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4. oldal

Évi 500 millió forint jut 
az önkormányzati oktatá-
si intézmények, óvodák, 
bölcsődék épületeinek 
korszerűsítésére.

GAJDA PÉTER
Intézményfelújítás

19. oldal

BOGÓ JÓZSEFNÉ
Hulladékhasznosítás 

Diagnosztika
8.990 Ft Futómű alkatrészek

10% kedvezmény

Műszaki vizsga
24.990 Ft

1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Több mint hulladékudvar 
az a XVIII. kerületi in-
tézmény, amely a kispes-
tiek számára is könnyen 
megközelíthető.

Írásunk a 4. oldalon

Búcsúzik
a nyár
Önkormányzati füzetcsomagok
tanévkezdésre
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Szépszerével még ki se takarították a Duna Arénát, a margitszigeti 
Hajós Alfréd Uszodát a vizes világbajnokság sportolói, versenyzői 
és nézői után, még le sem bontották az ugrótornyot a Duna-parton, a 
Városligeti-tó közepén is állt még a szinkronúszó medence, de már 
mindenki arról beszélt, hogy minden idők legrangosabb, legszínvo-
nalasabb világeseményét rendezte, rendezhette Magyarország. 
Julio Maglione, a Nemzetközi Úszószövetség elnöke és a különbö-
ző sportágak képviselői szuperlatívuszokban beszéltek a rendezés-
ről, a helyszínekről. Senki sem vitatja, hogy a tavalyi futball EB 
óta nem látott összefogást könyvelhetünk el magunknak. Nem volt 
olyan magyar e hazában, aki ne szurkolt volna teljes erőbedobással 
az úszóknak, Hosszú Katinkának és a többieknek, ne örült volna 
a meglepetés eredménynek, a magyar férfi gyorsváltó sikerének, 
a magukat megmutató ifjú tehetségeknek, vagy a férfi vízipólósok 
ezüstérmének. Ki ne örülne annak, hogy az éremtáblázaton Magyar-
ország két arany-, öt ezüst- és két bronzéremmel az előkelő kilen-
cedik helyen végzett, vagy, hogy a versenyek során 11 világrekord 
született az úszóarénában.
De. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy még utólag is na-
ponta milliókkal drágult a vizes vébé. A számla egyenlege, három 
héttel a világesemény után, a tervezett  30 milliárd forinttal szemben 
egyes becslések szerint bruttó 133,6 milliárd forint.    
A vizes vébére megépített létesítmények közül pedig a 43 milliárd 
forintból felépített Duna Aréna komplexum, amelynek csak a fenn-
tartása, őrzés-védés, a medencék karbantartása és a működéshez 
szükséges egyéb feladatok, évente egymilliárd forintba kerülnek, 
nem kell senkinek. Hogy a számlát ki fizeti majd, nem tudni, mert 
sem a kerület, sem a főváros, sem pedig az úszószövetség nem vál-
lalja a fenntartást, a jövőbeni működtetést.
A más adatok szerint 170 milliárdra ugró összköltségről Fürjes Ba-
lázs, a kiemelt beruházások kormánybiztosa azt mondta: semmi sem 
vész kárba, de a vébé előmozdított olyan beruházásokat, amelyekkel 
Budapest szebb, jobb, élhetőbb város lett. Szerinte a vébé valójában 
arra adott alkalmat, hogy régi adósságokat törlesszenek és Budapes-
ten egyébként is hasznos és hiányzó fejlesztéseket véghezvigyenek.

Mindez szép és jó, elemeiben még talán igaz is. De fülünkbe cseng 
az kabarétréfa, ahol Márkus László ízekre szedi a család újonnan vá-
sárolt plüssfotelját, és a romok fölött állva kérdezi: Egy tapodtat sem 
megyek, míg rá nem jövök, mi kerül ezen a fotelon 7200 forintba?!

Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

1195 Budapest, Városház tér 2.
Nyitva hétfőtől szombatig:

11:00–18:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com

 facebook.com/konyhakertkispest

Saláták: 300 Ft-tól
Levesek: 350 Ft-tól
Frissensültek: 800 Ft-tól
Pácolt grill húsok: 800 Ft-tól
Készételek: 600 Ft-tól
Desszertek: 350 Ft-tól
Csapolt sör kapható!
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Szegediné Török Tünde óvodavezető 

Alig másfél hónap alatt már be is fejeződött a Kispesti Zöld 
Ágacska Óvoda korszerűsítése.  A júniusban kezdődött beru-
házás „eredményét”, a megújult intézményt Szegediné Török 
Tünde óvodavezető mutatta meg Gajda Péter polgármester-
nek és Kránitz Krisztiánnak, a Vaműsz igazgatójának. 

Kész a korszerűsítés
a Zöld Ágacska oviban

TANÉVKEZDÉS

FELÚJÍTÁS

Augusztus közepére elkészülnek a tála-
lókonyha-felújítással a Bolyai és a Vass 
iskolákban. A Külső-pesti Tankerületi 
Központtal kötött együttműködési meg-
állapodás és vagyonleltár szerint 2017. 
január 1-jétől nem kerültek átadásra 
az oktatási intézményekben lévő főző- 
(Bolyai, Eötvös, Vass, Puskás) és tálaló-
konyhák, és ehhez tartozó étkezők sem, 
így az ezekkel kapcsolatos felújítások 
az önkormányzatot terhelik.

Megújulnak
a tálalókonyhák 

A kerületi intézmény-felújítási program része-
ként, amely keretében évi 500 millió forintot 
fordítanak az önkormányzati intézmények 
felújítására, került 
sor most a 135 gyer-
meket foglalkoztató 
Berzsenyi utcai óvoda 
felújítására. Pár éve a 
tetőszigetelést végez-
ték el, idén a burko-
latok cseréje került sorra, 6,5 millió forintot 
fordított rá az önkormányzat. A tervek szerint 

jövőre a hat vizesblokk felújítása követke-
zik. A foglalkoztatókban, a közlekedőkben, 
az előtérben és az oldalfolyosókon összesen 

csaknem 700 négy-
zetméteren cserélték 
ki a régi PVC-burko-
latot és az alatta lévő 
vezetékeket. Ezen kí-
vül mintegy 2,5 millió 

forintba került az irodai és folyosói falak vize-
sedésének elhárítása.

Idén is füzetcsomagokkal segíti a kis-
pesti családokat az önkormányzat. Most 
nemcsak a legkisebbeknek, hanem az 5. 
osztályosoknak, az egyházi intézmé-
nyekben tanuló kispesti diákoknak is 
biztosítják a füzetcsomagot, amelynek 
összeállításában most is a Puskás iskola 
vezetője, Bihari Péter nyújtott segítsé-
get. A közel háromezer csomagot vár-
hatóan az iskolákban a tankönyvekkel 
együtt kapják meg a gyerekek. Az ön-
kormányzat költségvetésében csaknem 
hárommillió forintot különítettek el 
erre.

Füzetcsomag

A testületi ülés elején a képvise-
lők néma felállással emlékeztek 
a július végén elhunyt kispesti 
díszpolgárra, dr. Sebestyén Pé-
terre.
Hosszas vita után elfogadta a 
képviselő-testület a Kispesti 
Ady Endre Általános Iskola 
fenntartói jogának a Budapest-
Kispest-Központi Református 
Egyházközség részére történő 
átadásához kapcsolódó önkor-
mányzati bérleti szerződést.
E szerint, ha az egyházközség ezt 
elfogadja, akkor az önkormány-
zat az ingóságok használatát a 
szerződés 5 éves időtartama alatt 
térítésmentesen, míg az ingat-
lanrészt a használati jogviszony 

első évében, 2017. szeptember 
1. és 2018. augusztus 31. között 
térítésmentesen, az első évet 
követő években pedig kedvez-
ményes bérleti díj (legfeljebb és 

áfamentesen 1 millió forint/hó) 
ellenében biztosítja az egyház 
részére. A bérleti díj megállapí-
tásáról minden év július 31-ig 
dönt majd a képviselő-testület.
A napirend kapcsán Gajda Pé-
ter polgármester elmondta: bár 

az illetékes minisztérium késve, 
így jogszabályellenesen hozott 
döntést a Kispesti Ady Endre Ál-
talános Iskola egyházi működte-
tésbe adásáról, ám tekintettel a 

közelgő tanévkezdetre, illetve 
tiszteletben tartva azt, hogy 
az iskola közössége jelentős 
mértékben támogatta az el-
képzelést, a képviselő-testület 
is igyekezett olyan kedvezmé-
nyes és méltányos szerződést 

ajánlani, ami védi a kispestiek 
érdekeit, de nem babrál ki az 
egyházzal és az iskolával sem. 
A kispesti gyerekek és az itt ta-
nító pedagógusok érdekeit szem 
előtt tartó szerződést kínálunk az 
egyháznak az Ady iskola épüle-

tének használatára. Az ingatlan 
jelenlegi értékének megfelelő 
bérleti díj akár havi ötmillió fo-
rint is lehetne, ezzel szemben 
ajánlott mérsékelt és méltányos 
díjat az önkormányzat. Gajda 
Péter a vitában elmondta azt is, 
hogy az önkormányzat az elmúlt 
időszakban 180 millió forintot 
költött az intézmény felújítására 
(iskolaudvar, tetőtér, külső hom-
lokzat, vizesblokkok), és jó álla-
potban, de „fájó szívvel” adja át 
az épületet az egyháznak.
Ennek ellenére a vitában hozzá-
szóló Harkai Csaba lelkipásztor 
szerint „az iskola átadásának 
ügye politikai üggyé vált”, úgy 
tűnik, az önkormányzat akadá-
lyokat görget az egyház elé. A 
polgármester a lelkipásztor ezen 
megjegyzését határozottan visz-
szautasította, hiszen az önkor-
mányzat eddig is együttműködő 
volt a református egyház helyi 
képviselőivel, támogatta a kis-
pestiek érdekében végzett mun-
kájukat, elképzeléseiket – utalt 
a református óvoda nyitására a 
városvezető.
Lazányi Ferenc képviselő az 
ülésen arra tett javaslatot, hogy 
a bérleti szerződés 5 év helyett 
25 évre szóljon, mert az adna ga-
ranciákat az egyháznak a hosszú 
távú működtetésre, fejlesztésre. 
Javaslatát magasabb és helyi 
jogszabályokba ütközés miatt a 
testület elutasította.
Fekete László képviselő az ön-
kormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás felelősségéről be-
szélt, ami ebben az ügyben is 
nyomon követhető, és utalt arra, 
hogy az ajánlatban szereplő bér-
leti díj is esetleges, hiszen min-
den évben újratárgyalásra kerül.
A hosszú vita után a képviselő-
testület többsége a bérleti díjra 
vonatkozó javaslatot elfogadta.

A helyi egyházi képviselők jó szándéka megkérdőjelezhetetlen

Többek között az Ady iskola épületének egyházi bérbeadásának feltételeiről, települési 
támogatásokról, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rende-
let tervezetéhez érkezett észrevételek elfogadásáról döntöttek a kispesti képviselők nyári 
rendkívüli ülésükön.

Rendkívüli képviselő-testületi 
ülés az Ady iskoláról

Méltányosak a bérbe-
adási feltételek

Évi 500 millió felújításra

Az épületre az önkormányzat eddig 180 milliót költött
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Tűzcsapból vízcsap

Az ötletgazda, Lázár Tamás önkormányzati képviselő

Idén már öt közterületi, tűzcsapból átalakítható ivócsapnál is 
olthatják szomjukat a kispestiek. A piros színű tűzcsapokra fel-
szerelt feltűnő kék színű ivócsapokból a nyomógomb benyo-
másával csaknem 15 másodpercen keresztül folyik az ivóvíz.
A Vas Gereben és a Nádasdy utca sarkán a pol-
gármester és Lázár Tamás önkormányzati képvi-
selő jelképesen adta át a kispestieknek az egyik 
ivócsapot. Az ivócsap a köztéri tűzcsapot alakítja 
át ivókúttá, amikor szükség van rá, anélkül, hogy 
annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne. 
Kispest Önkormányzata 5 kerületi helyszínen 
szereltetett ivócsapot a tűzcsapokra: a Vas Gere-
ben utca–Nádasdy utca sarkán, a Kós Károly tér–
Pannónia utca sarkán, a Vak Bottyán utcában a 
KöKi Terminál oldalában, az Üllői út–Dobó Ka-

tica utca sarkán és a Zalaegerszeg utca–Pannónia 
út (Zoltán utca 61.) sarkánál.
Kispest polgármestere külön megköszönte Lá-
zár Tamás javaslatát az ivócsapok felszerelésére. 
Mint elmondta, Kispesten kívül még két kerület-
ben vannak ilyen szerkezetek a fővárosban.  Lá-
zár Tamás kérdésünkre elmondta, tavaly nyáron 
az interneten találkozott a tűzcsapra szerelhető 
ivócsap ötletével, akkor gondolt arra, hogy Kis-
pesten is be lehetne vezetni a magyar találmányt. 

AJÁNDÉK

Színesebb falak
A Mosolygó Kórház Alapítvány fel-
ajánlása nyomán júliusban megszé-
pült a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum Gyermekek Átmeneti Ott-
hon társalgójának fala – tudtuk meg 
Vighné Vincze Erzsébet intézmény-
vezetőtől. A falfestés tervrajza Illés 
Andrea festőművész munkája.  Az  
E.ON Hungária Zrt. dolgozói, mint 
önkéntes csapat,  gyönyörű, színes, 
vidám falfelületeket hoztak létre. 
A munkálatokhoz elengedhetetlen 
színes festékeket az Akzo Nobel 
Coatings Zrt. adományozta.

PROGRAM

Állati jó napok
Napsütéses, kellemes időben tartot-
tak családi napokat július közepén a 
Gyermekzsivaj Alapítvány szervezé-
sében a Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum udvarán. A tervezett 
programok kapcsolódtak az állatok-
hoz: lovastánc tanítása, állatos dalok, 
cirkusszal kapcsolatos programok. A 
játszóházba járó családok és a család-
segítő szolgálat által gondozott gye-
rekek színes programokon vehettek 
részt. Minden nap tízóraival várták a 
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. 

Alig egy hónap alatt készült el a felújítás a Harangvirág bölcső-
dében, a Zalaegerszeg utcában. Kispest Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésében szereplő csaknem húszmillió forintos be-
ruházás után megújult a fűtés- és melegvízrendszer, kicserélték 
a radiátorokat, valamint új burkolatok kerültek a csoportszo-
bákba, folyosókra, közlekedőkbe. 

Megújult bölcsi várja
a gyerekeket

Harnosné Horváth Zsuzsanna, a Harangvirág böl-
csőde vezetője vezette végig a városvezetőket a 
’60-as években épült, de ezen a nyáron alig egy 
hónap alatt megújult intézményben. A bölcsőde 
vizesblokkjait 2014-ben már teljesen felújította 
az önkormányzat, és így, a mostani fűtésrend-
szer-korszerűsítéssel és a csoportszobák burko-
latának cseréjével, az épület adta lehetőségeken 
belül szinte teljesen megújult az intézmény. A 
közel 35 éves kazánokat korszerű, kondenzációs 
kazánokra cserélték, de újak lettek a radiátorok, a 
gázvezetékek és a kémények is, amely több mint 
nettó 13 millió forintba került. A fűtéskorszerűsí-
tési munkálatok során derült ki, hogy a 27 éves 
vízmelegítő-tároló már nem javítható, így új, 350 

literes eszköz beszerelése szükséges, de ezzel a 
bölcsőde melegvíz-ellátása és fűtése hosszú táv-
ra megoldódott.  Az óvodavezető szerint óriási 
és látványos változások történtek az intézmény-
ben az elmúlt hónapokban, amelyet szinte min-
den szülő meg is jegyzett, amikor a nyári szünet 
után újból behozták gyermekeiket a bölcsődébe. 
A korszerű eszközök beszerelésével lényegesen 
könnyebb lesz a kisgyerekek gondozása, hiszen 
mostantól állandóan lesz kellő hőfokú melegvíz. 
Az ötven kisgyermek napi gondozását ellátó in-
tézményben sikerült úgy időzíteni a felújítást, 
hogy a nyári leállás alatt elkészültek, így az épít-
kezés miatt nem kellett a gyerekeket más intéz-
ményekben elhelyezni. 

Harnosné Horváth Zsuzsanna a bejáráson

ISKOLAUDVAR

Felújítás
A képviselő-testület döntött arról, 
hogy hozzájárul az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló és a 
Külső-pesti Tankerületi Központ va-
gyonkezelésében lévő Erkel iskola 
udvarfelújításának finanszírozásá-
hoz legfeljebb 3,5 millió forintig. A 
testület a felújítás térítésmentes el-
végzésével a  Vaműszt bízta meg. A 
Külső-pesti Tankerületi Központ 500 
ezer forint erejéig vállalt kötelezett-
séget erre a célra, míg az iskola ala-
pítványa, A Műveltség Gyarapításáért 
Alapítvány egymillió forinttal járul 
hozzá.

DÍSZPOLGÁR

Ünnepi testületi 
ülés 
Még júniusban, Kispest várossá válá-
sának alkalmából elismeréseket adtak 
át azoknak, akik az elmúlt időszak-
ban tevékenyen részt vettek a város 
életében. A képviselő-testület döntése 
alapján idén Szilágyi Mihályné Kato-
na Olga táncművész, táncpedagógus 
kapta a Kispest Díszpolgára címet. 
Ezen kívül tízen Kispestért Díjat, ti-
zenöten Dicsérő Oklevelet, nyolcan 
pedagógus kitüntetést, egy civil szer-
vezet pedig Kispestért Oklevelet ve-
hetett át a KMO Művelődési Házban 
rendezett ünnepségen.
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Korszerű lett a világítás
a Százszorszép óvodában 

A beruházás már 2-2,5 év alatt megtérül

Elkészült a Százszorszép óvoda világításkorszerűsítése a Tán-
csics utcában.  A 150 kisgyermek napi ellátását integráltan 
végző, több mint 35 éves intézményben mindenhol kicserélték 
a már elavult neoncsöveket, armatúrákat, helyükre magyar fej-
lesztésű, energiatakarékos világítótestek kerültek. 
A kerületi általános iskolák világításkorszerűsí-
tése után (Bolyai teljes intézményi, Eötvös, Vass, 
Puskás tornatermi, Erkel és a Gábor tantermi és 
folyosói) megkezdődött az önkormányzati fenn-
tartásban maradt intézmények közül az óvodák vi-
lágításának korszerűsítése is. Ennek első állomása 
a Százszorszép óvoda, ahol az elmúlt néhány hó-
napban a teljes világításrendszert korszerűsíttette 
az önkormányzat. A csaknem négymillió forintos 
beruházás a tervek szerint 2-2,5 éven belül meg-
térül. A korszerűsítés a Szivárvány óvodában 
folytatódik. Az intézménybe magyar fejlesztésű, 
teljes spektrumú világítótestek és LED-es fény-

csövek kerültek. Ezzel az óvoda világítása most 
már megfelel a kívánalmaknak, de még ebben az 
évben kicserélik az udvari régi árnyékolókat is, 
amelyek bizony az évek alatt ugyancsak elhasz-
nálódtak. 
A mostanában Madárbarát óvoda címet elnye-
rő óvoda vezetője, Szőke Éva örömmel mutatta 
meg az elmúlt időszakban megújult óvodaudvart, 
ahová az önkormányzati óvodafejlesztési prog-
ram keretében új játszóeszközök, zöldséges- és 
fűszerkert került, de már nagyon várják az intéz-
mény vizesblokkjainak cseréjét is, bár ez nagyobb 
átszervezést igényel majd az óvoda életében.   

TÁBOR

Kispesti
gyerekek
az Arénában
Óriási volt az izgalom július végén, 
amikor a napközis tábor választható 
programjai között szerepelt a buda-
pesti vizes világbajnokság délelőtti 
versenyeinek megnézése a Budapest 
Arénában. Ez bizony nagy élmény 
volt! Köszönet Dékán Haás Zsuzsá-
nak, a tábor szabadidő-szervezőjé-
nek, aki kitalálta és megszervezte a 
programot! De köszönet az önkor-
mányzattól Vinczek György alpol-
gármesternek, aki buszt szervezett, és 
még ezekre a szuper piros egyensap-
kákra is futotta!

TESTVÉRVÁROS

Káptalanfüredi
táborozás
Idén immár 13. alkalommal érkez-
tek fiatalok (144) a testvérvárosi 
diákcsereprogram keretében a tö-
rökországi Pendikből, a bulgáriai 
Smolyanból, a szerbiai Zomborból 
és a lengyelországi Krzeszowicéből, 
és a vakáció egy hetét kispesti gye-
rekekkel közösen töltöttek a Balaton 
partján Káptalanfüreden.  A kerületi 
testvérvárosi csereprogramot az ön-
kormányzat évente 10 millió forinttal 
támogatja.

HÁRSFA OVI

Októberre
teljesen új lesz 
Ahogy mondani szokták, „tokkal-
vonóval”, az udvartól a padlásig 
megújul a több mint 400 négyzet-
méter alapterületű Hársfa ovi az 
Eötvös utcában, így októbertől már 
egy teljesen új épületbe költözhetne 
vissza 150 kisgyerek.

Kránitz Krisztián, a felújítást vég-
ző Vaműsz igazgatója kérdésünkre 
elmondta: a több mint harmincéves 
óvodaépületet szinte teljesen átépítik 
az elkövetkező hónapokban. Az ön-
kormányzat 180 millió forintból tel-
jesen átépíti az óvodát, csak a belső 
nyílászárók maradnak a régiek, ame-
lyek felújítás után visszakerülnek a 
helyükre.  
Megújul a teljes víz- és csatornahá-
lózat, a fűtés- és világításrendszer, 
szigetelik a lapos tetőt, újak lesznek 
a vizesblokkok, a belső burkolatok 
és szinte teljesen megújulnak a be-
tonjárdák, a játszószerek, elkészül a 
beépített öntözőrendszer az udvaron. 
A csoportszobák elé árnyékoló kerül, 
a mosókonyhában kicserélik a mosó-
gépeket, a konyhába pedig új villany-
sütőt, kondérmelegítőt, nagy konyhai 
mosogatógépet vesznek, az óvoda 
bejáratához pedig kerékpártároló is 
készül.

A tikkasztó hőség ellenére idén sem maradt el a hagyományos 
nyári kerékpáros kerületbejárás, amelyre most Gajda Péter 
polgármestert Vinczek György alpolgármester és Bali Péter, a 
Kispesti Rendészeti Központ vezetője kísérte el. 

Nyári kerületszemle
két keréken

A városvezetés első útja a Dobó Katica utcába 
vezetett, ahol az Aranykatica Közösségi Kert 
tőszomszédságában hamarosan elkészül a két te-
niszpálya felújítása, amelyet a Közpark Kft. vég-
zett. Szintén a Közpark Kft. szakemberei építik 
a parkolót a Kisfaludy utcában, ahol a Kisfaludy 
utca 2-16. előtt végig az aszfaltjárdán 20, más-
részt a Kisfaludy utca 16-18. előtt a meglévő, 
gyephézagos parkoló folytatásaként 12 új par-
kolóhelyet alakítanak ki. Az összesen 32 parko-
lóhely részben legalizálja a mostani parkolási 
szokásokat, részben 12 új helyet is biztosít. A 
parkolók építésével egyidejűleg a 16-18. előtt új 
járda is épül. Sajnos a Tóth Árpád utcában július-
ban egy illegális szemét-lerakóhelyet kellett fel-

számolnia az önkormányzatnak, ahonnan csak-
nem 5 konténernyi olyan háztartási hulladékot, 
törmeléket kellett elszállítani, amelyet vélhetően 
a környékről hordtak össze.  
A városvezetők tapasztalatai szerint most rend és 
nyugalom van mind a Templom, mind pedig az 
Atatürk téren, ahol korábban sok panasz érkezett 
az ott életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok-
ra. A közterületek rendje és tisztasága érdekében 
a kerületi rendőrkapitányság és a rendészeti köz-
pont munkatársai rendszeresen járőröznek a kerü-
letben, így itt is, és lakossági kérésre a Templom 
téren, a Kossuth térhez hasonlóan megszüntettek 
néhány alvásra is alkalmas padot. 

Tapasztalataik szerint most rend és nyugalom van a Templom téren
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Jubileumi Városünnep
Kispesten

Kettős jubileumot ünnepel-
tek idén a kispestiek: Kispest 
várossá válásának (1922) 95. 
évfordulóját, illetve tíz évvel 
ezelőtt rendezték az első Vá-
rosünnepet. A hagyományok-
nak megfelelően az Obsitos 
Fúvószenekar zenés utazásával 
indult az idei kétnapos prog-
ram a Templom téren.
 
Régi, jól megszokott program-
elemekkel és sok-sok újdonság-
gal várta a kispestieket az idei 
Jubileumi Városünnep. Mint 
azt a KMO igazgatójától, a ren-
dezvény főszervezőjétől, Gábor 
Ilonától megtudtuk, a kétnapos 
esemény jól tükrözte a korábbi 
évek hagyományait, remek han-
gulatát. A fellépők közül sokan 
nem először jártak Kispesten. 
A színpadi programok első nap 
inkább a fiatalabb korosztálynak 
szóltak, ezért is bízták a műsor 
vezetését Tassonyi Balázsra, a 
Budapesti Operettszínház stú-
diójának növendékére, míg va-

sárnap Kovács Áron kalauzolta 
a nézőket a különböző progra-
mok között. Első nap a nagy-
színpadon „felfrissített” retró 
slágerekkel és saját dalokkal in-
dított a Jump Rock Band, majd 
a Muzsnyai Márti vezette Half 
Note City folytatta a koncertek 
sorát. A ceglédi rock’n’roll ban-
da, a Fatal Error ezúttal is robba-
násszerű előadást adott. A folyta-
tásban előbb a soul/funk/hip-hop 
hagyományokon alapuló zenét 
játszó, kísérletező Maszkura és 
a tücsökraj adott koncertet, majd 
a nap zárásaként az Ocho Macho 
lépett színpadra.  
A másnapi koncertek sorát a 
Liszt Ferenc-díjas énekesnő, 
Szalóki Ági műsora nyitotta, 
majd a Mágnes Színház, a Musz-
táng SE, az Etude Dance Stúdió 
és az Art’s Ok Táncszínház fiatal 
tehetségei mutatkoztak be. Kora-
délután lépett a színpadra a fiatal 
szolnoki zenészekből álló csapat, 
sajátos mediterrán hatásokat tük-
röző dallamos pop-reggae-rock 

zenét játszó Cozombolis. A papa 
ne félts! című dalával 13 évesen 
népszerűvé vált Veres Mónika 
Nika énekesnő műsora után a 
Roy és Ádám trió adott rövid 
koncertet. A mostanában színé-
szi tehetségét is csillogtató Gal-
lusz Nikit Kökény Attila követte 
a színpadon. Kökény Attila nem 
először jár Kispesten, szívesen 
jön ide, hiszen a szomszéd kerü-
letben él, de gyerekként is sokat 
járt át ide. Koncertjének hangu-
lata jól előkészítette a sokak által 
nagyon várt, többféle műfajban 
is ugyancsak otthonosan mozgó 
Irie Maffia fellépését. A népsze-
rű banda zenei stílusát főként a 
reggae és a dance-hall műfajok 
jellemzik, amelyet hiphop, funk 
és rock elemekkel ötvöznek. 
Méltó zárása volt a jubileumi 
rendezvénynek a csikidam stí-
lusban játszó, kiváló show-val 
mindenkit elkápráztató R-Go 
koncert. A kétnapos programso-
rozat a hagyományoknak megfe-
lelően tűzijátékkal zárult.   

A színpadi programokkal párhu-
zamosan a Nagy Balogh János 
Kiállítóterem idén is különleges 
kiállítást kínált az érdeklődők-
nek és „alkotóknak”. Rajzoljuk 
meg, alkossuk meg együtt Kis-
pestet! címmel interaktív mese-
könyv-illusztrátor kiállítás nyílt: 
Kőszeghy Csilla mesekönyv-
illusztrátor és író, illetve Papp 
Kata illusztrátor tárlatának kö-
zéppontjában a város, a városi 
közlekedés, a közterek használa-
ta a fő téma. A tárlat két napon 
át rajzolásra invitálta a gyereke-
ket és felnőtteket.  Most először 
volt Fotószínház a Templom té-
ren, ahol a család lefotóztathatta 
magát különböző jelmezekben 
a történelmi díszletek között. 
Megint beállt egy muzeális tűz-
oltóautó és egy autó-szimulátor, 
hintayo, és a bátrak a Templom 
téren felállított mászófalon pró-
bálhatták ki ügyességüket, a 
gyerekek többek között logikai, 
környezettudatos, illetve óriás 
játékokkal játszhattak. 



Andi és Feri, csak így ismerik a gyerekek és szüleik a Kispesti Kincses 
Sziget-Gyermek Bolhapiac két segítőjét, akik immár több mint három éve 
rendszeres és aktív résztvevői az önkormányzat családi programjainak. 
Lakatos Andrea és Tóth Ferenc kötődése Kispesthez és a rendezvényhez 
megkérdőjelezhetetlen, olyannyira, hogy életük egyik legjelentősebb ese-
ményét, esküvőjüket is a közösséggel együtt tartották. 

Alaposan eltértek a megszokott esküvői 
helyszínektől és körülményektől. Kié volt 
az ötlet? 
Évek óta, minden alkalommal itt vagyunk 
ezen a programon. Feri „hivatalból”, én pedig 
önkéntesként. Annyira megszerettük az ittlé-
vő gyerekeket és a szüleiket, hogy a Kincses 
Sziget szervezőjével arra gondoltuk, mi len-
ne, ha itt tartanánk az esküvőnket. (L.A.)

Bár hivatalosan nem tisztje a polgármes-
ternek az esketés, de most mégis kivételt 
tett… 
Ez bennünket is meglepetésként ér, mi nem is 
mertünk erre gondolni! De nagyon megörül-
tünk ennek, mondhatjuk, nászajándékba kap-
tuk ezt! (L.A.)

Aki itt volt, az láthatta, ugyancsak komoly 
előkészületeket tettek!
Azt szerettük volna, hogy ne csak nekünk le-
gyen maradandó élmény ez az esküvő, hanem 
a gyerekek is jól érezzék magukat, szívesen 
emlékezzenek erre napra ők is. Mivel a Kin-
cses Sziget program keretjátéka a kincskere-

sés körül zajlik, amelynek aktív résztvevői a 
„kincsesek”, a kis kalózok, azaz az itt lévő 
gyerekek, mi magunk is kalózos öltözetet var-
rattunk. Andi fekete szoknyáját, körmeit és az 
én ingemet kalózmintával díszítettük. (T.F.)

Ez kicsit olyan volt, mint egy nagy közös 
játék…
Valóban. Bár voltak komoly elemei, mint pél-
dául a gyűrűváltás, a koccintás, az édesanya 
köszöntése és az első hitvesi csók, de azért 
sok minden akkor és ott alakult ki. A gyere-
kek, amellett, hogy ők voltak a mi tanúink 
is, hagyományos rizsszórás helyett szappan-
buborék-függönyt fújtak a tiszteletünkre, mi 
pedig egy kis uzsonnával kedveskedtünk a 
résztvevőknek. És nem maradt el a násznép 
gratulációja sem. (L.A.)

A ceremónia után mintha mi sem történt 
volna, folytatódott a program.
Hiszen ezért jöttek! Feri, mint mindig, most is 
vigyázott tovább a rendre, majd megtartotta a 
szokásos kincskereső játékot, a gyerekek pe-
dig megpróbáltak túladni már megunt, vagy 

életkorban „kinőtt” játékaikon, kiolvasott 
könyveiken. (L.A.)

Több mint három éve, havonta egyszer be-
népesedik a Városháza előtti tér, és meg-
kezdődik az adok-veszek. Miért népszerű 
a program?
 Ez egy zseniális ötlet, nem lehet nem sze-
retni! Az osztrák mintára honosított Kispes-
ti Kincses Sziget–Gyermek Bolhapiac egy 
olyan családi program, amely elsősorban a 
gyermekekről, a gyerekeknek szól, amelyen 
senki sem unatkozik, ahol kipróbálhatják a 
gazdálkodást, ahol zsebpénzt gyűjthetnek, 
ahol játszva megtanulhatják kezelni a pénzt 
és megbecsülni annak értékét. Ráadásul még 
új barátokat is szerezhetnek. A programon 
résztvevők mostanra egy baráti közösséget 
alkottak, de mindig érkeznek újabb és újabb 
gyerekek, szülők. Mi is egy véletlennek kö-
szönhetjük, hogy eljutottunk ide, furcsa len-
ne, ha egyszer csak nem kéne jönnünk. Csak 
bíztatni tudunk mindenkit, hogy legalább egy-
szer látogasson ki a rendezvényre, nem fogja 
megbánni! (T.F.)

Kincses esküvő
a Városháza előtt
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Piros lap

KISPESTI MAGAZIN14 helyi hírek 15véleményKISPESTI MAGAZIN

Magyarország olyan szégyenfoltot gyűjtött be az EU hivatalos szervé-
től, az Eurostat-tól, amelyre csatlakozásunk óta nem volt példa. A sta-
tisztikai elszámolási viták kezelésében illetékes bizottság ugyanis júli-
us 13-i határozatában a magyar hatóságokkal szemben az Eurostatnak 
adott igazat abban az elszámolási vitában, amely szerint a magyar 
Eximbankot az államháztartáson belülre kell sorolni. A vita természe-
tesen a hétköznapi halandó számára érthetően szakmai, ám következ-
ményeit tekintve viszonylag könnyen érthető. Adófizetői pénzünket 
tekintve a tét nem kicsi, hiszen amennyiben az Eximbankot az állam-
háztartáson belül számolják el, szintet ugrik az államadósság. Nem ke-
vesebbel, mint 600 milliárd forinttal. 
A bizottság határozata messzebbre mutat, mint amit a számok mu-
tatnak. Megálljt parancsol annak az orbáni politikának, amely gát-
lástalanul herdálja a közpénzt, milliárdokkal tömi ki a haverok zse-
bét, mindezt jogi trükkökkel legalizálva. Kell-e mondanom, hogy az 
eredetileg exporthitelezéssel foglalkozó Eximbank nagyon aktív lett 
belföldön, hitelkihelyezéseinek több mint harmada a kormánypárttal 
valamilyen kapcsolatban álló vállalkozásokhoz került. Hitelt kapott a 
Property Market Kft., amely a kormányhoz közeli Videoton-tulajdo-
nos, Garancsi István érdekkörébe tartozik. A megállapodás hozzáve-
tőleg 16,5 milliárd forintról szólt. A cég a Kopaszi-gát megvásárlását 
finanszírozta a pénzből. Az Eximbank pályázatot írt ki egy 16 milliárd 
forintos tőkealapra. A pénzintézet nem közölte hivatalosan, melyik cég 
kezelheti a pénzt, ám a legesélyesebbnek tartott GB&Partners lett a 
befutó. A GB&Partners ügyvezető partnerének, Gubicza Ágostonnak 
– aki több áttétellel a cég tulajdonosa is – a felesége Rogán Antal ex-
neje, a miniszter első gyerekének az anyja. A TV2-t megvásárló Andy 
Vajna-érdekeltség 6,7 milliárd forint hitelt kapott a pénzintézettől. Csá-
nyi Sándor OTP-vezérhez köthető beruházás is szerepel az Eximbank 
hitel-kihelyezési listáján. A Homatech Recycling Zrt. a tervek szerint 
Százhalombattán létesített volna használtgumi-feldolgozót. Bár a cég 
üzleti tevékenysége országhatárokon belül zajlana, az Eximbank adott 
hitelt a projekthez. Ennél jóval szerényebb, mindössze 24,2 millió fo-
rint a kormányközeli Századvég kutatóintézet számlájára folyt be. No 
és persze az Eximbank igazgatóhelyettese az a Puskás András, aki ko-
rábban Rogán alpolgármestere volt a Belvárosban, és ugyanabban a 
budai lakóparkban lakik, ahol a propagandaminiszter.
Sportnyelven szólva, ez még nem lefutott meccs, a magyar kormány 
még fellebbezhet az Európai Bíróságon. A sárga lapot mindenesetre 
felmutatták az Orbán-kormánynak. A piros lap viszont a mi kezünkben 
van. Mutassuk fel jövőre. Más választás nincs...

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Töredezett és deformálódott, 
balesetveszélyes lépcsők, üze-
men kívül helyezett mozgó-
lépcső, komolyabb esőzések 
alkalmával a perontetőkről le-
zúduló víz és kikerülhetetlen, 
bokáig érő tócsák, a vasúti sí-
nek feletti gyalogosátjáróban 
ízléstelen graffitikkel össze-
firkált, rozsdás fémfelületek 
és hiányos plexifalak, évtizedes 
mocsok és orrfacsaró bűz fogad-
ja a főváros egyik legfontosabb 
közlekedési csomópontjába ér-

kező és innen induló utasokat. A 
repülőtérről a Belvárosba tartó, 
közösségi közlekedést válasz-

tó külföldi turisták is itt szer-
zik első megrázó élményeiket 
Budapestről, mielőtt a nyugati 
országokban már ipari hulla-

déknak számító metrószerelvé-
nyeken folytatnák a szürreális 
időutazást. Az agglomerációból 

és a külső kerületekből egy-
aránt jelentős utasforgalmat 
bonyolító Kőbánya–Kispest 
vasútállomás a kilencvenes 
évek elején indult hanyatlás-
nak. Az 1980-ban átadott, de 
a rendszerváltás után borzal-

masan lepusztult felüljáró-épület 
felét a 2011-ben megnyílt KÖKI 
Terminál építésénél elbontották. 
Ekkor merült fel először a vasúti 

peronok és a jegypénztár felújí-
tása, de végül a MÁV által kezelt 
területeket nem, csak a hármas 
metró végállomását építették át. 
Az esztétikailag és funkcionáli-
san leromlott intermodális cso-
mópont korszerűsítését a terület 
tisztázatlan tulajdonviszonyai is 
hátráltatták, de a vasúttársaság 
tervei szerint most már valóban 
nem kell sokat várni a siralmas 
összképet mutató vasúti terminál 
felújítására: a MÁV illetékesei 
a közelmúltban mutatták be el-
képzeléseiket a kőbányai önkor-
mányzatnak. Mint a tájékoztatón 
elhangzott, a tervezők számára a 
2,2 milliárd forintos beruházási 
keret nem szabott meg tág moz-
gásteret. A kitűzött cél az, hogy 
a három lépcsőben megújuló ál-
lomás fogadni tudja az új, eme-
letes Stadler vonatokat, az aka-
dálymentes felszállás érdekében 
pedig emeljék a korszerű vona-
tok padlószintjére a peronokat. 
Nemcsak a meglévő, zárt gya-
loghidat látják el liftekkel, de azt 
a másik hidat is, amelyet ezzel 
párhuzamosan, mintegy 80 mé-
ter távolságban, a peronok ele-
jén építenek majd meg. A MÁV 
szerint anyaghasználatában igé-
nyes, modern, akadálymentes lé-
tesítményt alkotnak, sok rozsda-
mentes szerkezettel és üveggel, 
korszerű utastájékoztatással, a 
végig fedett peronokon padok-
kal. A kiviteli terveket augusztus 
végére készíti el a közbeszerzési 
eljáráson nyertes MG Építész 
Kft., a vasútállomás teljes felújí-
tása előreláthatóan 2018 júniusá-
ban kezdődik, és 2019. év végéig 
tart majd.

Prusinszki István

Hiányos plexifalak, évtizedes mocsok és orrfacsaró bűz fogadja az érkezőt

Több mint kétmilliárd forintból, a tervek szerint 2019 végéig felújítják a végtelenül le-
pusztult, már a klasszikus balkáninál is rosszabb állapotba került Kőbánya–Kispest vasút-
állomást. A KöKi régóta esedékes rekonstrukcióját a pénzhiány mellett a terület rendezet-
len tulajdonviszonyai is hátráltatták. A vasútállomás teljes felújítása előreláthatóan 2018 
júniusában kezdődik, és 2019. év végéig tart majd.

Megszüntetik a balkáni 
állapotokat a KöKi-n?

Végre akadálymentes 
lesz

A kiviteli terveket augusztus végére elkészítik 
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Vízilabda-mérkőzés a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában Fotó: MTI

Az EU-s közbeszerzési tájékoztató szerint a vizes, illetve a 
masters-világbajnokságot szervező Bp2017 Kft. jelentősen 
megemelte a vébé rendezvényszervezésre vonatkozó szerződé-
sének összegét – írja az index.hu.
A Bp2017 Kft. korábban 2 milliárd forint érték-
ben szerződött Kuna Tibor Young and Partners 
nevű cégével, a margitszigeti és a Duna Aréna 
melletti szurkolói zóna kialakítására, a bennük 
található, szponzori bemutatóhelyekből és bol-
tokból álló FINA Market Streetek üzemeltetésé-
re, illetve programjainak szervezésére. Ez az ösz-
szeg azonban a szervezők saját meglátása szerint 
nem volt elég a feladatra, még úgy sem, hogy a 
Bp2017 Kft. 2016 novemberében egy 343 milliós 
kivitelezési szerződéssel is 
megtámogatta a projektet. 
Ezt a szerződést az MHM 
Product Kft.-vel kötötték, a 
„Margitszigeti FINA Fesz-
tivál létesítmények tervezé-
se, kivitelezése” tárgyában. 
A szerződés májusi módosításából egyértelműen 
kiderül, hogy a kivitelezési feladatokat ugyan-
azon a területen – a margitszigeti atlétikai stadi-
onban – végezték, amire a Young and Partners 
szerződése is vonatkozott. A szervezők azonban 
így is aggódtak, hogy Kuna Tibor cégének nem 
lesz elég 2 milliárd forint a feladatra, ezért utólag 
353 millió forinttal megemelték a szerződés ösz-
szegét. A módosítás szűkszavú indoklása szerint 
a szervezőknek igénye támadt „további építési 

beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árube-
szerzésre”, és ezen igények teljesítése nem volt 
elképzelhető más partnerrel, mint a Young and 
Partners. A tartalom bővítésére annak ellenére 
került sor, hogy a feladatkört nehéz lett volna 
teljeskörűbben megfogalmazni, mint az eredeti 
szerződésben tették. Ebben „komplex rendez-
vényszervezési feladatok teljes körű ellátásával” 
bízták meg a céget, beleértve a vébé felvezető 

rendezvényeit is, a vizes 
világbajnokság időtarta-
mát, valamint a masters-
világbajnokság teljes idejét 
is (leszámítva a nyitó- és 
záróünnepséget). Kuna 
Tibor a módosítással má-

sodik több százmilliós szerződését nyerte el két 
napon belül a vizes vébéhez kötődően. Szijjártó 
Péter ismerősének cégei egy 253 milliós megbí-
zást könyvelhettek el a világbajnokság filmjének 
elkészítésére. A megjelentetett 353 milliós növe-
kedéssel együtt Kuna cégei immár 5,6 milliárd 
forintnyi szerződés elnyerésénél járnak a vizes vb 
kapcsán, míg a vébé költségvetésének növekedé-
se a zárás óta megközelíti az 1,9 milliárd forintot.

HAZUGSÁG

Nincs dupla
pótlék
Nem dupla családi pótlékot ad a kor-
mány, csak előbbre hozza a követ-
kező (szeptemberi) kifizetést, ami a 
legszegényebbeknél krízishelyzetet 
teremthet szeptember végén. Egy-
szerű kommunikációs trükk a kor-
mány részéről, amikor Rétvári Bence 
bejelenti, hogy két családi pótlékot 
kapnak a családok augusztusban –
jelentette ki a Népszavának Farkas 
Zsombor, a Gyerekesély Egyesület 
elnökségi tagja.

És még nincs vége...

Újabb százmilliókkal

drágult a vizes világbajnokságCIKI

Főpolgármesteri
cinizmus
Nem volt rá elég pénz, de alapból is 
alig használják mozgássérültek a met-
rót. Az M3-as metró utasainak alig 
egy ezreléke mozgássérült – mondta 
Tarlós István főpolgármester azzal 
kapcsolatban, hogy korábbi elkép-
zeléshez képest kevesebbet, kilenc 
állomást tervez akadálymentesíteni 
a Budapesti Közlekedési Központ a 
3-as metró felújítása során. Az aka-
dálymentesítés nem választási lehe-
tőség, hanem jogszabályokban rög-
zített kötelezettség, válaszolta erre a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetségének elnöke, Ko-
vács Ágnes.

FŰTÉS

Cserélik
a rendszert
A gyerekjátékok is hamarosan a he-
lyükre kerülnek a nyáron felújított 
Bokréta bölcsődében is, ahol idén 
már  korszerű fűtésrendszerrel várják 
telet. A felújítás során elvégezték a 
fűtési rendszer, valamint a burkolatok 
cseréjét, és két vizesblokk teljes fel-
újítására is sor kerül. A korszerűsítés 
legjelentősebb része a 66 radiátor és 
az oldalági fűtésvezetékek részleges 
cseréje, amely mintegy 10 millió fo-
rintba kerül. Négy csoportszobában, 
az irodákban és a vasalószobában 
– összesen 410 négyzetméteren – a 
PVC-burkolatot, a közlekedőfolyosó-
kon, a bejárat előterében és a mosó-
konyhában – a 260 négyzetméternyi 
kerámiaburkolatot cserélik ki, az alat-
tuk levő vezetékekkel, közműcsatla-
kozásokkal együtt. Ennek költsége 6 
millió forint. Két, a csoportszobákhoz 
tartozó vizesblokk teljes gépészeti és 
építészeti felújítását is elvégzik a bur-
kolatok alatti vezetékekkel együtt. Ez 
a munka 8,9 millió forintba kerül. A 
bölcsőde udvarán nyolc kiszáradt fát 
is ki kellett vágni, négy ifjításon esett 
át, és 10 köbméter darált zöldhulladé-
kot is elszállítottak.

Idén sem maradt el az önkormányzat családbarát programja, 
a Fogadj örökbe egy fát gyermekednek! Ebben az esztendő-
ben, szüleik kezdeményezésére 19 kisgyermek neve került a 15 
örökbe fogadott fára szerelt aprócska fémtáblákra a Vak Boty-
tyán utca 63. szám előtti zöldterületen, a Katica utca végi park-
ban.  

Hatodik alkalommal
fogadtak örökbe fákat 

A Kispesti Zöldprogram keretében, a Wekerlei 
Kultúrház kezdeményezésének folytatásaként 
2011-ben indította el az önkormányzat a Te is 
fogadj örökbe egy fát gyermekednek! programot, 
amelyben a szülők fogadhatnak örökbe gyerme-
keiknek facsemetét a kerületi közterületeken, 
parkokban. A program indulása óta több mint 100 
fa talált gazdára: a Városház téren, az Atatürk 
parkban, a központi játszótéren, az Ötvenhatosok 
terén. A program azt szimbolizálja, hogy a kis-
pestiek számára is fontos, hogy szebb és zöldebb 

legyen a kerület, ezért részt vesznek a közös ke-
rületszépítésben. A mostani 15 fát tizenkilencen, 
köztük 4 testvérpár fogadta örökbe: Szemethy 
Zalán, Buti-Sztanoj Nimród, Lázár Kinga, Siroki 
Ádám, Ágoston Nóra, Ágoston Emma, Kovács 
Molnár Levente, Kovács Molnár Áron, Danilás 
Letícia, Szatmári Dóra, Szatmári Zsófia, Juhász 
Abigél Emese, Csarnay János, Vántsa Panna, 
Elek Boglárka Judit, Fehér Dániel Roland, Kere-
kes Márk Bence, Kerekes Boglárka és Xinogalos 
Leonidasz.

Sokan a testvérükkel együtt örültek 
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MEGÚJULT

Elkészült a híd
Befejeződött a XX. kerületi Nagy-
sándor József utcai – az M5-ös au-
tópálya bevezető szakasza feletti 
– közúti híd felújítása. A munkák 
során elvégezték a híd aszfaltbur-
kolatának és szigetelésének teljes 
cseréjét, valamint fél méterrel széle-
sítették azt, és a közúti sávok mellett 
mindkét irányban kerékpársávokat 
alakítottak ki. A felújítás nemcsak a 
hidat érintette, hanem mindkét lehaj-
tón 150 méter hosszon megújult az 
útburkolat is – írja a bkk.hu.

HULLADÉK

Újrahasználati 
központ
Csak kevesen tudják, hogy Kispest 
határában, a kispestieknek könnyen 
megközelíthető helyen, a XVIII. 
kerületben, a Besence utca elején 
tavaly nyílt meg a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF 
Zrt.) új hulladékudvara és Szemlélet-
formáló és Újrahasználati Központja 
(SZÚK). A létesítmény sokkal több 
mint egyszerű hulladékudvar, lom-
raktár, hiszen itt komoly szemlélet-
formáló és oktatómunka is folyik 
– tudtuk meg Bogó Józsefnétől, a 
Környezetvédelmi Bizottság elnöké-
től. A központokról bővebben: www.
fkf.hu honlapon.

Idén újból indul Kispest a Magyar Turizmus Zrt. által meghir-
detett Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A 
tisztább, élhetőbb és virágosabb Kispest megteremtését célzó 
polgármesteri Zöldprogram 2006-ban indult, azóta a Virágos 
Magyarországért versenyben szép sikereket ért el a kerület: 
2008-ban a legszebb kerületnek járó díjat, 2010-ben, 2012-ben 
és 2014-ben a főváros különdíját, 2013-ban pedig Budapest 
Főváros Fődíját kapta meg.

Kispest ismét versenybe 
szállt a fődíjért

Megkezdődtek a Virágos Magyarország idei ver-
senyében résztvevő kerületek zöldterületeinek, 
játszótereinek, parkjainak bejárása. A szakmai 
zsűri tagjait, Szolnoki Ferencnét a Kőbányai Pol-
gármesteri Hivatalból és Kiricsiné Kertész Erikát 
a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalból, vala-
mint Vinczek György alpolgármestert, Berencz 
Ibolya főépítészt, Márkus Editet és Brázainé B. 
Táciát, a Zöldprogram Iroda munkatársait Gaj-
da Péter fogadta a Városházán. Utána elsősor-
ban azokat a tereket látogatták meg, amelyek az 
elmúlt időszakban készültek vagy újultak meg 
– tudtuk meg Brázainé B. Táciától. Szolnoki Fe-
rencné szerint, aki nem először jár már zsűrizni 

Kispesten, az értékelésnél figyelembe veszik azt 
is, hogy a kerület milyen módon vesz részt a kör-
nyezetvédelemben, milyen a település tisztasága, 
milyen módszereket, eszközöket használnak egy-
egy park, játszótér felújításánál. Természetesen a 
legfontosabb a kerületi zöldterületek rendezett-
sége, nagysága, minősége. De figyelik azt is, és 
ezért is jó, hogy már vannak emlékei a kerületről, 
hogy mi minden változott az elmúlt időszakban, 
milyen fejlődés történt. Tapasztalataikat majd 
összegzik, a kerület figyelmébe ajánlják, a ver-
seny eredményhirdetésére pedig valamikor ősz-
szel kerül majd sor.

A történetének 14. bajnoki címét megszerző Bu-
dapest Honvéd FC vezetőit, játékosait és a szur-
kolókat Gajda Péter köszöntötte a legendás fut-
ballista, Puskás Ferenc, Kispest díszpolgárának 
mellszobránál a KöKi Terminál előtti közpark-
ban. Kispest polgármestere az önkormányzat és a 
képviselő-testület nevében köszönetet mondott a 
labdarúgóknak, a szakvezetésnek és a klub tulaj-
donosának a diadalsorozatért, amelynek eredmé-
nyeként a Budapest Honvéd 24 év után megsze-
rezte 14. NB I-es bajnoki címét. Az eredményes 
szereplés elismeréseként Kispest Önkormányzata 
– a képviselő-testület júniusi ülésén született dön-
tés alapján – 20 millió forintos támogatásban ré-
szesíti a Magyar Futball Akadémia Alapítványt, 
amely az utánpótlássport területén, az alapító 
okiratában megjelölt célok hatékony megvalósí-
tására, a működés feltételeinek biztosítását célzó 
eszközök, anyagok és szolgáltatások megvételére 

használhatja fel a támogatást. A Bozsik stadion 
területén 2007-től működő akadémia a megala-
kulása óta eltelt időszakban 13 bajnoki címével 
a legeredményesebben működő akadémia Ma-
gyarországon, eddig 16 játékosa mutatkozott be 
a Budapest Honvéd NB I-es csapatában. Kispest 
Önkormányzata a bajnokcsapat előtt azzal is tisz-
teleg, hogy a Puskás-szobornál felállította Kis-
pest és a Honvéd FC zászlaját. A polgármester, 
Vinczek György alpolgármester és Gács Pál, a 
Budapest Honvéd FC ügyvezető igazgatója által 
közösen felvont zászló – hagyományteremtő mó-
don – a következő szezon végéig hirdeti a csapat 
évtizedek óta várt sikerét. Az ünnepségen a Hon-
véd több játékosa – Eppel Márton, a 2016–2017-
es szezon gólkirálya, Baráth Botond és Nagy 
Gergő, a Honvéd saját nevelésű játékosai –, va-
lamint Lázár Tamás önkormányzati képviselő is 
részt vett.

Ünnepélyes zászlófelvonással köszöntötték az önkormányzat 
vezetői a Budapest Honvéd FC bajnokcsapatát Puskás Ferenc 
szobránál, a KöKi Terminál mellett. A kispesti klub a 2016–
2017-es szezonban 24 év után lett az NB I. bajnoka, ezzel meg-
szerezte 14. bajnoki címét. 

A zsűri szívesen ismerkedett Kispesttel

A zászló a szezon végéig marad  

A város is köszöntötte
a bajnokcsapatot

PRÓBAÜZEM

Külső medencék
Folyamatos hatósági vizsgálatok 
és felügyelet mellett folytatódik to-
vább a külső medencék próbaüze-
me a Kispesti Uszodában – tudtuk 
meg Tóth Andrástól, a Kispesti 
Uszoda igazgatójától.

A Kispesti Uszoda kertjében nyár ele-
jére megépült külső medencék vendé-
gek által is látogatott terheléses pró-
baüzeme után a nyár végéig terhelés 
nélküli próbaüzem mellett folytatja a 
munkát a medencéket kivitelező vál-
lalkozó. (A próbaüzem szabályszerű 
működtetése és a törvényes működés 
ellenőrzését hetente legalább két al-
kalommal történő helyszíni bejárással 
ellenőrzi a 20. kerületi Kormányhiva-
tal népegészségügyi osztálya.)
A medencék próbaüzeme a kivitele-
zés nagyon fontos részeként arra hi-
vatott rámutatni, hogy a létesítmény 
rendeltetésszerű működése mellett 
kiderülhessenek azok a hibák, amik 
normál üzemben már csak nehezen 
javíthatóak. A tapasztalatok alapján a 
jelenlegi szakaszban történik az ada-
golók finomhangolása, az élményele-
mek rögzítésének felülvizsgálata és a 
burkolathibák javítása.
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Fenyvesi Zoltán
írása

INGATLAN-

PIAC

Gyakori, hogy ingatlanvételt megelőzően a vevő írásban vételi 
ajánlatot tesz, melyet az eladó elfogad és aláír. Ingatlanközve-
títők erre általában felkészültek, és akár előre elkészített szö-
vegmintával is segítik ügyfelüket. Amennyiben a vevő írásban 
tett nyilatkozatával az eladó által is elfogadott ajánlatot tesz, 
akkor az adásvételi szerződés megkötésére együtt vállaltak kö-
telezettséget. Fontos, hogy az ajánlatban rögzítésre kerüljenek 
az adásvétel lényeges elemei. Ilyen a felek megnevezése, a vé-
telár, a fizetés módja és ütemezése, jogosultság elővásárlásra, 
terhek, vagy tehermentesség, előleg, foglaló és minden olyan 
körülmény, amely fontos, nem utolsó sorban a szerződéskötés 
határideje. Ezek feltüntetése garantálja, hogy az egyezség min-
den lényeges eleme a szerződéskötéskor már nem vitatható, 
nem képezi újabb alku tárgyát. Az ajánlat elfogadása biztonsá-
got nyújt a feleknek. Nem kell például a vevőnek attól tartania, 
hogy a kikötött határidőn belül az ingatlan más részére kerül 
eladásra. A vételi ajánlat aláírásakor általában előleg vagy rész-
előleg, illetve foglaló vagy részfoglaló kerül átadásra, mely a 
vételárba beszámít. Az előleg maradéktalanul visszajár, ha a 
megállapodás szerinti határidőig nem jön létre az ajánlat sze-
rinti tartalommal a szerződés, vagy a felek meggondolták ma-
gukat. Nem így van a foglalóval. Ha az ajánlattevő hibájából 
hiúsul meg a vétel, akkor a foglalót elveszíti, ugyanis a vételi 
ajánlatban levő határidőig áll fenn az úgynevezett ajánlati kö-
töttség, azaz ameddig a vevőjelölt köteles az adásvételi szerző-
dést az eladóval az ajánlat szerinti tartalommal megkötni. Ter-
mészetesen, ha az eladó hibájából nem jön létre a szerződés, 
akkor a foglalóra vonatkozó szabályok rá is érvényesek. Ingat-
lanügyekben, így a vételi ajánlattal biztosított szándék esetén 
is körültekintően kell eljárni, mert a szerződés meghiúsulása 
esetén az ügylettel kapcsolatos pénzbeli követelések esetleg 
csak elhúzódó pereskedés útján rendezhetők.

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Kft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

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

EGÉSZSÉGÜGY
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Egy nagyvárosban élünk, nincs 
jó megoldás, csak kompromisz-
szumos. Mi hosszú évek óta azt 
gondoljuk, hogy ez a terv jó le-
het a kispestieknek és a Határ 
út mentén élőknek – vélekedik 
az elképzelésekről Gajda Péter 
polgármester.  Az eredetileg a 
2024-es olimpiára tervezett Gal-
vani híd Észak-Csepelen keresz-
tül köti majd össze a budai Gal-
vani utcát és a pesti Illatos utat, 

így kötöttpályás közlekedéssel 
együtt kétszer három sávos új 
körút jön létre Buda és Pest kö-
zött. Mint a Kiemelt Kormány-
zati Beruházások Központja által 
készített megvalósíthatósági ta-
nulmánytervből kiderül, a beru-
házás kimondott célja egy máig 
hiányzó hálózati kapcsolat meg-
teremtése Dél-Budapest város-
szerkezetében. Ennek megfele-
lően a tervezendő közúti szakasz 

a Fehérvári úttól kezdődik, és 
a Galvani utca meglévő szaka-
szának átépítésével kapcsolódik 
majd a Galvani Duna-hídhoz. 
Ezután Csepel-sziget csúcsán 
keresztül új nyomvonalon ha-
ladva folytatódik a Soroksári 
Duna-hídon keresztül az Illatos 
út átépítésével az Üllői úti cso-
mópontig, összesen 7,45 kilomé-
ter hosszan. A Városházán tartott 
megbeszélés témája elsősorban 

az új hídra vezető útvonal, annak 
is a Határ út Wekerletelep mellett 
elhaladó szakasza volt – tudtuk 
meg Berencz Ibolya főépítésztől, 
aki elmondta: a kétszer kétsávos 
közúti pálya a villamos jelenlegi 
nyomvonalán túl, zajvédő fallal 
elválasztva vezet majd a Határ 
úttal párhuzamosan – ezt a meg-

oldást a szomszédos IX. kerületi 
önkormányzat is támogatja. Az 
út nyomvonala Kispestet jobb 
helyzetbe hozza: átadását kö-
vetően a Határ út szervizútként 
funkcionálhat tovább, és nem 
lesz kapcsolata a körúttal. Jelen-
tősen csökkenhet a Hunyadi utca 
és más harántirányú utak forgal-
ma és környezeti terhelése is. 
A wekerleiek gyalogosan vagy 
kerékpárral több ponton bizton-
ságosan tudnak majd áthaladni a 
körúton. A fontos forgalomtech-
nikai, szabályozási kérdések, az 
út csomópontjai és kapcsolódá-
sai még tervezés alatt állnak, a 
zaj- és légszennyezettségi ada-
tok ellenőrző mérései várhatóan 
szeptember elejére készülnek el. 
A nemzetgazdaságilag kiemelt 
beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányát – a zsűrizett tanul-
mányterv figyelembevételével 
– október közepéig kell elké-
szítenie a felelős tervezőként 
megbízott FŐMTERV-nek, míg 
a Kispest határát érintő szakaszt 
az UNITEF-83 Zrt. és az Utiber 
Kft. tervezi. A beruházó a későb-
biekben az érdekelt kerületi civil 
szervezetekkel is egyeztetéseket 
folytat majd.

Prusinszki István

Az út nyomvonala Kispestet jobb helyzetbe hozza

A Pest és Buda déli részét összekötő új Duna-híd építésének előkészítéséről tartottak szak-
mai egyeztetést a beruházó NIF Zrt. és a FŐMTERV Zrt. által irányított tervezői konzorcium 
képviselői a Polgármesteri Hivatal vezetőivel és szakértőivel a kispesti Városházán.

Szakmai egyeztetés a tervezett
új Duna-hídról

Októberben 
lesznek már 

tervek

A kiemelt kormányzati beruházás érinti a kerületetSZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés!
Teljes hálózat felújítás!
Biztosíték csere. Vezeték csere.
Internet és kábeltévé szerelés.
Életvédelem. Design világítás.
Keressen minket.
Tel: 06 20 9762300
Pálfi György

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

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

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel!

Iroda, lakás költöztetés. Igény 
szerint akár csomagolással 
együtt! Padlás, pince lomtala-
nítás.
Kispestieknek INGYENES kiszál-
lás!
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-
235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁR-
PITTISZTÍTÁS! Melegvizes 
mélymosás, vegytisztítás, sze-
gés, javítás, függöny mosás, 
takaró mosás. Háztól - há-
zig 2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fo-
telek, székek, irodabútorok 
textilkárpit tisztítását. 20 éves 
tapasztalat E U minőség, ga-
rancia! www.szonyegexpressz.
hu Telefon:
06-1-280-75-74, 06 30-94-94-
360

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

Szabó Balázs vállalja kémények 
belső marását, bélelését, teljes 
körű ügyintézéssel.
Tel.: 0620-264-7752

Rövidáru-Méteráru bolt Kis-
pesten! Kedvező árak, állandó 
akciók! Kaphatók: szövetek, bé-
lések, polár, flokon, gyermek-
mintás anyagok, 
ragasztós közbélés – vetex, víz-
lepergető anyagok, selymek. 
Bő választékban: cérnák, gu-
mik, zipzárak, kapcsok, hímző-
fonalak, tűk-, géptűk, patentok! 
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 utóla-
gos szigetelése acéllemezzel 
talajpára ellen. 06-20/347-
1500. 
www.aberenyi.hu

RÉGISÉG

Polgár Mónika szakbecsüs 
készpénzért vásárol minden-
nemű régi, lakberendezési tár-
gyakat:
Bútorokat, festményeket, órá-
kat, könyvtárakat, keleti tár-
gyakat, szőnyegeket, üvegeket, 
bőröndöket, hangszereket, ke-
rámiákat, porcelánokat, játéko-
kat és ritkaságokat. Kiszállítás, 
szakbecslés díjtalan. Tel.: 06 30 
419 2713

INGATLAN

ELADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK KISPESTEN.
ZÖLD ÖVEZETBEN KÉSZPÉN-
ZES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.
Földhivatali ügyintézés, ener-
giatanúsítvány készítése,
teljes körű jogi ügyintézés.
ERDŐ INGATLANIRODA:
Tel: 06 20 991 9341.

A több mint húsz éves szak-
mai tapasztalattal rendelkező 
AnDeZ Ingatlaniroda ügyfe-
lei részére keres eladó laká-
sokat. Korrekt és szakszerű 
ügyintézés, alacsony juta-
lék. 06-20/389-6675 www.
andezingatlan.hu

Alacsony rezsijű, 56 m2-es, ker-
tes ház eladó Kispest óváros-
ában, csendes zöldövezetben.
Irányár: 10 M Ft Érdeklődni le-
het: 06 1 283 39 03

Eladó lakása van? Hozza ki be-
lőle a legtöbbet a legrövidebb 
idő alatt.
Hívjon! Kiss Attila. Tel.: 0620 
241 0000. DrNest.hu

Eladó Kispesten jó állapotú 74 

m²-es 1+3 félszobás panel la-
kás. Negyedik emeleten, négy-
emeletes házban. Közvetítők 
kíméljenek! Tel.: 0630-605-
4756, 061-282-2157
Keresek Kispesten 2,5 szobás 
lakást 1-6. emeletig. Elsősor-
ban Dobó Katica u., Kazinczy 
u., Toldy u. és a Széchenyi ut-
cában érdekel 62 m2-es lakás. 
Tel.: 0620-580-1971

OKTATÁS

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI?
NYELVTANI RENDSZERE-
ZÉS ÉRDEKLI? ÚJ 10 HETES 
TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN MOST INDUL-
NAK. 45.000,- FT ÁFÁVAL/10 
HÉT, 40 ÓRA.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjáradéki 
szerződést kötnék, vagy befek-
tetésnek eladnám a tulajdonjo-
gát haszonélvezettel. Tel.: 06 20 
374 53 75

Eladó új stukkó! Használt szo-
bakerékpár, mosdó, elektro-
mos tájkép, akril sarokkád 140 
cm-es, beton keverőgép. Nyári 
cipők, használt ruhák, elektro-
mos csatlakozók, hosszabbító, 
újságok, lemezek! Tel.: 0630-
331-2170.

Majdnem új kutyaól féláron 
eladó! Tel.: 061-280-4930

Eladó újszerű állapotban lévő 
villanysütős gáztűzhely. Tel.: 
061-377-7212



a Shetland U.K. 

Nyelviskola

25 éves

Minõségi nyelvoktatás 

KispestenNyelviskolánk: 
  –  az Euro vizsgaközpont angol és 

német akkreditált vizsgahelye
   –  vizsgafelkészítõ tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsõfokon
   – engedélyezett képzési programmal   rendelkezik angol, spanyol, német,   francia és olasz nyelvekbõl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen. 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

ÁRAK

8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra

4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember 
közepén indulnak délelõtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

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

www.shetland.hu
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Diagnosztika
8.990 Ft

Futómű alkatrészek
10% kedvezmény

10% kedvezményAblaktörlő lapát 10% kedvezményAkkumulátor

Műszaki vizsga
24.990 Ft

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