rolót a 
BMI, Havas nem sokat törődött a formaságokkal, vagy azzal, hogy 
törvénytisztelő állampolgárként rendezze tartozásait: számolatla-
nul, rendezetlenül és összedobálva maradtak az épület folyosóin, 
irodáiban utána hivatalos okmányok, diákigazolványok, indexek, 
közismert médiaszemélyiségek szakdolgozatai. Az intézet komplett 
könyvtára is kidobásra került. Az önkormányzat vagyonkezelői éve-
ken át hiába szólították föl több alkalommal is Havast, hogy ren-
dezze végre több mint 25 milliós köztartozását, a Tanár úr minden 
alkalommal „palira” vette a helyieket, és így 25 millióval rövidítette 
meg a kispestieket is. 
Ezek után csak az kérdés: miért áll érdekében Dódity Gabriellának 
egy olyan ember pártját fogni, gazdasági érdekeit támogatni, aki egy 
lendülettel 25 milliót vett ki a kispestiek zsebéből, és aki így bánik 
mások személyes adataival, dokumentumaival?
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Módosították a képviselők az 
önkormányzati tulajdonú laká-
sok és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásáról 
és elidegenítéséről, és a lakások 
béréről szóló helyi rendeletet. A 
rendeletalkotás szükségessé-
gét a megváltozott lakáspiaci 
helyzet, illetve a magyaror-
szági jogszabályi környezet 
jelentős változásai időszerűvé 
tették. Kispest Önkormányzata 
a tulajdonában álló lakások és 
nem lakás célú ingatlanok haté-
konyabb hasznosítása, valamint 
a lakossági és piaci igényekhez 
való igazodás érdekében lakás-
koncepciót dolgozott ki és foga-
dott el széles társadalmi egyez-

tetés mellett a 2016 júniusában. 
A módosításkor fontos szempont 
volt, hogy az emberi méltóság 
tiszteletben tartása érdekében a 
komfort nélküli lakások és szük-
séglakások bérbeadására a jövő-

ben nem lesz lehetőség. Ezzel 
megelőzheti a bérbeadó önkor-
mányzat, hogy a bajba jutott em-
bereket, családokat látszólagos 
segítséget nyújtva nem megfele-
lő állapotú lakásokban helyezze 

el. Gajda Péter az előterjesztés 
tárgyalásánál elmondta, hogy a 
mostani emeléssel együtt még 
mindig Kispesten lehet legol-
csóbban önkormányzati lakást 
bérelni a fővárosban. Emelés 

után ez egy 53 négyzetméte-
res 1+2 félszobás panellakás 
esetében csupán 15 ezer forint. 
Vinczek György alpolgármes-
ter nagy horderejű változásnak 
nevezte az április elsejétől ér-
vényben lévő új rendeletet, 

hiszen nemcsak egyszerű lakbér-
emelésről van most szó, hanem 
az ehhez tartozó kompenzációs 
rendszerről is. Az önkormány-
zat jelenleg 649 bérlővel áll napi 
kapcsolatban, akik a rendelet 

szabta keretek között saját szoci-
ális helyzetük számára megfele-
lő lakbért fizetnek majd. A meg-
növekedett lakbérből származó 
bevételeket a meglévő lakásál-
lomány korszerűsítésére, felújí-
tására fordítja majd a Vamüsz.  
Dódity Gabriella ismét arról be-
szélt, hogy még most is nagyon 
sok a lakhatásra alkalmatlan ön-
kormányzati bérlakás, ezért jó 
lenne, ha ezeket mielőbb lakha-
tásra alkalmassá tennék, felújí-
tanák. Dr. Béja Julianna jegyző 
kérdésekre válaszolva elmondta, 
hogy a bérlő értéknövelő beru-
házásait egyedi döntés alapján 
az önkormányzat valamilyen 
módon beszámítja, valamint a 
bérleti szerződések ötévente újra 
megújíthatóak.   A Kispesti Száz-
szorszép Óvoda módosított szer-
vezeti és működési szabályzata 
értelmében, az intézményben 
mostantól csoportonként (6) 1-1 
autizmus spektrumzavarral küz-
dő kisgyermeket láthat el az óvo-
da. Véleményezték a képviselők 
a Fővárosi Önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osz-
tottan megillető bevételek 2017. 
évi megosztásáról szóló fővárosi 
közgyűlési rendelettervezetet.
Ennek értelmében a fővárosi 
önkormányzatot és a kerületi ön-
kormányzatokat osztottan meg-
illető adóbevételekből származó 
részesedési arány a főváros ese-
tében 2016 óta 51 százalékról 
52,5 százalékra, a 2017. évtől 
pedig 52,2 százalékról 54 szá-
zalékra növekszik, a kerületek 
esetében pedig ugyanennyivel 
csökken. Ez Kispest számára azt 
jelenti, hogy a forrásmegosz-
tás után 21 millió 260 ezer fo-
rinttal jut kevesebb a városnak, 
mint az ezt megelőző évben. A 
részesedés eloszlása szerint ide-
genforgalmi adóból 548 ezer, 
míg a helyi iparűzési adóból 3 
milliárd 827 millió 12 ezer fo-
rintot, mindösszesen 3 milliárd 
827 millió 560 ezer forintot kap 
Kispest.

Több rendész lesz Kispesten

Dr. Béja Julianna jegyző és Gajda Péter egyeztet az ülés előtt

Kevesebb hivatali irodával, több közterület felügyelővel és rendésszel dolgozunk a jövő-
ben. Folytatódik a lakótelepi parkok megújítása és teljesen új rendelet szabályozza a ke-
rületi lakásgazdálkodást, átláthatóbbá és egyszerűbbé téve azt. Többek között ezekről is 
döntött a testület idei első ülésén.

Változott az önkormányzati lakásrendelet

Kispesten hagyomány már, hogy a város ne-
vében köszöntjük az új év első kispesti kisba-
báját és családját. Kispestre évente 500-550 
kisbabát hoznak haza szüleik. Tavaly például 
551 csecsemő született. Ez a folyamatosan nö-
vekvő gyermekszám talán azt is jelenti, hogy a 
fiatal családok szívesen élnek Kispesten, nem 
költöznek el más kerületbe, itt képzelik el a 
jövőjüket – mondta Gajda Péter polgármes-
ter, amikor meglátogatta a Jókai utcában élő 
családot. Zente 2017. január elsején 7.58-kor 
2730 grammal és 47 centiméterrel született a 
család második gyermekeként. Zente testvére 

hatéves, a Gyöngykagyló óvodába jár, nagy 
izgalommal várta az új kis jövevényt, és most 
a vendégeket. A polgármester ez alkalommal 
is átadta azt a kerületi babacsomagot, amelyet 
hazaérkezése után minden kispesti újszülött 
megkap a területi védőnőtől. Az egységcso-
magban olyan, a védőnőkkel egyeztetett kiad-
ványokat és eszközöket találnak az anyukák, 
amelyek megkönnyítik a kisbaba gondozását 
(kombi dressz, babasapka, partedli, törölköző, 
textilpelenka, szoptatós füzet, oltási informá-
ciók, Kispesti Babaváró kiadvány). 

Zente második gyermekként érkezett a családba

Harmadik alkalommal szervezett 
kötetlen beszélgetéssel egybekötött 
tájékoztatót a Wekerlei Kultúrház, 
azoknak a szülőknek, akiknek kis-
gyermekük idén kezd bölcsődébe 
járni. Brinza Istvánné, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője adott 
tájékoztatást a bölcsődei felvételi 
rendről, majd a részlegvezetők be-
széltek intézményeikről és csináltak 
kedvet a szülőknek. Kispesten hat 
intézményt tart fenn az önkormány-
zat, 480 férőhellyel, jelenleg minden 
igényt ki tudnak elégíteni.

Hívogató

BÖLCSŐDE

helyi hírek

Virággal, vörösborral és babacsomaggal köszöntötte Gajda 
Péter polgármester otthonában a Herendi családot, valamint 
Kispest legifjabb polgárát, Herendi Zentét, aki idén első kis-
pesti gyerekként 2017. január elsején 7.58-kor jött a világra.  

Új évi kispesti
babaköszöntő 

Kispesten a legalacso-
nyabb a bérleti díj
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A kispesti óvodások egészségnap-
ját idén az Ady iskolában tartották. 
Tizenkét kerületi óvodából meg-
közelítőleg 260 gyermek vett részt 
a programban. A lebonyolításhoz 
az önkormányzati százezer forintot 
biztosított. Volt játékos testmozgás 
Dufek Jánossal, játékos ismeretnyúj-
tás a helyes táplálkozásról Godányiné 
Neumark Mária dietetikussal, egész-
ségügyi játékok Horváth Róbertné 
(Marika) kerületi védőnővel, vala-
mint mentális egészségvédelem Nagy 
Mária zenepedagógussal.

Ovisoknak

EGÉSZSÉG



Autót kapott
a gyermekkórház

A kórház és az önkormányzat kapcsolata ezzel nem ér véget

Hivatalosan is átadták azt a gépjárművet, amelyet a Kispes-
ti Önkormányzat támogatási szerződés keretében vásárolt 
a Heim Pál Gyermekkórháznak. A speciális személygépkocsi 
összértéke mintegy 4,8 millió forint.
A kispesti gyerekek zavartalan és színvonalas 
sürgősségi ellátásának biztosítása érdekében éves 
szinten csaknem 2,4 millió forinttal támogatja 
a kispesti önkormányzat a Heim Pál Gyermek-
korházat. Tavaly azonban 
a kórház megkeresésére 
a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a hétvégi 
és az éjszakai sürgősségi 
ügyelet ellátását egy gép-
jármű beszerzésével plusz-
ban is támogatja. A kórház 
és az önkormányzat kap-
csolta ezzel természetesen nem ér véget, hiszen 
az intézmény továbbra is minden évben számít-
hat a kispestiek segítségére – mondta Gajda Péter 
polgármester, amikor a Palócz Norbert gazdasági 
igazgatónak immár hivatalosan is átadta a most 

vásárolt szürke Suzuki Vitara 1.6 GLX-t. Palócz 
Norbert kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy 
ezzel a gépkocsival együtt jelenleg két autó látja 
el nyolc kerületben a sürgősségi ügyeletet, va-

lamint másik két autóval 
gyűjtenek a főváros teljes 
területéről a kismamáktól 
anyatejet. Az önkormány-
zat támogatása óriási se-
gítség az intézménynek, 
mert így most biztonságos 
és jó műszaki állapotban 
lévő gépjárművekkel me-

hetnek a kis betegekhez. A gyermekkórházban a 
gyógyító munka a 2007-ben megkezdődött felújí-
tása óta még jobb színvonalon folyik, de további 
fejlesztések, és a műszerpark bővítése várható – 
tette még hozzá a gazdasági igazgató. 

HIVATAL

Hatékonyabb 
működés

Döntöttek a képviselők a Polgár-
mesteri Hivatal 2017. évi munka-
rendjéről. Ennek értelmében a nyá-
ri időszakban az igazgatási szünet 
2017. július 17-től augusztus 20-ig 
tart. Ez idő alatt hivatal recepcióján 
az ügyfélfogadást péntekenként is 
biztosítani kell. A téli időszakban az 
igazgatási szünet 2017. december 
21-től 2018. január 1-jéig tart. 2017. 
december 21. és 29. között a hivatal 
zárva lesz.

Igazgatási
szünetek Nem is ünnepelhetnénk méltób-

ban a magyar kultúra, Kölcsey 
Ferenc Himnuszának napját, 
mint egy könyvtáravatóval – 
mondta Hiller István, Kispest 
országgyűlési képviselője, az 
Országgyűlés alelnöke, ami-
kor köszöntő beszédében arra 
emlékezett, hogy gyermek-
korában hányszor keresett, és 
talált a csínytevések, az olykor 
„nemszeretem” iskolai kötele-
zettségek elől menedéket a sop-
roni egyetem bibliotékájában, 

ahol édesapja volt a könyvtáros. 
A könyvtár az a hely – folytatta 
Hiller, ahol sokak gondolatai év-
századok óta megférnek békében 

egymás mellett, legyenek bár-
mily különbözőek is. A könyv-
tár megszűnésétől pedig elekt-
ronizált világunkban sem kell 

tartani, hiszen mindig lesznek 
olyanok, akik „könyvet akarnak 
fogni”. Az egymás mellett lévő 
könyvek látványa, a könyvtár 

sajátos illata, a könyvek la-
pozgatásának öröme pedig 
semmi mással nem pótolható 
– tette hozzá. Régi álma tel-
jesült most a wekerleieknek, 
hiszen a 7100 kötetet számláló 

Wekerlei Könyvtár, amely a We-
kerlei Kultúrház részeként mű-
ködik, alaposan kinőtte már régi 
otthonát, és évek óta költözésre 

várt – mondta Vinczek György 
alpolgármester, aki szerint Sza-
bó Mária, a Wekerlei Kultúrház 
igazgatója ugyancsak sokat és 
kitartóan lobbizott azért, hogy ez 
az ingatlancsere és felújítás mi-
előbb lebonyolódjon. Az önkor-
mányzat az intézmény munkáját, 
a több mint hatmilliós felújításon 
túl, a megnövekedett feladatok 
ellátására egy újabb könyvtárosi 
állás biztosításával is támogat-
ta. Az intézményben 2011 óta 
könyvtárosként dolgozó Abuné 
Grasselli Edit, a könyvtár veze-
tője meghatódottan köszöntötte 
a megnyitó résztvevőit, akik 
közül sokan a könyvtár önkén-
tesei is, és így aktív részesei az 
intézmény napi életének. Mun-
kájukat ez alkalommal apró 
emléktárgyakkal, ajándékokkal 
köszönte meg a könyvtárvezető 
és az önkormányzat. A könyvtár-
vezető röviden arról is szólt, mi-
lyen jó, hogy 1994-ben, amikor 
a fiókkönyvtár megszüntetése 
szóba került, a wekerleiek nem 
hagyták könyvtárukat bezárni, 
és az önkormányzat segítségé-
vel, a művelődési ház részeként 
dolgozhattak tovább. A koráb-
ban mostoha körülmények kö-
zött működő könyvtár kicsiny-
sége ellenére nagy forgalmat 
bonyolított, sok idős ember és 
kisgyermekes család látogatta, 
évente sok programot rendeztek. 
Az alig 37 négyzetméter, egy 
légterű, mellékhelyiség nélküli 
könyvtár közel 700 tagot szám-
lált, rendszeres klubokat működ-
tet (versbarátok klubja, kabaré-
történeti klub, világjárók klubja), 
valamint rendhagyó könyvtári 
órákat rendeztek az óvodások 
és kisiskolások számára, ezen 
kívül sok színvonalas gyermek-
programmal is dicsekedhettek. 
Mindemellett a könyvtárhoz 
tartozik a népszerű „Tégy egy 
könyvet - Végy egy könyvet” 
utcai könyvcsereszekrény is. 
Az ünnepségen Halmos Kata és 
Kudász Ferenc muzsikált, Zom-
bori Soma prózai művet olvasott 
fel a résztvevők örömére.

Könyvtáravató Wekerlén

Abuné Grasselli Edit meghatódottan köszöntötte a résztvevőket

Január 23-tól nagyobb, közel 70 négyzetméteres, három helyiségből álló felújított ottho-
nában fogadja régi és új olvasóit a Wekerlei Könyvtár a Kós Károly tér 9. szám alatt. 

Nagy forgalmat bonyolít a kicsinyke intézmény
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Március 1-jétől változik a jelenleg 
190 munkatársat foglalkoztató Kis-
pesti Polgármesteri Hivatal szerve-
zeti felépítése. A Humánszolgáltatá-
si Iroda, valamint a Szociális Iroda 
összevonásával, mindkét szervezeti 
egység csoportonkénti működésé-
vel létrejön a Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda. A Sajtó-kommuni-
kációs és Rendezvényszervező Iro-
da, valamint a Társadalmi Kapcsola-
tok Irodája szintén csoportként, de a 
Polgármesteri Kabinet Iroda keretén 
belül működik tovább. A hivatal in-
formatikai feladatait ellátó munka-
társak a Jegyzői Kabinet Irodához 
kerülnek. A kerület biztonságának 
növelése, rendjének érdekében a 
Kispesti Rendészeti Központ lét-
száma emelkedik.

EGÉSZSÉG

MUNKAREND

7100 kötetet őriznek

Két autó látja el
nyolc kerületben

a sürgősségi ügyeletet
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Nincs már gond
a fűtéssel az Erkelben

A felújítás 11,3 millió forintjából 1,2 milliót adott a tankerület

Gyorsított eljárásban korszerűsítette az önkormányzat a Kis-
pesti Erkel Ferenc Általános Iskola fűtési rendszerét, mert a ka-
zán nem tudta rendesen felfűteni az épületet, majd az idei első 
tanítási napon teljesen leállt. Mint kiderült, a fűtési rendszer 
meghibásodását a szétfagyott légkezelő okozta.
Tízmillió forintos beruházás keretében, gyorsí-
tott eljárásban korszerűsítette az önkormányzat 
a Hungária úti iskola régi kazánját, mert az nem 
bírta a terhelést, és egyes tantermekben nem tudta 
16 foknál feljebb emelni a hőmérsékletet, végül 
teljesen leállt. A Klebelsberg Központ Külső-pes-
ti Tankerülete – amely január 1-jétől vette át az 
intézmény működtetési feladatait az önkormány-
zattól – átmenetileg nagy teljesítményű fűtőpane-
lekkel próbált javítani a helyzeten, a Kispesti Va-
gyonkezelő Műszaki Szervezet (Vamüsz) pedig 
folyamatos ügyeletet biztosított. Mivel a Klebels-
berg Központ csak tavaszra ígért végleges meg-
oldást a problémára, Gajda Péter polgármester 
közleményben jelentette be, hogy az önkormány-
zat gyorsított eljárásban elvégzi a fűtési rendszer 
átépítését és új kazán beszerelését, amelyre saját 
költségvetéséből 10 millió forintot biztosít. „Az 
önkormányzat négy évvel ezelőtt épített új tor-
natermet, azt és az iskola épületét a rendkívüli 
hidegben nem tudta felfűteni a régi kazán. Bár 
már nem a mi feladatunk lenne a felújítás, de 
nem akarjuk a felelősséget a Klebelsberg Köz-

pontra hárítani” – hangsúlyozta a polgármester. A 
Vamüsz szakemberei néhány nap alatt, határidő 
előtt elvégezték a fűtési rendszer átalakítását és 
fejlesztését. A teljes beruházás 11,3 millió forint-
ba került, amelyből 1,2 millió forintot, a kazán 
árát, biztosított a tankerület.  A munkálatok alatt 
a régi kazán is üzemelt, így nem kellett rendkí-
vüli szünetet elrendelni az iskolában. Kránitz 
Krisztián, a Vamüsz igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a régi épületet teljesen leválasz-
tották az új épületrész gépészeti rendszeréről, így 
ismét forró radiátorok üzemelhetnek a tanter-
mekben, amelyek a kellő hőmérséklet elérésekor 
automatikusan kikapcsolnak, majd a hőmérséklet 
csökkenése esetén újra fűteni kezdenek. Ezzel a 
megoldással egyenletes meleg biztosítható a régi 
épület teljes területén. Az új épületrész fűtését 
egy teljesen új kondenzációs kazán biztosítja, 
amely most már együtt tud dolgozni a szintén 
felújított hőszivattyús légtechnikai rendszerrel is. 
Így a jövőben nem fordulhat elő, hogy fázniuk 
kellene a tanulóknak a tantermekben, a tornate-
remben és az ahhoz kapcsolódó helyiségekben. 

SZOBOR

„Málenkij robot”

Hamarosan befejeződik a Dobó Kati-
ca és a Kazinczy utca közötti parksáv 
felújítása. Ez az első állomása a la-
kótelepi szalag- és pontházak közöt-
ti régi játszóterek, parkok felújítását 
célzó önkormányzati programnak. 
Bogó Józsefné és Fekete László ön-
kormányzati képviselők körzetében 
a parkrendezéssel összesen mintegy 
150 négyzetméterrel gyarapodott a 
teljes zöldterület, amelyre mintegy 
1000 cserjét és évelő növényt telepí-
tettek, valamint kiültettek több mint 
600 rózsatövet is. Tizenkét új padot 
és négy saját testsúlyos edzőeszközt 
(street-workout) helyeztek ki, alattuk 
gumiborításúra cserélték a burkola-
tot. 

Lakótelepi
mintaprojekt 

A Templom téren, az első világhábo-
rús emlékművel szemközti területre 
Vénusz Gergely és Herman Zsolt 
szobrászművészek által megtervezett, 
a Kispesti Társaskör által pályázaton 
elnyert támogatási forrásból elké-
szített, ,,Málenkij robotra elhurcol-
tak” emlékműve kerül. Az emlékmű 
műszaki alapjának kialakítását és a 
környezetrendezést az önkormányzat 
vállalja hatszázezer forint keretössze-
gig. Az emlékművet a Kispesti Tár-
saskör saját forrásból finanszírozza. 
Az ünnepélyes átadóra február 24-én 
kerülhet sor.

ZÖLDPROGRAM

Bak Ferenc, a Külső-pesti Tan-
kerület vezetője nyitóbeszédé-
ben utalt arra, hogy a tervek 
szerint hagyományt szeretnének 
teremteni azzal, hogy ilyentájt 
összehívják azokat a szülőket, 
akik abban az esztendőben is-
kolázzák be hatodik életévüket 
az év augusztus 31-ig betöltő 
iskolaköteles gyerekeiket. Bár 
a januári időpont még korainak 
látszik, de így lesz lehetőség a 
családoknak alaposan felkészül-
ni az iskolaválasztásra. Nemcsak 
azért rendhagyó ez a szülői ér-
tekezlet, mert Kispesten ennek 
még nincsenek hagyományai, 

hanem azért is, mert ez a tanév 
lesz az első az iskolák államo-
sítása után, amikor már nem 
vegyes rendszerben működteti 
az intézményeket az állam és az 

önkormányzat – mondta Gajda 
Péter polgármester, aki hangsú-
lyozta, Kispest önkormányzata 
nem értett egyet a teljes államo-
sítással, amelynek testületi ál-
lásfoglalásában hangot is adott. 

Az önkormányzatnak azonban 
ebben a témában mozgástere 
nincs, ezért a kispesti gyerekek 
érdekében továbbra is egyet te-
het, együttműködik az állami 

képviselettel, és arra törekszik, 
hogy zökkenőmentes legyen 
az átállás, és az oktató-nevelő 
munka az intézményekben. A 
polgármester ez alkalommal 
is hangsúlyozta, a közös cél 

érdekében, az adódó problémák 
mielőbbi megoldásáért folyama-
tosan tárgyalnak, egyeztetnek 
a tankerület vezetőjével, szak-
embereivel. A legjobb példa az 
állandó együttműködésre az Er-

kel iskolában jelentkező év eleji 
fűtésprobléma, amelynek meg-
oldásában a két fél nem mutoga-
tott egymásra, hanem a mielőbbi 
megoldásra törekedtek.  Gajda 
Péter arról is tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy azért maradtak 
még feladatok, szolgáltatások az 
önkormányzatnál. Továbbra is 
az önkormányzat feladata a köz-
étkeztetés, amelyben a befizetés 
elektronikussá tételét tervezik 
hamarosan. Ezen kívül továbbra 
is biztosítja az önkormányzat az 
évek óta megszokott ingyen fü-
zetcsomagokat, a nyári ingyenes 
napközis tábori foglalkoztatást, 
az osztálykirándulások kerületi 
támogatását, a pedagógusokat 
érintő önkormányzati elismeré-
si rendszert, illetve a rászoruló 
családok beiskolázási támogatá-
sát, amelyre tavaly 200 kisgye-
rek esetében csaknem kétmillió 
forintot öltött az önkormányzat. 
Zárszavában a polgármester 
elmondta azt is, hogy jelenleg 
kidolgozásra, a kerületi költ-
ségvetés elfogadására vár az az 
intézménytámogatási rendszer, 
amelynek keretében az iskolák 
működését segíti az önkormány-
zat a továbbiakban. Szöllősiné 
Vári Zsuzsanna az iskolaérett-
ség kritériumairól tartott rövid 
ismertetőt a jelenlévő szülők-
nek. A beiskolázás jogi szabályit 
Bak Ferenc ismertette röviden. 
Előadásában néhány fontos fo-
galmat tisztázott a tankerületi 
vezető. Ábrákkal magyarázta 
el a tanév és a nevelési év közti 
különbséget, a tankötelezettség 
kritériumait, a beiratkozás leg-
fontosabb szabályait. Kérdések-
re válaszolva felhívta a szülők 
figyelmét az állandó lakóhely és 
az ideiglenes tartózkodási hely 
beiskolázást érintő fontosságára, 
a körzetes és a választott intéz-
mények felvételi kötelezettsége 
között, valamint arra, hogy be-
iratkozni csak személyesen, a 
szülők jelenlétében lehet.

Kerületi szülői értekezletet tartottak

Bak Ferenc és Gajda Péter a szülőin

A kispesti általános iskolák igazgatóinak jelenlétével rendhagyó szülői értekezletet tar-
tottak a Külső-pesti Tankerület vezetői, szakemberei a leendő első osztályos kisgyerekek 
szüleinek a Károlyi gimnáziumban. Várhatóan szeptemberben 520-540 kisgyerek kezdi 
majd a 2017/2018-as tanévet. Az idei beiratkozás a tervek szerint április végén lesz.

Továbbra is az önkormányzaté a közétkeztetés

Megmarad az ingyen 
füzetcsomag
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Pendikben már épül a sportpark

Akár már tavasszal elkészülhet a törökországi Pendikben az a 
török-magyar Amity Park (barátság, egyetértés park), ahol Kis-
pest díszpolgárának, a magyar Aranycsapat tagjának, Puskás 
Ferencnek mellszobrát is felállítják majd. 
Pendik Isztambul egyik kerülete a város ázsiai 
oldalán. A két város önkormányzata 2010 máju-
sában döntött úgy, hogy testvérvárosi megálla-
podást köt egymással. Az elmúlt hét év során a 
két önkormányzat számos kulturális, oktatási és 
gazdasági programot szervezett közösen. Az el-
múlt években 5 kispesti iskolából 120-an utaztak 
Törökországba, és ugyanennyi török diák és kí-
sérő tanár látogatott Kispestre. Pendikben most 
épülő játszó- és sportpark, amely a látványtervek 
szerint is igen tetszetős és egyedi megoldások-
kal, lépcsőzetesen elhelyezett sportpályákkal, 
játszóterekkel, zöld és fás sétánnyal épül majd 
a városrészben, ad helyet annak a Puskás-mell-

szobornak, amelyet a Kispest-Pendik között ba-
rátság tiszteletére állítanak. Ezen kívül a park 
bejáratánál egy információs tábla mutatja be ké-
pekben Magyarországot és Kispestet. De itt kap 
majd helyet az az ember nagyságú Rubik-kocka 
is, amely a méltán világhírű magyar játéknak és 
feltalálójának állít emléket. Törökországban a 
legnépszerűbb magyar regény a Pál utcai fiúk, 
ezért a török házigazdák egy nagyobb táblán an-
nak a szoborcsoportnak a fotóját is megjelenítik 
a téren, amely a VIII. kerületben, a Práter utca 
11. szám alatti iskola előtt eleveníti meg a regény 
gyermekhőseit.      

ÖNKÉNTESEK

Diáksegítőket 
várnak
A kispesti önkormányzat nyári test-
vérvárosi programok szervezéséhez 
kommunikációs szintű horvát, len-
gyel, bolgár nyelvi ismerettel rendel-
kező, 14-18 éves középiskolás fiatal, 
diák, nyelvi segítők jelentkezését 
várják. A leendő kísérők feladata 
a július 7-16-ig tartó budapesti és 
káptalanfüredi balatoni programo-
kon, valamint a testvérvárosok által 
szervezett 10 napos külföldi progra-
mon való részvétel, és a csoportveze-
tő, valamint a diákok kommunikáció-
jának segítése. 
Kiutazási helyek: horvát nyelv – 
Vrbovec, illetve tengerpart; bolgár 
nyelv – Smolyan ; lengyel nyelv – 
Krzeszowice (Krakkó).
A programok kommunikációs nyelve 
az angol, ezért angoltanár is utazik a 
csoporttal, de a diáksegítő nyelvisme-
rete a nemzetiségi csoportok számára 
elengedhetetlen. 
Fontos, hogy a jelentkezőknek mind-
két programon részt kell vennie, ami 
a diáksegítőknek teljesen térítésmen-
tes. A résztvevőknek a kötelező kö-
zösségi munkavégzéshez, a program 
teljes időtartamára igazolást állít ki az 
önkormányzat. 
Jelentkezni lehet Szilágyi István test-
vérvárosi referensnél, a szilagyi@
kispest.hu email-címen az érintett or-
szág nyelvén megküldött rövid bemu-
tatkozó levéllel.

Puskás-szobor áll 
majd Isztambulban

Kedvezményes
hirdetési lehetőség:

Telefon:
(0620) 296-3555

Rengeteg türelemre és megértés-
re lesz szüksége a kispestieknek a 
metrófelújítás várhatóan három-
négy éve alatt, hiszen alaposan 
megváltozik a városban a forgal-
mi rend, és ott is pótlóbuszok jár-
nak majd, ahol eddig nem közle-
kedtek ezek. Ezért azt kértem a 
BKK szakembereitől, hogy mi-
vel a Gloriett-lakótelep irányá-
ból rendkívüli gyorsjárat indul a 
Nagyvárad térre, amely az Ady 
Endre úton megy majd megállás 
nélkül végig, ami ugyancsak ko-
moly igénybevételt jelent meg-
lévő úthálózatra, hogy a met-
rófelújítás végeztével azonnal 
kezdődjék meg az Ady Endre út 
rekonstrukciója is – tájékoztatta  
lapunkat Gajda Péter polgármes-
ter azután az egyeztetés után, 

amelyet a napokban folytatott a 
felújítás ideje alatti közlekedést 
tervezőkkel. Mint a polgármes-
ter elmondta, a rekonstrukció a 
teljes szakaszon három főütem-
ben zajlik majd. Júniustól az 
első öt hónapban vágányzár lesz 
a Nagyvá-
rad tér és 
Kőbánya-
Kispest kö-
zött, majd 
a 6-18. 
hónapban 
a Lehel tér és Újpest Központ 
között. A második főütem 12 
hónapig tartó vágányzárral kez-
dődik a Lehel tér és a Nagyvá-
rad tér között, majd a harmadik 
ütemben, mintegy négy hónapig 
lesz vágányzár az Árpád híd és 

a Deák tér között.  A különböző 
ütemekben sok-sok kellemet-
lenséggel számolhatnak azok 
az utasok, akik például a teljes 
vonalon közlekednének, hiszen 
előfordul majd, hogy kétszer is 
át kell szállniuk a még közlekedő 

metróról a 
pótlóbusz-
ra, majd 
újból a 
metróra.  A 
polgármes-
ter szerint 

a kispestieket leginkább majd 
az érinti, hogy a 45 másodper-
ces követéssel közlekedő M3-
as alapjárat Kőbánya-Kispest és 
a Nagyvárad tér között, míg az 
M3A pótlójárat a Határ út és a 
Nagyvárad tér között jár majd. 

Ezek az autóbuszok a Vak Boty-
tyán utcában, a kispestiek által 
csak „szökő útnak” használt út-
vonalon érik majd el a Határ utat, 
így ezt az útszakaszt a gépkocsi-
val közlekedők nem használhat-
ják, ezért a gépjárműforgalom 
átterelődik majd az Üllői útra, 
ahol megnövekszik az amúgy is 
nagy forgalom. A Vak Bottyán 
utca kiesése azért is fájdalmas, 
mert az itt lakó 70 család gépko-
csival való közlekedése is korlá-
tozva lesz. A Wekerletelepről a 
városba, a Blaha Lujza térre, a 
nagykörútra való gyorsabb elju-
tását a metrópótló helyett a BKK 
a 99-es járat sűrítésével kívánja 
segíteni, megoldani – sorolja a 
várható legfontosabb változáso-
kat a polgármester. 

Ott is pótlóbuszok járnak majd, ahol eddig nem közlekedtek 

Várhatóan júniustól kezdődik a felújítás

Metrópótlás: ez durva lesz
Bár sok még a vitatott kérdés az M3-as metró felújításával és a metrószerelvények pótlá-
sával kapcsolatban, de a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szakemberei már elkészí-
tették a tervezett forgalmi rendet a 2017 júniusában kezdődő munkálatok idejére.
A felújításra váró szakaszok napi utasforgalma megközelíti a félmilliót. 

Nehéz évek jönnek



azt a tematikus filmklubot, amely 
már a negyedik vetítésénél tart, és 
sok-sok érdeklődőt vonz. A Gé-
pész Filmklub vetítései és az azt 
követő beszélgetések annyira ins-
pirálóak, hogy már azon törjük a 
fejünket, hogy mi módon tudnánk 
a kamaratermünkből egy „majd-
nem” mozit létrehozni nagy fel-
bontású anyagokat vetíteni képes 
projektorral, fix hangrendszerrel. 
Reméljük, egyszer adottak lesz-
nek a pénzügyi feltételek a meg-
valósításhoz.  

Sokszor kongattak már vész-
harangot a művelődési házak 
fölött…
A kultúra fogyasztása ma is pénz-
kérdés. Akinek több pénze van, 
nyilván többet tud költeni mozira, 
színházra, könyvre, kiállításra, 
koncertre. Nekünk az a felada-
tunk itt a KMO-ban, hogy az ide 
járó embereket olyan kultúrafo-
gyasztáshoz szoktassuk hozzá, 
amely bátor, önálló gondolkodás-
ra ösztönöz, elgondolkodtat, kér-
dezni tanít. Az önkormányzatnak 
is elemi érdeke, hogy itt helyben 
olyan kulturális életet tartson 

fenn, amelynek megtartó ereje 
van, hiszen Kispesten élni nem-
csak azt jelenti, hogy lakásom van 
itt, hanem azt is, hogy szeretek 
itt élni, mert otthonos, kulturált, 
zöld, biztonságos a város. Akkor 
van fejlődés, identitás, lokálpat-
riotizmus, ha az itt élők nyitott, 
értelmes, gondolkodó emberek. 
Ami az utcán, az otthonok ajtaján 
kívül történik, az is fontos szá-
mukra. Ennek kialakításához és 
fenntartásához elengedhetetlen a 
jó közoktatás és közművelődés.

A KMO több mint művelődési 
ház?
Itt Kispesten szinte mindenkinek 
van valamilyen kötődése az intéz-
ményhez. Azt gondolom, hogy a 
kispestiek büszkék arra, hogy itt 
Kispesten szép, igényesen kiala-
kított művelődési házba jöhetnek. 
Sajnos a fővárosban nem minden 
kerület büszkélkedhet ilyen mi-
nőségű művelődési házzal, mint 
a miénk, vagy a Wekerlei Kul-
túrház. Ha itt helyben meg tudjuk 
adni az itt élőknek a hozzáférést 
minőségi kulturális események-
hez, akkor nem kell a belváros-
ba utazniuk, ami messze van, és 

plusz kiadásba kerül. A nyugdí-
jasoknál például nagyon fontos, 
hogy a programok kora délután 

kezdődjenek, és a szubjektív biz-
tonságérzésük miatt még világos-
ban hazaérhessenek. 

A Kispest Közművelődésért emlékplakettet idén Forgon Miklós, a KMO 
Művelődési Ház művelődésszervezője vehette át a magyar kultúra nap-
ja alkalmából rendezett ünnepségen a Wekerlei Kultúrházban. A díját-
adást elismerő vastaps kísérte. Kollégái mesélték, hogy aznap az amúgy 
is szűkszavú fiatalember hosszú percekig meghatódottan ült némán az 
irodájában és hitetlenkedve nézte a Tihanyi Viktor szobrászművész tervei 
alapján készült díjat.

Látható módon nagyon meglepődött, megil-
letődött a díjátadón.
A KMO-ban az intézményvezető Gábor Ilonán 
kívül szinte senki nem tudta, hogy én kapom 
idén a díjat, ő pedig titokban tartotta az utolsó 
pillanatig. Nem is azon lepődtem meg igazán, 
hogy én kaptam a díjat, hanem az érintett meg 
nagyon, hogy az ünnepség résztvevői mennyi-
re örültek ennek.

Miért választja ezt a nem túl jövedelmező 
foglalkozást, a művelődésszervezést egy fi-
atalember?
A véletlenek hozták így. Mivel nem vettek föl 
az ELTE TTK földrajz szakára, a Magyar Hon-
védség Művelődési Házában a dekorációs rész-
legen kezdtem el dolgozni. A tervem az volt, 
hogy majd a következő évben újra felvételizek. 
De aztán mivel megtetszett a művelődési házi 
élet, meg elkezdtem egy lakberendező iskolá-

ba is járni, így ott ragadtam. Aztán innen már 
egyenes út vezetett a népművelés felé. A főis-
kolai szakdolgozatom témája a drogokkal volt 
kapcsolatos, ez később jól jött a KMO-s felvé-
teli beszélgetés során az itt már akkoriban né-
hány éve működő „Mondj nemet!” prevenciós 
program miatt. Aztán már a KMO-s évek alatt 
végeztem el posztgraduális képzésben a Pécsi 
Tudományegyetem kommunikáció szakát.

Sok minden történt az elmúlt 15 évben…
Valóban. A megvalósítandó ötleteknek csak 
saját energiáim és a kivitelezéshez szüksé-
ges anyagiak szabnak csak gátat. Amióta itt 
vagyok, számtalan már meglévő programot 
gondoltunk újra, azokat frissítettük, kiegészí-
tettük. Így például a KMO egyik legismertebb 
tevékenységét, a drogprevencióval foglalkozó 
„Mondj nemet!” programot komplex preven-
ciós programmá alakítottuk át. Az éves kon-

ferenciánk, amely mindig valamilyen aktuális 
témát dolgoz fel, országosan ismertté vált. 

Új műfajok is otthonra leltek…
Az intézmény teljes felújítását követően lettek 
rendszeresek az Előtér Galéria kiállításai is, 
ahol gyakran első vonalbeli kortárs művészek 
kapnak lehetőséget kiállításra. De nem hagy-
hatom ki a felsorolásból azokat a rendhagyó 
irodalomórákat, amelyek kortárs dalszövege-
ket helyeztek általános irodalmi kontextusba.  
Pszichológiai témájú előadóestek, kabaré, in-
teraktív kiállítások, és még sokáig folytathat-
nám a sort. Rengeteg programunkra érkeznek 
más kerületekből, sőt Pest környéki települé-
sekről is látogatók.

Egy kisvárosi mozi is jó lenne?
Jó bizony! Mivel Kispesten már nem működik 
egyetlen filmszínház sem, ezért is találtuk ki 

a díjazott művelődésszervező

Forgon Miklós

KISPESTI MAGAZIN12 interjú 13interjúKISPESTI MAGAZIN

Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

1193 Budapest, Városház tér 2. Nyitva hétfőtől péntekig: 11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com • facebook.com/konyhakertkispest

Saláták: 300 Ft-tól
Levesek: 300 Ft-tól
Frissensültek: 800 Ft-tól
Pácolt grill húsok: 800 Ft-tól
Készételek: 600 Ft-tól
Desszertek: 250 Ft-tól
Csapolt sör kapható!

Szalagos fánk
Menü mellé:
250 Ft / 2db



PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

Beszédes számok
Előre tudni lehetett, ami bekövetkezett. Tudni lehetett, hogy a 
kormánytöbbség által az év végén megszavazott béremelések, 
valamint az adótörvények több problémát fognak okozni, mint 
amennyit megoldanak. A parlamenti vitában nyomatékosan 
felhívtuk a figyelmet arra, hogy az egyébként szükséges bér-
emelésekkel járó többletköltségeket a legtöbb munkaadó nem 
fogja tudni kigazdálkodni, előteremteni. Többségük számára 
nem marad más, mint a létszámleépítés, vagy a trükközés a bé-
rek kifizetésével, vagy éppen a munkaidővel. E-mail fiókomba 
máris érkeztek a szomorú valóságról szóló levelek, tényszerű-
en bemutatva a következményeket. Egy fogyatékosok ápolását 
végző alapítvány vezetője arról írt, hogy a szolgáltatásuk állami 
támogatása évek óta egy fillérrel sem emelkedett. Ez azt jelen-
ti, hogy a feladatellátás költségeinek 70 százalékát az ügyfelek-
nek kellene fedeznie, magyarán a fogyatékos ügyfelek számára 
kellene megemelni a térítési díjat. A tucatnyi szolgáltatásra idén 
csaknem 36 millió forint többletforrást kellene előteremteniük, 
a megváltozott munkaképességű emberek minimálbéremelése 
további 30 millióval terheli gazdálkodásukat. Ez utóbbi prob-
lémát az állam úgy „oldotta meg”, hogy lecsökkentette a lét-
számkeretet... A parlamenti vitában, bizottságokban az MSZP-
frakció több javaslatot is tett e témakörben, amelyet a többség 
lesöpört az asztalról. Továbbra is azon vagyunk, hogy ne érje 
hátrány a civil szervezeteket, cégeket a minimálbér és a garan-
tált bérminimum emelésével összefüggő következmények miatt. 
Igazságosabb, ésszerűbb bér- és adópolitikával ugyanis van le-
hetőség a méltányos jövedelem és az ehhez tartozó járulékterhek 
megvalósítására. Persze a kormányt a többséget érintő szociális 
szempontok a legkevésbé érdeklik, minden döntésük kizárólag a 
haverok, a klientúra további gazdagodását szolgálja. Ilyen dön-
tésük volt, hogy 10% adó megfizetése mellett legalizálni lehet 
például az off-shore cégekben rejtegetett milliárdokat. Az állami 
pénzeket megcsapolóknak tehát nem a 15 százalékos személyi 
jövedelemadót kell megfizetniük, de még a 27 százalék tb-járu-
lék megfizetésétől is mentesülnek.
Az Orbán-kormány csakis ebben jó. Kizárólag ebben teljesíte-
nek jobban..

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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A régi elnököt Kaiczné Spiegel Eszter váltja

Éves közgyűlésen jelentette be Medgyes Lászlóné, a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Kispesti Területi és Nyug-
díjas Alapszervezetének titkára, hogy 26 év után, február 
1-jétől leköszön a vezetői tisztségről.
Az alapszervezet és a MASZSZ elnökségi tag-
jai mellett Gajda Péter polgármester, Vinczek 
György és Kertész Csaba alpolgármesterek, va-
lamint Bogó Józsefné önkormányzati képviselő 
is jelen volt az évértékelőn, amelyen Medgyes 
Lászlóné foglalta össze az alapszervezet elmúlt 
26 és a tavalyi évének legfontosabb történéseit, 
eseményeit.  A beszámolót követően a MASZSZ 
vezetői elismerő oklevéllel köszönték meg a lekö-
szönő alapszervezeti titkár kiemelkedő munkáját.
Gajda Péter polgármester úgy fogalmazott, hogy 

Medgyes Lászlóné, Janka élményt, szeretetet, ba-
rátságot tudott adni, motorja volt a közösségnek. 
Vinczek György alpolgármester azt az érdekvé-
delmi tevékenységét méltatta, amelyet Janka a 
kispesti nyugdíjasok érdekében végzett. A tagok 
verssel és ajándékokkal köszöntötték Medgyes 
Lászlónét, aki bemutatta utódját, Kaiczné Spie-
gel Esztert, és arra kérte a tagságot, hogy nagy 
szeretettel támogassák őt, hogy továbbra is ered-
ményesen folytatódjon a munka.

GONDOSKODÁS

Segítség
a  hidegben 
Kispesten is megteltek az éjjeli mene-
dékhelyek a leghidegebb napokban. 
Az önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodás értelmében 
a hajléktalanok téli krízisellátását a 
Magyar Vöröskereszt kerületi szer-
vezete és a Misszió Alapítvány látja 
el. Kispest önkormányzata minden 
évben szerződés keretében támogat-
ja a Vöröskereszt helyi szervezetét, 
illetve a Misszió Alapítványt – mond-
ta a szociális területet felügyelő al-
polgármester, Vinczek György, aki 
különösen fontosnak nevezte, hogy 
a téli hidegben legyen minden rászo-
rulónak menedékhely, ahol melegben 
éjszakázhat. Az alpolgármester tájé-
koztatása szerint tavaszig éjjel-nap-
pal fogadja a hajléktalanokat a Ma-
gyar Vöröskereszt kerületi központja 
az Ady Endre út 112-ben (Ady Endre 
út-Báthory utca sarok). Az éjjeli me-
nedékhely folyamatosan tele van, 25 
ember éjszakázhat itt rendszeresen, 
ezért a nappali melegedőt is megnyi-
tották éjszakára az otthon nélküli em-
berek előtt. A nappali szociális köz-
pontban fürdési és mosási lehetőséget 
biztosítanak, de aki rászorul, szociá-
lis és mentális gondozást is kaphat. 
Amíg a hideg tart, addig az utcai gon-
dozó szolgálat, két szociális munkás 
is folyamatosan dolgozik. A Misszió 
Alapítvány Viola utcai menedékhe-
lyén közel 60 embert látnak el, de az 
Iparos utca 1. alatti melegedőben is 
várják a rászorulókat. 

Medgyes Janka
elköszönt

www.facebook.com/
kispestimagazin



Mindössze három hónapja, 
lelkes sportolni vágyó úszók 
kezdeményezésére indultak 
be a Kispesti Uszodában is az 
országszerte egyre népszerűbb 
szeniorúszó-edzések (szenior-
nak számít az, aki betöltötte 
25. életévét). Az egyre gyara-
podó kis csapatot a rendszeres 
testmozgás mellett a verseny-
zési lehetőségek is motiválják. 
A januárban Szentesen meg-
rendezésre került II. Évindító 
Nemzetközi Szenior Úszó-
versenyen hárman is vízre 
szálltak az érmekért: Goszták 
Evelin (az Iron Aquatics ver-
senyzője) 3 egyéni aranyérme 
mellé egy aranyat is szerzett 
váltóban. Tölgyesi Veronika (a 
Budapesti Delfinek színeiben) 
4 aranyérmet zsebelt be, sőt, 
egyéni összetettben a nőknél a 
3. legeredményesebb verseny-
zőnek járó kupát is a magáé-
nak tudhatja. Szarka Richárd 
(szintén a Budapesti Delfinek 
versenyzője) egy aranyérme 
mellé két ezüstöt is akaszt-
hatott a nyakába, ráadásul 
pillangóúszásban övé lett az 
abszolút győzelem is, vagyis 
a mezőny összes korcsoport-
jában induló összes férfi ver-
senyzőjét sikerült maga mögé 
utasítania. Időeredményeivel 
mindhárom versenyző sikere-
sen kvalifikálta magát az idei 
év legrangosabb viadalára, 
az augusztusban Budapesten 
megrendezendő Szenior Vi-
lágbajnokságra. A kispesti sze-
nioredzések hétfőn és szerdán 
reggel 6 órától fél 8-ig tarta-
nak, Darnyik Milán edző ve-
zetésével. 

Tarlósnál elszakadt
a cérna

Tarlós már csak akkor intézkedett, amikor megkezdődött az olvadás

Nagy visszhangot keltett az 
a hír, hogy a rádiós és tévés 
műsorvezetőként ismertté vált 
Csiszár Jenőt nevezi ki a kül-
ügy milánói főkonzulnak. Az 
indoklás szerint Csiszár Jenő az 
üzleti és médiavilágban jártas, 
széles kapcsolati tőkével ren-
delkezik, élt Olaszországban, 
teljesen alkalmas arra, hogy 
segítsen a külgazdasági ered-
mények további javításában az 
észak-olaszországi gazdasági 
térségben. Ez a régió Olasz-
ország teljesítőképességének 
egyik meghatározó motorja, és 
a Magyarországon befektető 
olasz vállalatok otthona – írja 
a 24.hu.

Tarlós személyesen utasította az FKF- és BKV-ve-
zért a járdák és megállók takarítására. A főpolgár-
mester szerint a kialakult helyzetért se az FKF, se a 
BKV vezérigazgatójának nem kell lemondania. A 
BKV pedig közölte, hogy mindent elkövet az uta-
sok biztonsága érdekében: szerződéses partnerei 
takarítják a több mint 5 ezer megállóhelyet és cso-
mópontot. A lassúságot a csapadékra fogták, ami-
nek már nyoma sem volt, az utcák azonban még 
mindig hasonló képet mutatnak. Csak csendben 
jegyezzük meg, Tarlós már csak akkor intézkedett, 
amikor megkezdődött az olvadás. Budapest napo-
kig olyan volt, mint egy szabadtéri korcsolyapálya. 
Az ónos eső ráfagyott az utakra, járdákra, a fris-
sen hullott hó pedig jótékonyan eltakarta mindezt. 
A BKV járatain óvón bemondták, hogy minden-
ki nagyon vigyázzon a leszálláskor, mert bizony 

havasak, latyakosak, jégbordásak a megállók. A 
leckét mindenki tudta, a burkolt utak, közjárdák 
megtisztítását az FKF Zrt. végzi. A megállóhelyek 
és az azokat övező járdaszakaszok takarításáért az 
üzemeltető közlekedési vállalatok (BKK és BKV) 
felelősek. A kerület kezelésében lévő közterületi 
járdák (parkokban, tereken, sétányokon átveze-
tő gyalogjárdák) tisztításáról az önkormányzatok 
gondoskodnak, az ingatlanok előtti járda meg-
tisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának, bérlőjének) feladata. De valahogy 
ez mégsem működött, mindenki a másikra várt, 
mutogatott. A természet azonban megkönyörült a 
városlakókon, a felmelegedés, az eső elvitte a ha-
vat és a jeget. Ám, ha lehet hinni az előrejelzések-
nek, a télnek koránt sincs még vége.

A korábbi három helyett már csak 
két - egy budapesti és egy felcsú-
ti - ingatlannak tulajdonosa Orbán 
Viktor, akinek a számláján is keve-
sebb pénz van, mint egy évvel ko-
rábban – derül ki a miniszterelnök 
2016-os vagyonnyilatkozatából. 
Míg a feleségével, Lévai Anikóval 
közös számláján tavaly valamivel 
több mint 5 millió forint volt, ad-
dig a mostani nyilatkozat szerint 
már csak 742 ezer forintjuk van.  
Autója, egyéb nagy értékű ingó-
sága és gazdasági érdekeltsége 
továbbra sincs a Fidesz elnökének 
– írja az MTI.

Kültéri medencékkel bővül
a Kispesti Uszoda
Két új kültéri medence várja a Kispesti Uszoda vendégeit az idei 
strandszezon kezdetétől. Várhatóan április végére elkészül a mint-
egy 60 millió forintos önkormányzati beruházás.A főpolgármester elnézést kért a budapestiektől a megállók és 

járdák síkossága miatt. Mint mondta, nem érti, hogy ez a helyzet 
hogyan állhatott elő, de a saját szemével is látta, hogy balesetve-
szélyes, ezért személyesen intézkedett a takarításról – számolt be a 
hvg.hu.

Egy élménymedencét és egy 
gyermekmedencét építtet az 
önkormányzat a Kispesti Uszo-
dához tartozó szabadtéri terü-
leten. A munkálatokat Gajda 
Péter polgármester, Kertész 
Csaba és Vinczek György al-
polgármesterek, valamint Krá-
nitz Krisztián, Szathury Kolos 
és Teknős Ferenc önkormány-
zati képviselők is megtekin-
tették. Tóth András, az uszoda 
igazgatója és Horváth Gyula 
projektmenedzser, a Kispest 
Kft. ügyvezetője mutatta be a 
vendégeknek a beruházást. A 
két új kültéri medencével a Kis-
pesti Uszoda szolgáltatásainak 
színvonalát kívánja javítani az 
önkormányzat, s ezt a célt szol-
gálja a meglévő egyszintes rak-
tárépület átalakítása is, amely 

az uszoda strandvendégeinek 
nyújt majd komfortos öltözési, 
zuhanyzási és mosdóhasználati 
lehetőséget – tudtuk meg Gaj-
da Péter polgármestertől, aki 
elmondta, hogy a beruházásra 
bruttó 60 millió forintot fordít 
az önkormányzat. A két me-
dence összesen 102 négyzet-
méteres területű lesz, a napo-
zórésszel és a járdával együtt 
386 négyzetmétert foglal majd 
el. A medencék megfelelő víz-
minőségét – mivel vízhőmér-
sékletük és terhelésük nem 
egyforma – külön vízforgató 
berendezések biztosítják. A két 
medencét vízálló vasbetonból 
építik, belül vízzáró vakolattal, 
víz elleni szigeteléssel, csempe 
vagy üvegmozaik burkolattal 
– sorolta a legfontosabb mű-

szaki adatokat Horváth Gyula 
projektmenedzser. A szabadtéri 
medencék csak idényjelleggel, 
az idei nyári strandszezon kez-
detétől üzemelnek majd. Kis-
pest önkormányzata folyama-
tosan korszerűsíti és bővíti az 
uszodát: az ablakok cseréjét és 
a világítás felújítását követően 
– amely 25 millió forint saját 
forrásból valósult meg – 2013-
ban Magyarországon egyedül-
állónak mondható korszerűsí-
téssel, 73 millió forint európai 
uniós pályázati támogatásból 
és 10 százalékos önkormány-
zati önrészből, összesen mint-
egy 80 millió forintból – 80 
napkollektort szereltek a tetőre, 
amelyek a most tavasszal elké-
szülő kültéri medencék vizét is 
képesek fűteni.

 „Nyomás havat takarítani!”KÍNOS

BLAMÁZS

SPORT
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Orbán
legatyásodott

Olasz meló

Szenior úszok

A nyáron már biztosan használhatják a kispestiek
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Hypertext címmel a költő-író Tamkó Sirató Károly emlékére rendezett ki-
állítás nyílt meg a csütörtök este a Nagy Balogh János Kiállítóteremben. A 
különleges tárlatot február 25-ig tekintheti meg a közönség.

„Az avantgárdban nem ritkán összekeveredik képzőművészet és irodalom. A 
Tamkó tiszteletére készült alkotások közül számos a geometria nyelvén hív-
ja táncba a geometriát. Vízfelszínnek ütődő esőcseppek, a chipkorszak által 
másolt ősi elrendeződések, egymásba csapódó felületek, torzulások képezte 
szimmetria, fagyott pillanatok. Önmagukra mutató linkek a hiányosan szer-
kesztett kánonban. Tamkóhoz alighanem a képek nyelvén lehet legpontosab-
ban szólni” – fogalmazott megnyitójában Vass Norbert művészeti író. Barti 
Magdolna, a kiállítás kurátora megköszönte az önkormányzat, a KMO és az 
alkotók segítséget a kiállítás létrejöttében. Nádorfy Lajos operatőr, Tamkó 
barátja, a kiállításon is látható film egyik alkotója a Tamkó által 1936-ban 
megfogalmazott avantgárd művészeti kiáltványról, a Dimenzionista Mani-
fesztumról beszélt. A Nagy Balogh János Kiállítóteremben húsz, különböző 
korú és különböző technikával, jelrendszerrel dolgozó mai alkotó (Barti 
Magdolna, Bátai Sándor, Bálint Bertalan, Csízy László, Deli Ágnes, Dobó 
Bianka, Ifj. Ficzek Ferenc, Gábor Enikő, Herczeg László, Horkay István, 
Jónás Péter, Lakner Susanna, Láng Eszter, Ország László, Pál Csaba, Szé-
kács Zoltán, Szombathy Bálint, Sós Dóra, Szurcsik József, Tasnádi Szand-
ra) munkái láthatók, akik Tamkó Sirató Károly képverseire reagálnak, 
összekötve ezzel a klasszikus avantgárd törekvéseket napjaink művészeti 
lehetőségeivel. Ez az összeköttetés a tárlat alapja, hiszen a hypertext fo-
galma éppen olyan több dimenziós szövegeket jelent, melyben az olvasó 
maga dönthet egy adott történet irányáról, és annak befejezéséről.

Összeköttetések
a Nagy Baloghban
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Fagyálló csere Fix áron

7.990 Ft
akkumulátor,  
ablaktörlő lapát -10%

téli gumiabroncs

AKCIÓ
minden méretben

gumiabroncs 
tárolás

1.000 Ft 
/db/szezon

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

Kedvezményes
hirdetési

lehetőség:
Telelefon:

0620-296-3555.
Ügyfélfogadás:

1195 Bp., Kossuth Lajos u. 50. 
szám alatt.

Hétfőn 10-13 óráig!



Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Az ingatlan-nyilvántartásról
Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek biztonságát szolgál-
ja az ingatlan-nyilvántartás rendszere.  Ingatlanokkal kap-
csolatos ügyek megnyugtatóan csak akkor intézhetők, ha 
az ügylet tárgyát képező ingatlan jogi helyzetéről, annak 
tulajdoni viszonyairól, az ingatlannal kapcsolatos jogokról 
és tényekről a felek meggyőződtek és azt kölcsönösen el is 
fogadják. Egy ingatlannal kapcsolatos szerződés (adásvé-
tel, bérlet, ingatlant terhelő kölcsön stb.) elengedhetetlen 
kelléke az aktuális tulajdoni lap, amely lehetőség szerint 
az okirat készítésének időpontjában fennálló adatokat kell 
tartalmazza. E nélkül szerződést aláírni könnyelműség, fe-
lelőtlen magatartás. Az ingatlan-nyilvántartás egyik legfon-
tosabb dokumentuma a tulajdoni lap. Ez településenként 
tartalmazza az ingatlanok törvényben meghatározott és 
három fejezetre bontott adatait. Az első fejezet tartalmazza 
az ingatlan adatait, a második fejezet a jogosultak (tulajdo-
nosok, kezelő) adatait, a harmadik fejezet pedig az ingat-
lant érintő összes jogot és tényt. A tulajdoni lap közhiteles 
okirat, melynek földhivatal által kiadott példányát hitelesítő 
bélyeggel is ellátják. Tartalmát tekintve az ügyvédi irodák 
által vagy más hivatalos helyeken a kormányzati portálról 
letöltött tulajdoni lapok a földhivatalok által kiadottaktól 
nem térnek el, de ezeket a lekérők általában csak saját ügy-
leteikhez használják fel. Fontos tudni, hogy tulajdoni lapra 
bejegyzést csak az arra szolgáló nyomtatványon lehet kér-
ni a bejegyzés alapjául szolgáló ügyvéd által ellenjegyzett, 
vagy közjegyzői okiratba foglalt okirathoz csatolva. Nem 
szükséges ügyvédi ellenjegyzés a név vagy lakcím válto-
zásához benyújtott kérelemhez. Figyelni kell arra, hogy az 
aláírást követő 30 napon belül az okirat a járási hivatalok 
földhivatalához benyújtásra kerüljön. A nyilvántartás másik 
fő dokumentuma az ingatlannyilvántartási térkép, röviden 
a helyszínrajz. Minden olyan ügyletnél, ahol jelentősége 
van a földterület nagyságának, az azon lévő építmények fel-
tüntetésének, elengedhetetlen a helyszínrajz megismerése 
is. Gyakori, hogy a felépítmények pontatlanul szerepelnek 
az ingatlan-nyilvántartásban. A felépítmények valóságnak 
megfelelő feltüntetése külön eljárásban, földmérő közremű-
ködésével lehetséges.   

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Kft.

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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

Recepció

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

Kerületi Hivatal, okmányiroda

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

Ügyfélfogadás a Városházán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

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

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

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

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Te embereket látsz, 
akik jobb otthoni életet
teremtenek.

Az IKEA Soroksáron nyíló új áruházába

Árufeltöltő munkatársat keres teljes és
részmunkaidőben a logisztika

területére.

Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, 
látogass el honlapunkra: ikea.hu/karrier

Egy kicsit máshogy látod a dolgokat? Mi is.
Hiszünk az emberekben, így teljesen természetes
számunkra, hogy egyenlő esélyeket biztosítunk 
valamennyi munkavállalónknak. Nálunk csak 

Tőled függ, hogy mennyire rugalmas a munkahelyi
előmeneteled. Nézd velünk együtt egy kicsit

másképp a dolgokat!
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Az IKEA Soroksáron nyíló új áruházába 

Éttermi munkatársat keres teljes és
részmunkaidőben az IKEA Food területére.

Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, 
látogass el honlapunkra: ikea.hu/karrier 

Egy kicsit máshogy látod a dolgokat? Mi is.
Hiszünk az emberekben, így teljesen természetes
számunkra, hogy egyenlő esélyeket biztosítunk

valamennyi munkavállalónknak. Nálunk csak Tőled
függ, hogy mennyire rugalmas a munkahelyi

előmeneteled. Nézd velünk együtt egy kicsit
másképp a dolgokat!

A legtöbben csak 
egy lazacot látnak.

Te azonban a lehetőséget látod
benne, hogy az éhes vásárlók
elégedetten távozzanak.
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SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis munkát, a mit 
más nem vállal el, mi szívesen 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, szúnyog-
háló, reluxa, harmonika-ajtó, ro-
letta. Megbízhatóság, elfogadha-
tó ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mobil: 
06-30-212-9919

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel! Iroda, lakás költöz-
tetés. Igény szerint akár csomago-
lással együtt! Padlás, pince lomta-
lanítás. Kispestieknek INGYENES 
kiszállás!
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 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

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 KISZÁL-
LÁS Tel.: 401-0809. Pintér Zoltán 
víz-gáz szerelő

Rövidáru-Méteráru bolt Kispes-
ten! Kedvező árak, állandó akciók!
Kaphatók: szövetek, bélések, 
polár, flokon, gyermekmintás 
anyagok, ragasztós közbélés – 
vetex, vízlepergető anyagok, 
selymek. Bő választékban: cérnák, 
gumik, zipzárak, kapcsok, hímző-
fonalak, tűk-, géptűk, patentok 
és farsangi jelmez anyagok! Nyit-
va tartás: H-P: 8-16 óráig. Cím: 
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68. 
Tel.: 06-1/280-1147, 06-20/261- 
3252 www.zubortex.fw.hu, 
e-mail: antalotto2@t-online.hu

Vizes, salétromos falak utólagos 
szigetelése acéllemezzel talajpá-
ra ellen. 06-20/347-1500. www.
aberenyi.hu

ÁCS-KŐMŰVES VÁLLAL pincétől 
a tetőig minden fajta munkálato-
kat. Ezen felül aszfaltozást, járda-
szegélyezést, stb. Nyugdíjasoknak 
tavaszi kedvezmény 25%! Hívjon 
bizalommal! 06-20-396-0693

KÖNYVELÉS! Vállalom betéti tár-
saságok, kft.-k, egyéni vállalkozók 
könyvelését, bérszámfejtését, be-
vallások készítését, TB-, adóügyin-
tézését.
Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. 
KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁ-
SÁROLUNK FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT,  BO-
ROSTYÁNOKAT ÉS BIZSUKAT, 
GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, 
ARANY ÉKSZEREKET, CSILLÁRO-
KAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉ-
KET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGO-

RÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT 
IS. MINDENFÉLE LAKBERENDE-
ZÉSI TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KI-
ÜRÍTÉSSEL IS. HÍVJON VAGY JÖJ-
JÖN EL HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE 
DÍJTALANUL KISZÁLUNK 1 ÓRÁN 
BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

KOSSUTH TÉRI ANTIKVITÁS
Üzlete a 19.ker., Kossuth téri piac 
üzletház fősorán, a földszinten.
Magas áron kp. vásárolok, festmé-
nyeket, bútorokat, tört aranyat, 
ékszereket,
Porcelán, ezüst dísztárgyakat, órá-
kat, lakberendezési tárgyakat és 
teljes hagyatékot.
A HÍR IGAZ! Borostyán ékszereket 
10.000 Ft-tól akár 200.000 Ft-ig. 
Vagy akár gramm áron.
Részletes információ:
Tel.: 0620-310-0243

INGATLAN

A több mint húsz éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező AnDeZ 
Ingatlaniroda ügyfelei részére 
keres eladó lakásokat. Korrekt és 
szakszerű ügyintézés, alacsony ju-
talék. 06-20/389-6675
www.andezingatlan.hu

Alacsony rezsijű, 56 m2-es, kertes 
ház eladó Kispest óvárosában, 
csendes zöldövezetben. Irányár: 
10 M Ft Érdeklődni lehet: 
061 283-3903

Fél a bérbeadástól, bizonytalan 
az eladásban? Hívjon! Kiss Attila, 
Fővárosi Ingatlanközvetítői Név-
jegyzék száma: 05336. 
Tel.: 0620 241 0000

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 munkarend-
be. Jelentkezni e-mailen lehet "9. 

kerület" jeligére a toborzas@s-
forras.hu címre. Érd: 06703421653

Vizuális ellenőröket keresünk há-
rom műszakos munkarendbe! 
Feladatok: termékek ellenőrzése, 
válogatása, anyagmozgatás. Amit 
kínálunk: tiszta munkakörnyezet, 
béren kívüli juttatások, 100%-os 
utazási költségtérítés. Szabó Re-
beka. Kelly Services Hungary Kft. 
+36 (30) 331 6417

23. kerületi cukrásztermelő üzem-
be keresünk takarítót, napközbe-
ni illetve műszak végi takarításra, 
és délelőtti műszakba mosogatót. 
Kiemelt bérezés és utazási tá-
mogatás. Jelentkezés telefonon: 
0620-983-8923 vagy e-mailen: 
rendeles@cukraszat.hu

Takarítói állást keresek családok-
nál. Több éves tapasztalattal.
Tel.: 0620-580-7194

Szórólap osztókat keresek hosszú 
távra! Tel.: 0620 310 0243

Nyugdíjas nő vállal háztartási 
munkát, akár hétvégén is. Kispesti 
idős embereknél.
Hívjon: 0670-613-5987

OKTATÁS

DOBOKTATÁS Kispest központ-
jának közelében, jól felszerelt 
stúdióban, gyors eredménnyel 
a Dobos Magazin szaktekintély 
munkatársánál.
Tel.: 06-30-495-7470 

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjáradéki 
szerződést kötnék, vagy befekte-
tésnek eladnám a tulajdonjogát 
haszonélvezettel.
Tel.: 06 20 374 53 75

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



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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