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9. oldal

Naponta 50-300 kiló élel-
miszert oszthatnak majd 
szét. A programot az ön-
kormányzat támogattja 3 
millió forinttal.

VINCZEK GYÖRGY  
Élelmiszerbank

Mackó
minden mennyiségben

11. oldal

PLÁNK RÓBERT
Javuló közbiztonság

LEVEGŐ- ÉS 
POLLENSZŰRŐ -10% alkatrész  

kedvezmény

KLÍMATISZTÍTÁS -10% MÁR 10 ÉVE!
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Interjú a 12. oldalon Méhész Ottóné gyűjtővel

Tavaly a fővárosi kapi-
tányságok közül a kis-
pesti érte el a legjobb 
eredményt. Csökkent a 
betöréses lopások száma.



Furcsa békétlenség
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Sokak örömére március első napján megkezdődött az építkezés a Kos-
suth téri piac mögötti téren, az alkalmi parkoló helyén. Felszámolják 
végre azt az áldatlan állapotot, amelyre évek óta sokat panaszkodnak 
a kispestiek. De ahogy az már minálunk szokás, az örömbe üröm is 
vegyül. Furcsa békétlenség ez. 
Az aznapi sajtónak meghirdetett tájékoztatóra összeverbuválódott pia-
ci árusok és környékbéliek megpróbálnak még ellenállni az építkezés-
nek. Az árusok az építkezés alatti forgalomcsökkenésre hivatkoznak, a 
lakók a hajléktalanoktól, kosárlabdázó vagy bandázó fiataloktól féltik 
nyugalmukat, néhányan azt kifogásolják, hogy nem tudtak a tervekről.
A polgármester és a projekt levezénylésével megbízott szakember a 
bekiabálások ellenére állja a sarat. A képviselő-testület fideszes tagjai 
a háttérből szemlélődnek. Furcsa ez a távolságtartás a most ellenzék-
ben lévő fideszes önkormányzati képviselőktől, hiszen néhány évvel 
ezelőtt, amikor még a kispesti képviselő-testületben ők voltak politikai 
többségben és önkormányzati választásokra készült az ország, Ékes 
Gábor alpolgármesterként és Lazányi Ferenc önkormányzati képviselő 
nem győzött büszkélkedni egy, a Bálnában tartott projektbemutató ki-
állításon azzal, hogy a kispestiek a fővárosi önkormányzat pályázatán 
nyertek a terület rehabilitációjára, és hogy milyen szuper tervek ké-
szültek a poros, murvás, összevissza parkoló helyére. Mintha mostan-
ság már nem szeretnék annyira a projektet, a korábbi alpolgármester 
ki se jött a térre, mint ahogy a pályázat idején a kerületi polgármesteri 
székre avanzsáló, manapság városfejlesztési tanácsnok, Dódity Gabri-
ella sem. Aki most is karba tett kézzel nézi, kicsit sem lobbizik azért, 
hogy más, kormánybarát kerületekhez hasonlóan, például a III. kerü-
letben, ahol majd 5 milliárd jut a békásmegyeri piac és vásárcsarnok 
átépítésére, vagy Újpesten, ahol már félig kész a piacmostrum, minden 
bizonnyal hasonló költségen, Kispest is átépíthesse végre lelakott kis 
piacát. Inkább használja a piacosokat saját politikai céljaira, és foga-
datlan prókátorként egyetértőn bólogat, az interneten posztol a panasz-
áradat hallatán, és eszébe sem jut, hogy az elmúlt években, a képvise-
lő-testületben meglévő politikai többségükkel dönthettek volna a piac 
mielőbbi átépítéséről.
A beizzított, vélhetően a háttérből is irányított indulatok a találkozó 
végére átmenetileg elcsitultak, hiszen a tervek 2014 óta ismertek, több 
alkalommal hírellte a helyi média, a pályázat szinte minden fázisáról 
készültek beszámolók, erre már nem lehet hivatkozni.
A társasház és a piaci árusok képviselői is ismerték, mi készül itt, nem 
árult zsákbamacskát az önkormányzat, volt idő tehát ellenvéleményt 
megfogalmazni, javaslatot tenni, a tervek készen, az építkezés meg-
kezdődött.
De azért mégis… Hangoskodnak, vitatkoznak egy kicsit, kiengedik a 
gőzt, és meglehet, hogy elsősorban nem is a bódéváros helyére most 
épülő parkolóra, új közösségi térre haragszanak, hanem sok minden 
másra.
Furcsa békétlenség ez.

Március 18.-án a XIX. kerületben.
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Elfogadták a képviselők a város 
2017. évi költségvetését. Ennek 
értelmében 10 milliárd 147 mil-
lió  954 ezer forint költségvetési 
bevétellel, és várhatóan egymil-
liárd forint fejlesztési hitelfelvé-
tellel számol a képviselő-testület. 
Ékes Gábor kérdéseire Gajda 
Péter polgármester elmondta, 
hogy a Városháza vezetése 
még nem tett, mert testületi 
felhatalmazás hiányában nem 
is tehetett lépéseket a kor-
mányzat felé a hitelfelvétel 
engedélyezésére, így várha-
tóan a kormány pozitív válasza, 
engedélye szeptembernél előbb 
nem érkezik meg Kispestre.
Hozzászólásában a polgármester 
ismét kiemelte, hogy összessé-
gében körülbelül 100 millió fo-
rinttal kap kevesebb állami nor-

matív támogatást a kerület, mert 
26 millióval folyik be kevesebb a 
fővárosi forrásmegosztásból, és 
több mint 90 milliót von el az ál-
lam, az úgynevezett szolidaritási 
adóra, az iskolák működtetésére, 
fenntartására.  Gajda Péter a költ-

ségvetés új elemének nevezte azt 
a 13 millió forintos iskolatámo-
gatási alapot, amely éves szinten 
egy-egy millió forintot jelent a 
most államosított intézmények-
nek, amelyet minden iskola saját 

szükségletei szerint használhat 
majd fel. Erről már megkezdőd-
tek az egyeztetések a tankerület 
vezetőjével.Ékes Gábor a fej-
lesztési források prioritásáról 
érdeklődött további kérdéseiben, 
és módosító indítványában a 

wekerlei csapadékvíz-elveze-
tés kiépítését, és erre források 
biztosítását javasolta.  A pol-
gármester válaszában emlé-
keztette képviselőtársát arra, 
hogy sok-sok évvel korábban 
a wekerleiek állították le a már 
elkészült csapadékvíz-elve-

zető programot a parkolási le-
hetőség megtartása miatt. 2017. 
április elsejétől változnak az 
önkormányzat személyes gon-
doskodást nyújtó egyes szociális 
és gyermekjóléti szolgáltatásai-
nak igénybevételét érintő szabá-

lyok, és a fizetendő térítési díjak. 
Vinczek György alpolgármes-
ter hozzászólásában elmondta, 
a szolgáltatásért fizetett térítési 
díjak éves felülvizsgálata az in-
tézmények törvényi kötelezett-
sége. Ennek megfelelően a szol-
gáltatások díjainál emelés nem 
lesz, szerény mértékű csökkenés 
viszont igen. A megváltozott 
önkormányzati rendelet szerint 
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat (SKKGSZ) az idősek 
nappali klub-jellegű ellátását, 
szociális indokok alapján mos-
tantól térítésmentesen nyújtja. 
A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás térítési díja a GPS-alapú 
ellátásnál a jövedelem 2 száza-
lékáról 1 százalékára csökken. 
Azoknak a személyeknek, akik 
házi segítségnyújtást is igénybe 
vesznek, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást térítésmentesen 
biztosítja a SKKGSZ. A Csalá-
dok Átmeneti Otthona és Gye-
rekek Átmeneti Otthona intéz-
ményi és személyi térítési díjai 
az önköltség növekedése miatt 
minimálisan emelkedtek, a For-
rásház intézményi térítési díja 
minimálisan csökkent, de a sze-
mélyi térítési díj nem változott.
A hamarosan elkészülő két új 
szabadtéri medence működteté-
sével kapcsolatos feladatok miatt 
módosította a képviselő-testület 
a Kispesti Uszoda szervezeti és 
működési szabályzatát. Ennek 
értelmében az Uszoda szakmai 
csoportját a továbbiakban 1 fő-
állású marketing-előadó és 6 fő 
részmunkaidős strandfelügyelő 
is segíti.
A képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy a kerületi rendőr-
kapitány kezdeményezésére az 
önkormányzat, a KMO Művelő-
dési Ház és a BRFK XIX. kerü-
leti Rendőrkapitánysága között 
együttműködési megállapodás 
jöjjön létre, amelynek keretében 
közösen létrehozzák a Kispesti 
Kábítószerügyi Egyeztető Fóru-
mot (KEF). 

Stabil költségvetése lett Kispestnek

Megkezdett és beígért beruházások nem maradhatnak el

Többek között a 2017. évi költségvetésről, egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 
díjairól, a kerületi térfigyelő rendszer további működtetésének feltételeiről, valamint a 
Kispesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról is döntött a képviselő-testület 
februári ülésén.  A testületi ülés elején a képviselők egyperces néma csenddel emlékeztek 
az elhunyt Konkoly Kálmánra, a képviselő-testület korábbi tagjára.

helyi hírek

Továbbra is
 támogatják
az iskolákat
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A gyerekek szívesen használják az eszközt szabadidejükben

Interaktív táblával, projektorral, laptoppal és digitális óvodai 
oktatóprogrammal, azaz DIOO-val (Digitális OkosJáték Óvo-
dásoknak), ahogy a gyerekek nevezik, „Dióval” bővült a Kis-
pesti Zöld Ágacska Óvoda informatikai eszközparkja. 

Szeretik a „Diót”
a Zöld Ágacska oviban 

VERSENY 

KÍVÁNSÁG

Nagy napja volt február 25-én a tíz-
éves Bihari Bencének. Teljesült végre a 
bolyais kisfiú Mikulás-napi kívánsága: 
ott lehetett a kezdőkörben, és ő végez-
hette el a kezdőrúgást az aznapi Hon-
véd FC-DVSC mérkőzésen a Bozsik 
stadionban. Bence egyike volt azoknak, 
akik az önkormányzat aulájában lévő 
Mikulás-ládába bedobták kívánságukat 
tavaly decemberben. Ráadásul a Bp. 
Honvéd együttese egy, a hajrában szer-
zett találattal otthon tartotta a három 
pontot a Debrecen ellen, a labdarúgó 
OTP Bank Liga 21. fordulójában.

Kezdőrúgás

Egy első és egy második helyet szerez-
tek a kispesti iskolások az Arany János 
születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból rendezett fővárosi szavalóverse-
nyen a Kispesti Gábor Áron Általános 
Iskolában. A több mint félszáz részt-
vevő közül Miltényi Milán, a Kispesti 
Vass Lajos Általános Iskola tanulója 
megnyerte a 3–4. osztályosok verse-
nyét, ugyanitt a házigazdákat képviselő 
Schmálik Barbara második lett.

Szavalói siker

Nem emelik a szociális szolgáltatások díjait

Közös összefogással, az önkormányzati, cé-
ges, alapítványi és szülői támogatás útján 
megvalósult infokommunikációs fejlesz-
tésnek köszönhetően az idei nevelési évtől 
minden nagycsoportos korú gyermek megis-
merkedhet valamilyen digitális alapú eszköz 
használatával. 
Szegediné Török Tünde óvodavezető és Vá-
giné Végh Andrea óvodavezető-helyettes tájé-
koztatása szerint az eszközök a szabad játék 
válaszható részeként jelennek meg az óvodai 

életben, és lehetővé teszik a digitális kompe-
tenciák fejlesztését. Az interaktív tábla és a 
DIOO használata révén új lehetőség adódik 
az egyéni és frontális fejlesztésre, a tehetség-
gondozásra és a felzárkóztatásra. A fejlesztés 
során a gyermekek végig aktív résztvevő, 
problémaalapú tanulásban vesznek részt, ahol 
szociális, kommunikációs és kognitív képes-
ségeik komplexen fejlődnek, az új technológia 
a digitális írás-olvasás készség megalapozásá-
val segíti az óvoda–iskola átmenetet. 



Kispest sikeresen pályázott a 
Fővárosi Önkormányzat ál-
tal meghirdetett Tér_Köz 
városrehabilitációs program fel-
hívására, így hamarosan meg-
szűnik az az áldatlan állapot 
a kispesti Kossuth téri piac 
és Trefort Ágoston Szakgim-
názium előtti téren, amelyre 
oly sokszor panaszkodtak a 
kispestiek. Itt most a parko-
lón kívül olyan új közösségi tér 
épül, ahol sportolásra is lesz 
lehetőség – jelentette be Gajda 
Péter polgármester azon a saj-

tótájékoztatón, amelyet a már 
az építés megkezdéséhez beke-
rített területen tartott a környé-
ken élők és a piaci árusok élénk 

érdeklődése mellett. Gajda Pé-
ter elmondta: a kispestiek által 
korábban parkolónak használt 
terület két ütemben újul meg. 

Az első ütemben elkészül a több 
mint száz beállóhelyes ingye-
nes parkoló, míg a II. ütemben a 
Kosárfonó utcai panelház előtti 

zöldsáv. A beruházáshoz a 
Fővárosi Önkormányzat pá-
lyázatán 246 millió forint kap 
a kerület, amelyhez a kötele-
ző önerő 64 millió forint, és 
ehhez tesz még hozzá a kis-
pesti önkormányzat 50 millió 

forintot.  A téren összegyűltek 
beruházással kapcsolatos ellen-
érzéseit hallva Gajda Péter előre 
elnézést kért az elkövetkező idő-

szak, az építkezés kellemetlensé-
geiért, és türelmet kért, hiszen a 
kerületben sok hasonló projekt 
zárult már sikerrel, az ott élők 
elégedettségével, hiszen minden 
ilyen fejlesztés növeli a környé-
ken lévő ingatlanok értékét is. A 
polgármester arról is tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy az önkor-
mányzat napokban meghozott 
döntése szerint az építkezés ide-
je alatt a Kosárfonó utca - Attila 
utca - Kossuth tér - Katica utca 
által határolt területre a környező 
társasházakban élők is ideiglenes 
behajtási engedélyt kaphatnak, 
amelyet igénylés esetén 1-3 nap 
alatt kiállít a Kispesti Rendésze-
ti Központ. A beruházás mene-
dzselésével megbízott Kispest 
Kft. igazgatója, Horváth Gyula 
a parkolóhelyek kiesésével a 
vásárlói forgalom csökkenésétől 
tartó piaci árusok kérdésére el-
mondta: a pályázati előkészítés 
során a területen lévő Trefort is-
kola tetejére web-kamerát tettek, 
és az ott készült felvételek alap-
ján azt állapították meg a szak-
emberek, hogy általában szerdán 
és szombaton, illetve ünnepna-
pok előtt van kiemelkedően nagy 
autóforgalom, akkor teljes csak 
a tér kihasználtsága. A sportpá-
lyák hétköznapi kinyitását (8 
óra) és bezárását (20 óra) az is-
kola vállalta magára, csak úgy, 
mint a szabad-wifi biztosítását 
is – válaszolta a lakók éjszakai 
nyugalmukért aggódó kérdésére 
Horváth Gyula.
A parkoló egyszerre több funk-
ciót fog ellátni: a térszíntől ki-
emelten sportpálya is épül, alatta 
fedett parkolóállásokkal. A téren 
a sportfunkció többféleképpen 
megjelenik: a térszínen egy fel-
nőtt kültéri sporteszközcsoport, 
a parkoló egy forgalom elől le-
zárt területén pedig streetball pa-
lánkok kapnak helyet. 

A polgármester a lakók és a piacon árusítók türelmét kérte

Március 1-jétől, várhatóan július végéig tart a kispesti Kossuth téri piac és Trefort Ágoston 
Szakgimnázium előtti hatezer négyzetméteres terület rehabilitációja, a parkoló és az új 
közösségi tér kialakítása. A tér egyszerre több funkciót fog ellátni: a térszíntől kiemelten 
sportpálya is épül, alatta fedett parkolóállásokkal.
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Végre megszűnik az áldatlan állapot 

A III. Kispesti Üzleti Találkozó záróakkordjaként jótékonysági bált ren-
deztek februárban a KMO-ban. Az este sztárvendége Malek Andrea volt, 
de felléptek a kispesti Art's Ok Táncstúdió fiatal művészei. A jótékonysági 
bálon támogatói jegyek megvásárlásával Raj Csaba, kispesti belsőépítész 
családjának gyűjtöttek a bálozók Kispest Önkormányzatának Kispesti 
Rászorultak Megsegítésére Közalapítványa keretében. Ezen kívül az idén 
először volt művészeti árverés a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület 
tagjainak felajánlásával. Húsz alkotás került kalapács alá. Információink 
szerint több mint 650 ezer forint gyűlt össze.

Jótékonysági bál

Új közösségi tér a Kossuth téri 
piac mögött

Ősszel már lehet
parkolni



KISPESTI MAGAZIN8 szociális hírek 9szociális hírekKISPESTI MAGAZIN

Jól működik
a szociális jelzőrendszer

Kiváló szakemberek dolgoznak a kerületben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vénynek megfelelően minden év márciusában gyűlnek össze a 
szakemberek, értékelik az elmúlt évben végzett feladatokat és 
újakat fogalmaznak meg. 
A Forrásházban megtartott tanácskozáson, ame-
lyen azok vettek részt, akik részt vállalnak a 
kerületi gyermekvédelmi munkában, napi tevé-
kenységük összekapcsolódik az itt élő gyerme-
kekkel és fiatalokkal,  a szociális és gyermekjólé-
ti ágazatot felügyelő alpolgármester arról beszélt, 
hogy a jogszabályi változások sok esetben ugyan 
leszűkítik a szakemberek mozgásterét, de kérte, 
hogy senki kedvét ne vegyék el a nehézségek, az 
önkormányzat várja a javaslatokat, hiszen a jel-
zőrendszer hatékonyabbá, szervezettebbé teszi a 
gyermekvédelem ügyét. Büszke lehet a szakma 
arra, hogy milyen kiváló szakemberek dolgoz-

nak itt Kispesten – fogalmazott Vinczek György. 
Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum igazgatója elmondta, az új 
törvényi környezetben újra kellett építeni az in-
tézményt, munkakörök, feladatok változtak, de 
úgy tűnik, már túl vannak a nehezén. A jövőben 
fontos lenne, hogy az iskolai gyermekvédelmi fe-
lelősök feladatkörét biztosítsa a fenntartó. Valódi 
prevenciót jelentene az is, ha az iskolák mintájá-
ra óvodapszichológiai ellátás indulna Kispesten. 
De megvalósításra vár fejlesztőpedagógus teljes 
munkaidős alkalmazása a Szociális Centrumban.   

Hetente öt alkalommal, hétfőn 
a Kispesti Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Eötvös utcai 
székházában, kedden és szer-
dán a Közpark Nonprofit Kft. 
wekerlei telephelyén a Ber-
csényi utcában, csütörtökön a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum Táncsics utcai in-
tézményében, pénteken pedig 
a Forrásházban osztják azokat 
az élelmiszercsomagokat, ame-

lyeket a Szolgáltató Centrum a 
kőbánya-kispesti Tescóból kap 

a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület közvetítésével. Ezek az 
áruk élelmiszermentésből szár-

maznak, vagyis az áruházláncok 
feleslegessé vált áruit kapják 

meg a pályázók – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől, 
aki a program, városházi tá-
mogatójával, Vinczek György 
alpolgármesterrel ellátoga-
tott az élelmiszerosztásra. 
A polgármester elmondta: a 

program keretében, amelyet az 
önkormányzat 3 millió forinttal 
támogat, elsősorban a higiéni-

kus, élelmiszer-biztonsági elő-
írásoknak is megfelelő csoma-
gok összeállításához szükséges, 
általában 60 csomag készül 
naponta, de ha több áru érke-
zik, akkor ennek száma elérheti 
akár a 90-et is. A szerződésben 
foglaltak szerint egy-egy család-
nak 5-5 kilós adomány juthat. A 
program koordinációjában óriási 
szerepet vállaló  Kispesti Szo-
ciális Szolgáltató Centrum ve-
zetője, Vighné Vincze Erzsébet 
tájékoztatása szerint ez a munka 
komoly feladatot ró az öt hely-
színen dolgozó szakemberekre, 
mert amikor az intézményekbe 
megérkezik az áru, akkor azt 
ők válogatják szét és készítenek 
csomagokat belőlük. Az ado-
mányként érkező élelmiszerek, 
amelyek típusa (zöldség, pékáru, 
tojás, gyümölcs) változó, ám a 
minősége mindig kifogástalan, 
naponta változó mennyiségben, 
50-300 kiló között érkeznek. 
Az elosztáshoz a családgondo-
zók választják ki a rászorultakat, 
akik délelőtt 10 órától mehetnek 
a csomagjaikért. Az önkormány-
zat segítsége elengedhetetlen, 
mert az a folyamat, míg a nagy 
tételben megérkező élelmisze-
rekből kisebb csomagok lesznek, 
naponta 11-12 ezer forintnyi 
költséget jelent, ám a kapott élel-
miszerek értéke minimum 100-
150 ezer forint – hangsúlyozza a 
centrum vezetője.

Élelmiszerbank kispesti
rászorultaknak

Legalább hatvan csomag készül naponta

A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum pályázat útján elnyert lehetőségének köszönhe-
tően olyan napi élelmiszerekhez juthatnak hozzá a rászoruló kispesti családok, amelyek 
a nagy üzletláncok számára már feleslegessé váltak. Naponta változó mennyiségben, 50-
300 kiló élelmiszert oszthatnak majd szét. A programot az önkormányzat 3 millió forinttal 
támogatja.

Hetente ötször
osztanak

OKTATÁS

Segítséggel
tanulnak
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat kere-
tében idén 94 kispesti fiatal felsőfokú 
tanulmányait támogatja az önkor-
mányzat összesen 6 millió forinttal. 
Az ösztöndíjakat a Városháza dísz-
termében Gajda Péter polgármester-
től és Szujkó Szilviától, a Kulturális, 
Oktatási, Sport, Ifjúsági és Egészség-
ügyi Bizottság (KOSIE) vezetőjétől 
ünnepélyesen vehették át a diákok. 
A díjátadón a kispesti Mágnes Szín-
ház fiatal előadói kedveskedtek mű-
sorral.

TÁMOGATÓ

Segítő
a hivatalban
Csak kevesen tudják, hogy 2015. 
februártól ismét romaügyi referens 
dolgozik az önkormányzatnál. Kállai 
Szilvia feladata elsősorban a kispes-
ti önkormányzat és a roma lakosok 
közötti kapcsolat erősítése, az önkor-
mányzati feladatok útvesztőiben ne-
hezen eligazodó nem csak roma lako-
sok támogatása, a szociális, a lakás-, 
a lakhatási problémák és díjhátralék-
kal kapcsolatos formanyomtatványok 
kitöltésének segítése. Ügyfélfogadás: 
minden szerdán 14 órától 16 óráig a 
Kispesti Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálatban (XIX. kerület Tán-
csics M. u. 7.).
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Berecz Ibolya kerületi főépítész a megbeszélésen

Az előzetes tájékoztatási szakaszba léptek az Üllői út–Lehel 
utca–Vak Bottyán utca–kerülethatár által határolt területre ké-
szülő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) munkálatai, erről tar-
tott lakossági fórumot az önkormányzat a Városházán.
Bevezetőjében Berencz Ibolya főépítész elmond-
ta, az előzetes tájékoztatási szakaszban az érin-
tett terület tulajdonosaitól, bérlőitől, lakóitól és 
a civil szervezetektől vár javaslatokat az önkor-
mányzat. Hozzátette, konkrét tervezési lépések-
ről még nem lehet beszélni; azért is fontosak az 
észrevételek az önkormányzat számára, hogy a 
befektetői szándékok összhangba kerüljenek a la-
kossági igényekkel. Több olyan forgalomtechni-
kai kérdés is felmerült (pl. forgalomkorlátozás a 
Vak Bottyán utcában, „fekvőrendőrök” építése), 
amelyek nem tartoznak a KÉSZ tárgykörébe. Ha-
sonló a helyzet a Ferihegyi repülőtértől a Nyugati 
pályaudvarig vezető gyorsvasút ügyével – amely-

nek forgalma a meglévő vágányokon lebonyolít-
ható –, a járdák és utak állapotával, valamint a 
közbiztonság, illetve a köztisztaság érdekében 
vágyott térfigyelő kamerák telepítésével is, egyik 
sem kapcsolódik a szabályozási tervhez. Utóbbi 
a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódhat, 
amelynek célja, hogy a „szlömösödő” területe-
ket rendbe tegye az önkormányzat. A KÉSZ a 
problémák kezeléséhez, a biztonság erősítéséhez 
teremthet lehetőséget. A parkolás megoldása, a 
területen belül kisebb közpark, zöldterület létre-
hozása, valamint a zajvédőfal viszont bekerült a 
javaslatok közé.

Lakossági fórum
a KÉSZ-ről

SEGÍTSÉG

Februári
véradás
Eredményesnek könyvelték el a Kis-
pesti Véradók Egyesületének febru-
árra meghirdetett évindító önkéntes 
véradását, ahol 79 jelentkezőből 70-
en – közülük tízen először – tudtak 
segíteni a vérkészletek pótlásában 
– tudtuk meg az egyesület vezetőjé-
től, aki az influenzás időszak miatt 
nagyon jónak tartja az eredményt. 
Somogyi Lászlóné elmondta, legkö-
zelebb 2017. május 22-én reggel 9 és 
délután 6 óra között a Városházára 
várják a véradókat.

ELISMERÉS

Díj
a kultúrháznak
Második díjat kapott a Wekerlei Kul-
túrház és Könyvtár WekerleFeszt 
Művészeti Találkozója a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal országos rendez-
vénysorozat innovációs pályázatán. 
A kispesti fotográfus, Mészáros Gá-
bor a fotópályázaton nyert harmadik 
díjat. Nagyon sokat jelent számunk-
ra a szakmai elismerés, azt mutatja, 
hogy jó irányvonalat képviselünk: a 
hagyományőrzés mellett az állandó 
megújulás és a közösségteremtés is 
célunk – értékelte az elismerést Sza-
bó Mária, a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár igazgatója.

Azt tervezzük, hogy növelni fogjuk a Kispesti Rendészeti Köz-
pont (KRK) létszámát, több forrást biztosítunk a térfigyelő 
rendszer működésére, és közlekedésbiztonsági fejlesztéseket is 
szeretnénk elindítani a következő években Kispesten – jelentet-
te be Gajda Péter polgármester a Kispesti Rendőrkapitányság 
évértékelő értekezletén.

Javuló közbiztonság 
Kispesten

Tavaly a fővárosi kapitányságok között a kispesti 
rendőrség érte el a legjobb eredményt. Sikerült 
csökkentenünk a betöréses lopások, lopások, au-
tófeltörések és -lopások számát. Emellett tovább 
javultak a nyomozáseredményességi mutatóink, 
több mint 55 százalékos eredményt tudtunk elér-
ni tavaly – mondta Plánk Róbert ezredes, rendőr-
kapitány a rendőrségi évértékelőt követő vezetői 
megbeszélésen. A kispesti rendőrkapitányság ve-
zetője elmondta, az elmúlt évek során a helyi igé-
nyeknek és a központi elvárásoknak megfelelően 
alakult át a szolgálat szervezése: központi for-
rásból és önkormányzati támogatással jelentősen 
növelni tudták az egyenruhás rendőrök közterü-
leti jelenlétének idejét. A jó kispesti eredmények 

a rendőrök munkája mellett a KRK munkatársa-
inak és a polgárőröknek is köszönhetők, akikkel 
napi szintű együttműködésben áll a rendőrség. 
Nagyon büszke vagyok a kispesti rendőrök mun-
kájára, és bízom benne, hogy ez a kimagasló 
eredmény köszönhető a rendőrség, a polgárőrség, 
az önkormányzat, az ügyészség és a bíróság jó 
együttműködésének is – értékelte a teljesítményt 
Kispest polgármestere, hangsúlyozva, a legfonto-
sabb az, hogy érzik a kispestiek: biztonságosabb, 
rendezettebb, szerethetőbb kerületben élnek. Mi 
azon leszünk, hogy a következő években is bizto-
sítsuk az eddig nyújtott támogatást a rendvédelmi 
szerveknek. 

KÖZBIZTONSÁG

Térfigyelő
rendszer
A több éves gyakorlatnak megfele-
lően a testületi ülésen a képviselők 
ismét elfogadták azt a megállapodást, 
amelyet az önkormányzat kötött a 
Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 
a kerületi térfigyelő-rendszer üzemel-
tetésére 2017. váprilis 1.  és  2018. 
március 31. közötti időszakban.  A 
megállapodás magában foglalja az 
önkormányzat tulajdonát képező és 
a Budapest XIX. kerület, Eötvös utca 
3-7. szám alatt üzemeltetett térfi-
gyelő-rendszer, valamint a Budapest 
XIX. kerület területén elhelyezett 
rendszámfelismerő kamerák rendőr-
ségi működtetésének finanszírozását 
is.

Plánk Róbert rendőrkapitány értékelte a közös munkát

KÖNYVTÁR

Magyar
X-akták
2017. április 6-án, csütörtökön, 
18 órától kezdődik Prusinszki Ist-
ván, a Meridián Csoport – Magyar 
Ufókutatási Klub alapító tagjának 
előadása  (Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Üllői úti könyvtára,  XIX. 
kerület, Üllői út 255.), aki a magyar 
honvédség és rendőrség X-aktáiból 
nyújt ízelítőt. Az előadás ingyenes!



nyi, és gyerekjáték hiányában 
női selyembugyiból készítette a 
nagynénije a második világhábo-
rú után. Ezt kaptam meg tőle, ami 
kimondhatatlanul megható gesz-
tus volt tőle. De van olyan macim 
is, amely ugyanebből a nehéz tör-
ténelmi időszakból származik, és 
bútorszövetből készült.

Mekkora a legnagyobb és a leg-
kisebb?
A legkisebb mackóm alig néhány 
centiméter, mondhatni gyűszű-
nyi. A legnagyobb macink éppen 
nincs kitömve, mert a bundája 
tisztítás alatt van, de az már em-
ber nagyságú. 

Milyen anyagból készítenek 
mackókat?
Szinte mindenből! Persze a klasz-
szikus macik fűrészporosak vol-
tak és dörmögtek, de van nekem 
mackóm bőrből, plüssből, fonal-
ból, sőt alpaka szőréből készült is. 

A maci csak a gyerekeknek ked-
ves?
Bizony nem! Amikor a kispesti 
gondozási központban dolgoz-
tam és mentálhigiénés szakem-
berként kijártam beszélgetni az 

idősekhez, láttam az otthonukban, 
hogy az ágyuk szélén bizony ott 
ült a féltve őrzött gyermekkori 
babájuk mellett a mackójuk is. 
Ezek a tárgyak végigkísérik az 
embert egész életében. Azt gon-
dolom, hogy a mackó a szeretet 
egyik  megtestesítője, és minden 
korosztálynak társai lehetnek. A 
játékmaci szinte mindenkit meg-
érint valamilyen formában. Atilla 
fiam (ő így használja – a Szerk), 
aki néha sokallotta a mackók 
számát az otthonunkban, még ő 
is rendszeresen megsimogatta a 
szekrény tetején ülő medvét, mert 
„fincsi” volt a szőre. 

Kell a macikat karbantartani?
A mackók nagyon hamar poro-
sodnak, ezért ha nincsenek kiál-
lításon, akkor a legtöbb maci be-
csomagolva várakozik. Egy-egy 
kiállítás után bizony meg kell őket 
varrogatni, ki kell őket szellőztet-
ni. Egyszer voltak a mackóink 
egy olyan kiállításon, ahol főzés 
is volt, onnan rettenetesen „kony-
haszagúan” jöttek haza. Amelyik 
olyan anyagból van, azokat ki 
szoktuk mosni. Jelenleg az öt-
ezerből már több mint kétezer 
„fürdött”, a többiek még várják a 

napos időt, mert az udvaron szok-
tuk őket szárítani. A nem mosható 
macikat nedves kefével tisztítjuk.

Van lelke a maciknak? 
Hogyne lenne! Nem mindegyik 

macinak volt könnyű élete. A kiál-
lítás előtti és utáni ki-becsomago-
lásnál édesanyámmal, aki állandó 
segítségem a mackók utaztatásá-
ban, rendszeresen beszélgetünk 
velük. 

Csaknem ötezer különféle méretű, nemzetiségű, alapanyagú mackóból áll 
a csecsemő- és kisgyermekgondozó-gyógypedagógus alapvégzettségű 
Méhész Ottóné, Éva gyűjteménye, amelyből a KMO-ban rendezett kiállí-
táson már kaphattak ízelítőt a kispestiek. Az interjú során természetesen 
macis csokival díszített keksszel és macis bögrében szervírozott teával kí-
nál, amelybe természetesen macis csuporból nyomja a mézet. Az irigylésre 
méltó gyűjteményen túl emberi önzetlenségének legszebb példája, hogy 
élő donorként adta tavaly októberben egyik veséjét a család barátjának, 
wekerlei kórustársa férjének.

Mielőtt a macikról beszélnénk, elmesélné, 
miért döntött úgy, hogy 63 évesen élő donor 
lesz?
A Wekerlei Szent József plébánia kórusában 
énekelek évek óta. Kórustársam férjének örök-
lött vesebetegsége van, és amikor egyszer „arra 
járva” meglátogattam őt a kórházban, ahol ép-
pen kezelésen volt, csak ennyit mondtam az 
ajtón belépve: „Nem hoztam semmit enni és 
inni neked, de tied az egyik vesém, ha kell”. És 
aztán a többi jött magától. Egy év múlva be-
váltottam ígéretemet. Fel sem merült bennem, 
hogy ne így cselekedjek, egy nagy kalandnak 
fogtam fel. Ilyen egyszerű ez…

És akkor most jöjjenek a macik! Melyik volt 
az első?
Több mint húsz évvel ezelőtt legkisebb fiúnk 
iskolai ünnepségén egy kislány kezében volt 
egy nem túl szép, de nagyon kedves szürke 
mackó, amely állandóan oda vonzotta a tekin-
tetemet. A műsor után a kislány először csak 
két hétre „adta kölcsön” a kabaláját, majd egy 
erdei iskolai táborozás után a közös napok em-
lékére barátságból nekem ajándékozta maciját, 
megalapozva ezzel a gyűjteményemet. Ezért 
is szoktam szeretetgyűjteménynek nevezni a 
mackósereget, mert munkatársaktól, barátok-
tól, ismerősöktől, családtagoktól kapott mac-

kókkal gyarapodott, de szaporodik még most 
is folyamatosan a kollekció. Még különösebb 
alkalom, név- vagy születésnap sem kellett 
a mackókapáshoz, mert sokan „csak úgy ne-
ked…” hoztak macikat.

Melyik a legkedvesebb és a legkülönlege-
sebb?
Botond fiam kiskamasz korában karácsonyra 
varrt mackója, amit a dédnagymamája kis há-
zában varrogatott titokban nekem, talán az a 
legkedvesebb. A Vándor kórusban egy kórus-
társam ötven éven keresztül hordott magával 
a táskájában egy macit, amely alig egy arasz-

Méhész Ottóné
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mackógyűjtő

Az első maci

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!

Őszibarackos 
Sajttorta
menüvel+350 Ft



Lenézve
Matolcsy György tavaly ilyenkor még úgy látta, hogy Magyarország 
versenyképességi fordulat előtt áll. Néhány napja már arról beszélt, 
hogy versenyképességi fordulatra van szükség. Orbán Viktor minisz-
terelnök szerint a következő években a 3–5 százalékos sávban kell len-
nie a gazdasági növekedésnek, 2020 után pedig az 5 százalék fölötti 
növekedési tartományt kell elérni. Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter egy kicsit emelt is a téten, amikor erre az évre és jövőre 4 szá-
zalék feletti növekedést jósolt. Gazdaságpolitikánk tényleges irányítói 
és felelősei a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában ismertették a 
nagyravágyó számokat, minden konkrétum, megalapozottság nélkül, 
egy szót sem ejtve konkrét beruházásokról, fejlesztési tervekről. A 
2020 utáni dátum pedig azt jelzi, hogy egyre távolabbi időre tolják ki 
a kívánt növekedés időhatárait.
A beszédek a hazai gazdaság meghatározó szereplői, vállalkozói előtt 
hangzották el. Olyan gyakorlati szakemberek előtt tehát, akik pontosan 
ismerik a valóságot: gazdasági elemzők egyike se prognosztizál 3-5 
százalékos növekedést a következő évekre. Mert nincs jogbiztonság, 
kiszámítható gazdasági környezet, önkényes állami beavatkozások 
vannak, klientúrázás, korrupció, változatlanul alacsonyak a bérek, 
magasak az adók, nyakunkon még mindig a 27 százalékos áfa. Szó 
sincs versenyképességről, ellenkezőleg, a hazai gazdaság és ezzel az 
ország tartós lecsúszásban van, a felzárkózás legcsekélyebb esélye 
nélkül. Erre a szomorú tényre figyelmeztetett az Európai Unió legfris-
sebb versenyképességi felmérése, megállapítva, hogy Magyarország 
nagyon gyengén teljesít.
Hazánk hét régiója közül egyetlen egy sem éri el az EU-s átlagot, 2013 
óta valamennyi rontott a helyezésén. Észak-Magyarország már ráke-
rült a lecsúszó régiók listájára is, az egykori szocialista országok régiói 
közül egyetlenként. Az egészségügyi helyzet értékelésében az összes 
magyar régió a legutolsók között van, Észak-Magyarország az utolsó 
előtti egész Európában. Nagyon rossz pontokat kapott Magyarország 
az alapfokú oktatására és az állami intézmények hatékonyságára is. 
Tudnivaló, hogy a felmérésben kifejezetten azt vizsgálják, hogy egy 
ország mennyire képes vonzó és fenntartható környezetet biztosíta-
ni cégeknek, az ott élőknek és az ott dolgozóknak. Magyarán, hogy 
mennyire jó az adott régióban élni és vállalkozni.
Azaz, a versenyképességi sorrendben nemhogy élen járnánk, de tar-
tósan sereghajtók vagyunk. Ezt csak a helyzetért felelős politikusaink 
nem hajlandóak észrevenni. Mert ők szeretnek magas lóról beszélni 
velünk és annyira elszálltak, hogy abból a magasságból a valóság leg-
alja számukra már nem is látható... 

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Siklós Zsuzsanna, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Mostantól emléktábla őrzi a Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és áldozatok emlékét a Kispesti Városháza Árpád utca 
felőli oldalhomlokzatán. Az emléktábla Vénusz Gergely kőfara-
gó munkája.
Gajda Péter polgármester az avatón arról beszélt, 
hogy a háborúk és azok lezárása is sok szenve-
déssel, fájdalommal jár, ezek legtöbbször nem 
a felelősöket érintik, hanem azokat az egyszerű 
embereket, akiknek semmi közük a konfliktusok 
kirobbantásához, ők elszenvedik, elviselik azo-
kat. Így szenvedtek azok is, akiket sunyi módon, 
sokszor az utcáról összegyűjtve szállítottak el 
kényszermunkára a Szovjetunióba. Magyaror-
szágról mintegy 200 ezer embert – többségében 
13-60 év közötti férfiakat – hurcoltak málenkij 
robotra. Sokan meghaltak közülük, jeltelen sí-
rokban nyugszanak. 1990-ig elhallgatták ezeket 
az eseményeket, ezért is fontos az emlékezés, 
a főhajtás, jelezve, nem hagyjuk, hogy hasonló 
megismétlődhessen a történelemben – hangsú-
lyozta Gajda Péter.  Siklós Zsuzsanna, a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője történelmi 
visszatekintésében azt mondta,  „nemzedékek 
nőttek fel úgy, hogy hivatalosan nem tanultak, 

nem hallottak a málenkij robotról, a civil lakossá-
got ért internálásokról, sőt a II. világháború kato-
náinak hadifogságbeli megpróbáltatásairól sem. 
Pedig a történetírás nem példatár, hanem egysé-
ges folyamat, amelyből nem szemezgethetünk, és 
nem tehetjük meg, hogy csak a nekünk megfelelő 
történeteket emeljük ki. Az elhallgatás, a csend 
tovább generálja a felszín alatt húzódó kibeszé-
letlen sérelmeket. A Szovjetunióba elhurcoltak 
sorsáról való nem beszélés, a hallgatás nem te-
szi meg nem történtté azt. Nemzetünk nagyon 
sok negatív, feldolgozatlan emlékkel él együtt, 
szinte nincs is olyan társadalmi csoport, amelyik 
az elmúlt 60-70 évben ne szenvedett volna”.  Az 
emléktábla leleplezése után az önkormányzat ne-
vében koszorút helyezett el Gajda Péter polgár-
mester és Hiller István, az Országgyűlés alelnö-
ke, Kispest országgyűlési képviselője, valamint 
Vinczek György alpolgármester. 

TISZTELGÉS

A szegények
kispesti orvosa
Hamarosan emléktábla is őrzi majd em-
lékét a száztizenöt éve született dr. Jahn 
Ferencnek, a szegények orvosának – je-
lentette be Vinczek György alpolgármes-
ter azon a családias hangulatú koszorúzási 
ünnepségen, amelyet minden évben szü-
letésnapján, február 7-én rendeznek a hí-
res orvos mellszobránál az Egészségügyi 
Intézetben. Jahn Ferenc nevét utca őrzi a 
kerületben, és 2000-ben az önkormányzat 
Kispest díszpolgára címet adományozott 
a mártírhalált halt orvosnak. Mellszobrát 
évekkel ezelőtt helyeztette vissza az ön-
kormányzat eredeti helyére, a Kispesti 
Egészségügyi Intézetbe.  Korábban volt 
emléktáblája Jahn Ferencnek az Ady End-
re úton egy magánház oldalán, de annak 
felújítása után a tábla már nem került 
vissza a helyére. Ezért az önkormányzat 
támogatásával még ebben az évben em-
léktábla kerül a Jahn Ferenc utcai régi 
szülőotthonban jelenleg működő rehabili-
tációs intézet falára, ezzel is tisztelegve az 
alig 43 évet élt, köztiszteletnek örvendő, 
életének nagy részét Kispesten, a kispes-
tiekért dolgozó orvos emlékének. A Ma-
gyar Ellenállók és Antifasiszták Szövet-
ségének kispesti csoportja minden évben 
megszervezi a megemlékezést, amelyen 
mindig részt vesz lánya, Jahn Ágnes. Idén 
többek között eljött a megemlékezésre a 
szövetség képviseletében Szonderik Gyu-
la, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület-
től pedig Losó Györgyné, Melinda.

Emléktábla az elhurcoltak 
tiszteletére a Városházán

Burány Sándor
írása

PARLAMENTI

NAPLÓ

ANDROID IOS

ÚJ MOBILALKALMAZÁS
KISPESTIEKNEK

A kispestiek és a kerület iránt érdeklődők szá-
mára készített közvetlen, gyors és innovatív 
mobilalkalmazást az önkormányzat. Az iOS-re 
és Androidra elérhető fejlesztés a kiterjesztett 
valóság segítségével olyan megoldásokra is 
képes, amelyre ma még igen kevés applikáció.
Az új mobilalkalmazás segítségével a kispestiek 
folyamatosan értesülhetnek a kerület híreiről, ren-
dezvényeiről. Az alkalmazás kérdőívmoduljával 
folyamatos kapcsolatot lehet tartani a kispestiek-
kel, fontos kérdéseket lehet feltenni, és a gyors 
interaktivitás révén az eredmények kiértékelése is 
gyorsan zajlik. 
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Nálunk többen használják a tömegközlekedést

Bécs önkormányzata fanfárok kíséretében kommunikálta a na-
pokban, hogy 2016-ban megfordult a trend: több éves bérletet 
vettek a bécsiek, mint ahány érvényes forgalmival rendelkező 
gépkocsi van az osztrák fővárosban – írta összeállításában az 
index.hu.
Az Index hiánypótló összehasonlító elemzést 
készített nemrég: a lap két munkatársa elővette 
a bécsi, majd a budapesti tömegközlekedési sta-
tisztikákat, és megnézték, melyik főváros mérle-
gei jobbak.
„Folyamatosan nő a tömegközlekedők száma is: 
rekordszámú utasa volt 2016-ban a bécsi BKV-
nak, a Wiener Liniennek. Valamit tudhatnak az 
osztrákok, ezért összehasonlítottuk a bécsi sta-
tisztikát a budapestivel. Ez jött ki:
A bécsi tömegközlekedés jobb, mint a budapesti, 
és mert:
- Bécsben több az autó (685 ezer - 597 ezer)
- Budapesten többen használják a tömegközleke-
dést (1600 millió - 954,2 millió utazás)
- Itthon mégis kevesebb bérlet fogy, mint Bécs-
ben (678 ezer - 733 ezer)
- Az átlagkeresetet figyelembe véve Budapesten 
drágább az éves bérlet, mint Bécsben (itthon 114 
ezer forintba, Ausztriában 115 ezerbe kerül)

- Bécs több mint négyszer annyi pénzt fordít tö-
megközlekedési fejlesztésre, egész pontosan 96 
milliárd forinttal többet
 - Ebből az következik, hogy Budapesten többen 
bliccelnek (12 százalék - 1,7 százalék)

Hozzá kell tenni, hogy a bécsi éves bérlet azért 
is nagyon vonzó, mert lehet fizetni havi átutalás-
sal vagy csoportos beszedéssel is, épp ezért havi 
bérletet szinte senki sem vesz. Volt ilyen terv ko-
rábban a BKK-nál is, de elenyészett. Pedig való-
színűleg sokan igénybe vették volna.
A bliccelést nem teljesen egyformán számolja a 
két cég: Bécsben a jegyellenőrök 6,6 millió utast 
ellenőriztek tavaly, akik közül 113 ezer, vagyis 
1,7 százalék bliccelt. Budapesten a BKV a blic-
celők számának a teljes hálózatra vetített átlagát 
vette” – írja összeállításában az index.hu. 
(források: Index, Statistik Austria, BKV, KSH)

Ebben is jobbak
a sógorok 

Budapesten drágább az éves bérlet, mint Bécsben

BLAMÁZS

Mikola lenyúlta
Költségvetési csalás gyanújával vizs-
gálják, hogy Mikola István valóban 
zsebre tette-e három éven keresztül 
a feleségének járó pótlékot. Az ügy-
ben a IX. kerületi ügyészség rendelt 
el nyomozást, amit a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal végez – írta a Magyar 
Nemzet. Mikola, a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium államtitkára, 
2011–2014 között még nagykövet-
ként zsebre tette a feleségének járó 
havi pótlékot. Fülemen Róza szerint 
az őt megillető, havi nagyjából fél-
millió forint Mikola nyugdíjalapját 
növelte. Nagyköveti fizetése ekkor 
több mint 5000 eurós havi javadalma-
zást jelentett, feleségének havi 1600 
eurós juttatás járt volna.

OSCAR

Magyar film 
nyert
Deák Kristóf rendező, Udvardy Anna 
producer Mindenki című kisjáték-
filmje nyerte meg a kategória Oscar-
díját a Los Angeles-i díjátadó gálán. 
Ez az első alkalom, hogy magyar 
filmet díjaztak ebben a kategóriában, 
ráadásul ez volt a rendező első jelö-
lése és legelső rövidfilmje. A díj át-
vételekor Deák Kristóf a díjat család-
jának, feleségének és az őt felnevelő 
tanároknak köszönte meg, és a gyere-
keknek ajánlotta, mondván: neveljük 
úgy a gyerekeinket, hogy büszkék 
lehessünk rájuk.

Az idén a Vállalkozás- és intéz-
ményfejlesztés a gyakorlatban 
címet viselő tematikus vállal-
kozói szakmai nap alkalmat ad 
ismét arra, hogy a Kispesten, a 
fővárosban és vonzáskörzetében 
tevékenykedő vállalkozások és 
intézmények vezetői, munkatár-
sai találkozhassanak, kötetlen 
formában is tapasztalatokat 
cserélhessenek. A KMO az el-
következő években is vállalja 
a házigazda és a mentor sze-
repét – mondta köszöntőjében 
Gábor Ilona, a KMO igazgató-
ja, aki három évvel ezelőtt ak-
tív kezdeményezője volt az első 
üzleti nap megszervezésének. 
A házigazda Kispesti Önkor-
mányzat nevében az előadások 
sorát levezető Vinczek György 
alpolgármester szerint megkü-
lönböztetett figyelem jár a közös 
programért a támogatóknak, és 
biztatta a helyi vállalkozókat, 

hogy ismerjék meg a helyi ön-
kormányzat városfejlesztési 
terveit, mondjanak véleményt 
azokról, és bátran szóljanak bele 
a kerület életébe. 
Az előadások sorát Burány Sán-
dor, Kispest országgyűlési kép-
viselője, közgazdász nyitotta, 
aki „Ki fizeti a révészt?” című 

eladásában arról beszélt, hogy 
a kormány legújabb gazdasági 
intézkedéseinek (minimálbér-
emelés) árát a helyi kisvállal-
kozások fizetik meg. Burány 
Sándor hosszabban beszélt arról, 
hogy mivel ma Magyarországon 
a minimálbérből nem lehet meg-
élni, míg tőlünk nyugatabbra, ha 

szerényen is, de ebből biztosítva 
van a megélhetés, így megkez-
dődik, esetleg fel is gyorsul majd 
a magyarok elvándorlása. Ma 
már nemcsak szubjektív élet-
érzés, hanem statisztikai tény, 
hogy a minimálbér nem éri el 
a Központi Statisztikai Hivatal 
által kiszámolt létminimumot, 

azaz a megélhetéshez nem 
elegendő – hangsúlyozta. Az 
is tény, tette hozzá, hogy mos-
tani minimálbér-emelés és a 
hozzá tartozó járulékterhek a 
hazai kkv-k számára megter-
helőek, és az Unió más orszá-

gaihoz képest is szokatlanul és 
meglepően magasak.
Páricsi Zoltán, a BKIK szak-
embere az adójogszabályok 
változásairól a vendéglátásban 
furcsaságairól beszélt a hallgató-
ságnak. Mondandójának lénye-
gében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy  a vendéglátás áfa-változá-

sai, a közhiedelemmel ellentét-
ben csak a szolgáltatást is nyúj-
tó, helyben fogyasztást asztal 
mellett biztosító vállalkozásokat 
érintik kedvezően, a gyors-, kéz-
ben elvivős étkeztetést nem. 
Élénk érdeklődés kísérte Ódor 
Ervinné rövid előadását, aki a 
BKIK szakembereként az első 
benyomás, a vizuális összkép, 
önimázs fontosságáról, a tárgya-
lási technikákról, a folyamatos 
önkontrollról, a testbeszédről be-
szélt a vállalkozásoknál. A mun-
ka eszköze magam vagyok – ösz-
szegezte előadásának lényegét.
Egy igazán érdekes és egyedül-
álló vállalkozásba engedett rövid 
betekintést Szilágyi Gergely, a 
Redinner ügyvezető igazgatója. 
A Redinner egy olyan új plat-
form, ami úgy kapcsolja össze 
a fogyasztót és a közelben lévő 
éttermeket, hogy azzal mindkét 
fél jól jár. Folyamatosan fris-
sülnek az ajánlatai, és mindig 
figyelembe veszi, hogy a fo-
gyasztó éppen hol van. A vállal-
kozáslényege, hogy a nap végén 
az étteremben megmaradt ételt 
gazdaságosan még az utolsó 
pillanatban is kedvezményes ér-
tékesítse, ezzel is a veszteséget 
csökkentse.
Korczyl Kinga, nemzetközi fej-
lesztési és kiválasztási szakértő 
az AVIS, a Mercedes-Benz és 
a G4S csúcsvezetőinek példáin 
mutatta be azokat a technikákat, 
amellyel a munkatársak moti-
váltságát lehet növelni a minden-
napokban.
Az előadások sorát Csapó 
György, a BKIK alelnökének tá-
jékoztatója zárta, aki azt is meg-
mutatta a jelenlévőknek, hogy a 
közösségi oldalon a kkv-nak mi-
ként lehet egyik napról a másikra 
hatékonyan elérni az üzleti part-
nereket. A délelőtti programot a 
szakmai napon résztvevő kisvál-
lalkozások színes és spontán be-
mutatkozásai zárták.

Élénk érdeklődés kísérte Ódor Ervinné rövid előadását

Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Kispesti Önkormányzat és a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara (BKIK) Gazdasági Szolgáltatások tagozata, a BKIK XIX. kerületi 
Tagcsoportja támogatásával a Kispesti Munkásotthon a Kispesti Üzleti Találkozót. 

Vállalkozók találkozója
harmadszor a KMO-ban

A járulékterhek
megterhelőek
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A KISPEST JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
FÓRUMSOROZATOT INDÍT AZ IDÉN KÖZÉLETI
TÉMÁJÚ ELŐADÁSOKKAL MELYEKRE MINDEN

ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK.

A MÁRCIUSI RENDEZVÉNYÜNK TÉMÁJA:
A biztonságpolitika alakulása Európában,

városi biztonság jövőbeni irányai
MEGHÍVOTT ELŐADÓNK:

Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő
AZ ESEMÉNY IDŐPONTJA:

2017. március 22. 18.00-tól 19.30-ig
HELYSZÍN:

Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
XIX. kerület, Teleki utca 50.

Gépkocsivezető

Amit nyújtunk

Elvárások

Munkavégzés helye

Elonyt jelent

Az ÚjHáz Centrum - Budapest Zrt.
keres

ÚJ MUNKATÁRSAKAT

pozícióba budapesti, csepeli telephelyére.

Fiatal, dinamikus csapat,
magas fokú kreatív szabadság,
kellemes munkakörnyezet,
versenyképes jövedelem,
folyamatos szakmai kihívások.

B,C,E vezetői igazolvány, daru vizsga, 
gépjárművezetői kártya, gépjárművezetői 
képesítési igazolvány (GKI kártya),
Szakirányú tapasztalat

Építőipari anyagismeret

Budapest, Csepel

Ha hosszútávú munkát keresel, és szeretnél egy 
dinamikusan fejlodo, sikeres, fiatal csapat 

megbecsült tagja lenni,
jelentkezz az alábbi e-mail címen.

allas@ujhazcentrumbudapest.hu
web: www.ujhazbudapest.hu

LEVEGŐ- ÉS 
POLLENSZŰRŐ -10% alkatrész  

kedvezmény

OLAJCSERE AKCIÓ! Minden olajcsere mellé STP üzemanyag 
adalékot adunk ajándékba!

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ

24.990 Ft

KLÍMATISZTÍTÁS -10%

1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU
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MÁR 10 ÉVE!

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
kispesti lakosok számára 2017. március 16-tól április 7-ig.

ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XIX., Üllői út 259.
Bejelentkezés: 06 1 235 28 48

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló készülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy
személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab
elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával halló készülékeit, valamint a Halló ké szülék Nyil ván tartási
Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvé -
nyes. Az ajánlat 2017. március 16-tól 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Az ak ciós elem csak a
hirdetésben szereplő hallás   központunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

Hallókészülék elem

Amplifon Hallásközpont

XIX., Üllői út 259.
Tel.: 06 1 235 28 48

amplifon.hu

Megnyitottunk!
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A társasházakról

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.
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Fenyvesi Zoltán
írása

INGATLAN-

PIAC

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500

H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ
H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 7:00-18.00 • K: 8:00-15:00 • Sz: 8:00-17:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-14:00

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

EGÉSZSÉGÜGY

A fővárosban, így Kispesten is az emberek többsége társasház-
ban lakik. Az ingatlannal kapcsolatos ügyletek jelentős része 
értelemszerűén társasházi lakásokkal kapcsolatos. A többlaká-
sos épületek tulajdonosainak azonban nincs jogszabályi kötele-
zettsége társasházat alapítani. Ekkor általában osztatlan közös 
tulajdonú ingatlanról van szó. Társasházi ingatlan vétele ese-
tén helyes ha a vevők tájékozottak a társasházzal kapcsolatos 
jogi körülményekről, illetve a működés szakmai és pénzügyi 
feltételeiről, helyzetéről. Ha valaki társasházi lakást vásárol, 
akkor a külön tulajdont képező lakóingatlannal együtt tulajdo-
nosává válik a közös tulajdonban lévő ingatanrészek arányos 
hányadának is. Ezért a gondos vevő a szerződéskötés előtt jó 
ha információval rendelkezik az épület egészének állapotáról, 
annak jó karbantartottságáról, a jövőben szükségessé váló je-
lentősebb felújítások szükségességről és azok anyagi vonzatá-
ról. Érdemes meggyőződni, hogy van-e a tulajdonközösségnek 
pl. hitelfelvétellel kapcsolatos, vagy közművekkel szemben 
fennálló jelentős összegű tartozása. Fontos tehát a társasház 
pénzügyi helyzetéről, esetleg a tulajdonosok által felhalmozott 
tartozásokról is tájékozódni. Ez utóbbi sokat elárul a tulajdo-
nosok anyagi helyzetéről,  teherviselő képességéről és fizetési 
készségéről. A jogi körülményekkel kapcsolatban nélkülöz-
hetetlen az alapító okirat, valamint a Szervezeti és Működé-
si Szabályzat (SZMSZ) megismerése. Néhány lakásos épület 
esetében gyakori, hogy elővásárlási jog illeti meg a társtulaj-
donosokat. Ismerni kell a közös tulajdonnal kapcsolatos hasz-
nálat és hasznosítás szabályait is. A társasházak döntő többsé-
gének képviseletét közös képviselő, vagy Intéző Bizottság látja 
el. A képviselet ellátásának színvonala, szakmai felkészültsége 
szoros összefüggésben van a társasház állapotával, pénzügyi 
helyzetével és jogi rendezettségével. Ingatlanvásárlás esetén 
elsősorban az eladó kötelezettsége az előbb írtakról a vevőt hi-
telesen tájékoztatni. Természetesen a vevő gondosan akkor jár 
el, ha az eladón kívül tájékozódik a közös képviselőnél, esetleg 
néhány tulajdonosnál is.    

Fenyvesi Zoltán 
AnDeZ Kft.
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ToyotaM5
Dél-Pest Autócentrum

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 42.

 +36-1-348-4070Telefon:

 +36-1-348-4080Fax:

info@toyota .huE-mail: m5 www.toyota .hum5

Az új RAV4 kalandra csábít.
Próbálja ki márkakereskedésünkben!
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SZOLGÁLTATÁS

Háztartási gépek javítása 30 éves ta-
pasztalattal! Márkafüggetlen hűtők, klí-
mák, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
mosógépek szakszerű javítása. Bíró Ár-
pád háztartásigép-szerelő. Telefon: 06-
30/442-7452, 06-70/618-7354 

Akciós tábor, üdülés minimum 15 fős 
csoportoknak! 5.900 Ft/3 nap / 2 éj-
szaka /napi 1 étkezés vagy 15.600 Ft/5 
nap / 4 éjszaka/napi 3 étkezéssel. Hely-
színek: Tivadar (Tisza-part), Vilyvitány 
(Zempléni-hegység), Bátorliget (Ősláp). 
Érdeklődni lehet: 06-42/594-658 vagy 
e-mailben:rendezveny1@gmail.com

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN SZERET-
NE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELV-
TANI RENDSZEREZÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁS-
INTERJÚRA KÉSZÜL?
TÉLI SZEMESZTERI TANFOLYAMAINK 
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN  MOST INDULNAK, 
43000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍ-
TÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82 
www.chatnyelvstudio.hu

Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre 
előtető készítés, lakótelepi erkélyre. 
Korlátfelújítás, üvegezéssel, festéssel is. 
Egyéb lakatos munkák – javítások. Tel.: 
284-2540, 0670-209-4230.

Festés, tapétázás, mázolás, burkolás, 
kőműves munkák és kartonozás vagy 
igény esetén teljes lakásfelújítást válla-
lok. Hívjon bizalommal. Tel.: 0630-989-
1203.

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

Ha tud olyan kis munkát, a mit más 
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték 
szerelő szakemberek állnak rendelkezé-
sére. Tel.: 06/30-486-7472  

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

REDŐNYÖS MUNKÁK készítése, javí-
tása, gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, 
harmonika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadha-
tó ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Meg-
bízható rakodókkal, gyors ügyinté-
zéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint 
akár csomagolással együtt! Padlás, 
pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! 
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZ-
TÍTÁS! Melegvizes mélymosás, vegy-
tisztítás, szegés, javítás, függöny mo-
sás, takaró mosás. Háztól - házig 2 nap 
alatt! Otthonában is vállaljuk pad-
lószőnyeg tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabútorok tex-
tilkárpit tisztítását. 20 éves tapasz-
talat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpretssz.hu Telefon: 06-1-
280-75-74, 06 30-94-94-360    

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

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

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

Vizes, salétromos falak utólagos szi-
getelése acéllemezzel talajpára el-
len. 06-20/347-1500. www.aberenyi.
hu

ÁCS-KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a 
tetőig minden fajta munkálatokat. 
Ezen felül aszfaltozást, járdaszegé-
lyezést, stb. Nyugdíjasoknak tavaszi 
kedvezmény 25%! Hívjon bizalom-
mal! 06-20-396-0693.

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. KI-
EMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁRO-
LUNK FESTMÉNYEKET, PORCELÁ-
NOKAT, ÓRÁKAT,  BOROSTYÁNOKAT 
ÉS BIZSUKAT, GYŰJTEMÉNYEKET, 
EZÜSTÖKET, ARANY ÉKSZEREKET, 
CSILLÁROKAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZ-
ÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGO-
RÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT IS. 
MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI TÁR-
GYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL IS. 
HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZZÁNK, 
KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL KISZÁLUNK 1 
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

KOSSUTH TÉRI ANTIKVITÁS
MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁ-
ROLOK, FESTMÉNYEKET, BÚTOROKAT, 
ARANY, BOROSTYÁN ÉKSZEREKET, 
FALI, ASZTALI, KAR- ÉS ZSEBÓRÁKAT. 
BRONZ, EZÜST TÁRGYAKAT. HERENDI, 
ZSOLNAY ÉS MÁS PORCELÁNT. GOR-
KA KOVÁCS MARGIT KERÁMIÁKAT, KI-
TÜNTETÉSEKET, RÉGI PÉNZEKET, RÉGI 
BIZSUKAT ÉS ANTIK LAKBERENDEZÉSI 
ÉS DÍSZTÁRGYAKAT, TELJES HAGYATÉ-
KOT. A KISZÁLLÁS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS 
DÍJTALAN! ÜZLET CÍM: KOSSUTH TÉRI 
PIAC ÜZLETHÁZ FÖLDSZINTJÉN A FŐ-
SORON. TEL.: 0620-310-0243.

INGATLAN

SÜRGŐSEN ELADNÁ INGATLANÁT? 
Forduljon hozzánk bizalommal, mi 
gyorsan eladjuk!
ERDŐ INGATLANIRODA 0620-991-
9341. erdoingatlan@t-online.hu

A több mint húsz éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező AnDeZ Ingat-
laniroda ügyfelei részére keres eladó 
lakásokat. Korrekt és szakszerű ügy-
intézés, alacsony jutalék. 06-20/389-
6675 www.andezingatlan.hu

Alacsony rezsijű, 56 m2-es, kertes ház 
eladó Kispest óvárosában, csendes 
zöldövezetben. Irányár: 10 M Ft Érdek-
lődni lehet: 06 1 283 39 03.

Fél a bérbeadástól, bizonytalan az el-
adásban? Hívjon! Kiss Attila, Fővárosi 
Ingatlanközvetítői Névjegyzék száma: 
05336. Tel.: 0620 241 0000.

ÁLLÁS

Ügyeskezű nyugdijas férfit keresek al-
kalmi egyszerű házon belüli és házkö-
rüli munkákra kispesti családi házhoz. 
Tel.: 30--9131-671, 20-590-6945

Csomagolókat gépkezelőket keresünk 
Gyálra 3 műszakos munkarendbe. 
Kőbánya Kispestről, Határ útról, Ve-
csésről, Monorról, Üllőről, Ceglédről, 
Albertirsáról a bejárás céges busszal 
ingyenesen megoldott. Érd: 06-70-
342-1653.

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

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

Szórólap osztókat keresek hosszú táv-
ra! Tel.: 0620 310 0243.

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

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

OKTATÁS

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

EGYÉB

Eladó 1 db karos lemezvágó olló, 1 db 
emelő (4 éves),
1 db jancsi kályha, 2 db Zinger varró-
gép. Tel.: 0670-233-2774.

Kispesti lakásomra életjáradéki szer-
ződést kötnék, vagy befektetésnek 
eladnám a tulajdonjogát haszonélve-
zettel. Tel.: 06 20 374 53 75

Pénzverdei vonatokat szeretnék vá-
sárolni a gyűjteményembe – ELŐRE – 
Pannónia – Helikon, ezek tartozékait 
és egyéb fém magyar gyártású vona-
tokat.
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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Workshopok
a Zümmögöben
Horgolás pólófonallal
2017 március 17. péntek 16-19 h
2017 március 30. csütörtök 16-19 h
Ára: 3200Ft/alkalom, mely tartalmaz 1 motring 
pólófonalat. Horgolótűt a foglalkozás időtarta-

mára biztosítunk, vagy akár a sajátodat is hozhatod (10-12 méretű).
Foglalkozást tartja: Vereczkey Dorottya

Nyuszi horgolás 100% pamutfonallal
2017 március 23. csütörtök 16-19 h

 2017 április 07. péntek 16-19 h
Ára: 1500Ft/alkalom, mely tartalmaz 1 motring Catania 100% pamut-
fonalat, 1 db leírást, tömőanyagot. Horgolótűt a foglalkozás időtarta-
mára biztosítunk, vagy akár a sajátodat is hozhatod (2,5-3 méretű).

Foglalkozást tartja: Lénárd Zsuzsanna

Húsvéti dekoráció készítése festéssel
és decoupage technikával

2017 március 31. péntek 16-19 h
2017 április 14. péntek 16-19 h

Ára: anyaghasználattól függ
Foglalkozást tartja: Herk Tímea

Kreatív Kaptár
Budapest 19 ker. Ady Endre út 130.

Jelentkezni lehet az üzletben, a www.facebook.hu/KreatívKaptár 
oldalon, vagy a 0630 919-9871 telefonszámon.


