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15% kedvezmény vezérléscserére

Interjú a 6-7. oldalon Harmath István szobrászművésszel

Új szobor
a Templom téren

11. oldal

Találkozót kezdeménye-
zett az önkormányzat a 32 
praxisban dolgozó felnőtt 
háziorvosokkal. Párbeszéd 
kezdődött.

GAJDA PÉTER
Párbeszéd

13. oldal

KISS-SZITÁR ORSOLYA      
Kóficok
A kerületi napközis tábor-
ban naponta 150 és 200 
gyerek színvonalas nyári 
elfoglaltságáról gondos-
kodtak. 
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Ki tudja befejeződött-e egyáltalán a koronavírus-járvány 
harmadik hulláma, a naponta érkező friss megbetegedési 
adatok szerint már letagadhatatlanul nyakunkon a negye-
dik hullám is.
A nyáron ugyan egy kicsit fellélegezhettünk, mert volt 
időszak, amikor a vírus miatt már nem halt meg senki, 
egyre kevesebben kerültek kórházba, voltak lélegeztető 
gépen. De a félelem mindig itt maradt, és valódi meg-
nyugtató szó igazán nem jött senkitől. Igaz, sokan, a 
szakértők és a politikusok sokfélét mondtak, volt, hogy 
egyik napról a másikra akár az ellenkezőjét is a korábbi 
mondásnak. Hordjunk, ne hordjunk, menjünk, ne men-
jünk, legyen, ne legyen, oltsunk, ne oltsunk harmadszor 
ellentmondásaiban élünk hónapok óta.  A bátrabbak, a 
külföldön például Horvátországban, Szlovéniában nya-
ralók szinte együtt érkeztek haza a rossz hírekkel, hogy 
ezekben az országokban bizony komoly járványveszély 
van. De akkor már nincs mit tenni, csak várni, és bizakod-
ni, hogy a betegség talán elkerül bennünket. A gyerekek 
is megkezdték az idei tanévet, a legkisebbek is járhatnak 
óvodába, bölcsődébe, bízva abban, hogy végre nem lesz 
szükség a távoktatásra, az intézmények bezárására. 
A romló járványadatok ellenére a védekezésben szept-
emberre teljesen magunkra maradtunk. Nem kötelező a 
maszkviselés zárt térben, a bevásárlóhelyeken, az okta-
tási és szociális intézményekben, a tömegközlekedési 
eszközökön, a kulturális intézményekben, talán csak az 
egészségügy intézmények követelik meg az odaérkezők-
től az orr és a száj eltakarását. Furcsa mód, mostanra a 
maszkviselés az egyének döntésére van bízva, nem tilos, 
csupán megengedett. És most telnek a napok, visszatért a 
normális élet, de legbelül azért még bujkál a félelem, és 
várunk, mi lesz? És bizakodhatunk abban, hogy sokakban 
győz a józan ész, és nem dobják sutba a járványmegelő-
zésről eddig tanultakat: oltás, zárt térben maszkviselés, 
távolságtartás és kézmosás! 
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FELÚJÍTÁS  

TÁMOGATÁS

A kormányzati elvonások és megszorí-
tások ellenére a tanév elején közel 2,5 
millió forint értékben, ingyenes füzet-
csomaggal támogatja az önkormányzat 
a kispesti családokat. 2021-ben ösz-
szesen 21 ezer 470 füzet került 2 557 
füzetcsomagba az I-V. osztályosoknak. 
Minden évfolyam esetén lehetőség van 
plusz csomagok kiküldésére, amennyi-
ben ezt az intézmények még jelzik az 
önkormányzatnak. A csomagok össze-
állításában idén is az iskolaigazgatók 
munkaközösség-vezetője, Bihari Péter, 
a Puskás iskola igazgatója volt az ön-
kormányzat segítségére.

Füzetcsomagok

ÜNNEP

Kispest önálló településsé válásának 
150. évfordulóján Kispest Díszpolgá-
ra címet vehetett át Iványi Miklós, az 
Evangéliumi Testvérközösség lelké-
sze, Szilágyi István volt polgári védel-
mi parancsnok, testvérvárosi referens 
és Timár Béla korábbi polgármester. 
Kispestért Díjat kapott Dr. Bihari Ág-
nes bőrgyógyász, Urbánné Mészáros 
Tünde intézményvezető-helyettes, 
Kranyik Gyuláné ügyintéző, Bu-
gyiné Szabolcsi Ágnes irodavezető, 
Koltay Katalin anyakönyvvezető, 
Horváth Gyöngyi tanító (posztu-
musz), Mikófalvi Ágnes pedagógus, 
Rácz Attila igazgatóhelyettes, Tordai 
László tü.alez. parancsnokságvezető, 
Ikladiné Dr. Petres Veronika koráb-
bi irodavezető. Dicsérő Oklevélben 
részesült Misiák Dávid Jolánta pszi-
chológus, Kisgyörgy Edina szakasz-
szisztens, Bihari Erzsébet ügyintéző, 
Berencz Ibolya főépítész, Béresné 
Kollányi Dorothea iktató, Cseh Ju-
dit anyakönyvvezető, Fülöp Péter 
polgármesteri referens, Jakubács Er-
zsébet ügyintéző, Kanizsainé Kohá-
ri Krisztina hivatali csoportvezető, 
Nagy-Vankó Gabriella személyügyi 
referens, Nagy Viktória szervezési és 
minőségügyi referens, Pajtás László 
információrendszer-szervező, Zsig-
mondné Miklós Ilona anyakönyvve-
zető, Mohay Orsolya művészeti mun-
katárs, Kaszper Ágnes óvodavezető. 
Elismerő Oklevél Kiemelkedő Peda-
gógiai Tevékenységért elismerésben 
részesült Lázár András, Gábor Erzsé-
bet. Kispest Gyermekeiért Elisme-
rő Oklevelet kapott Rátkai Istvánné 
óvodai dajka, Kórádi Gáborné nyug-
díjas tanítónő.  Együttnevelő Pedagó-
gus Elismerő Oklevelet kapott Gábor 
András tanár, Dománné Bermoskóni 
Erzsébet óvoda nevelőmunkát segítő 
munkatárs.  Polgármesteri Dicsérő 
Oklevelet kapott Petki Anna isko-
lai munkaközösség-vezető, Szabóné 
Tóth Ildikó tanító. 

Dísztestületi
a 150. születésnapon   

A mai napon aláírtam a kivitelezési 
szerződést a Központi Játszótér terü-
letének megújítására, így hamarosan 
elkezdődik a munka – olvashattuk au-
gusztus 31-én Gajda Péter polgármester 
közösségi oldalán. Sokan várták már a 
hírt, hiszen a 2010 előtt átadott, akkor 
teljesen megújult játszótér, mára már 
alaposan megkopott, jelentősebb átépí-
tésre, karbantartásra azóta nem került 
sor. Érthető és jogos volt az utóbbi hó-
napokban a szülők aggodalma és pana-
sza, elsősorban a nagy csúszda állapotá-
ra – írta bejegyzésében a polgármester. 

Játszótéri csúszda

A közelítő koronavírus-jár-
vány negyedik hulláma elle-
nére Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere 
több védőintézkedést hatá-
lyon kívül helyezett. Nem 
lesz reggeli testhőmérséklet-
mérés, a maszk viselése sem 
kötelező, és nem kell tartani 
a másfél méter védőtávol-
ságot sem. Az évnyitó előtt 
a hagyományoknak meg-
felelően a leendő elsősök 
közösen átsétáltak a Szőlős-
kert Református Óvodából 
leendő iskolájukba. Az Ady 
iskolát fenntartó Budapest-
Kispest-Központi Reformá-
tus Egyházközség képvisele-
tében a tanévnyitón részvevő 
Harkai Ferenc Csaba vezető 
lelkész tájékoztatása szerint 
„most már a fejlődés útján 
vagyunk, ami látszódik a ta-
nulók létszámában, az épület 
termeinek folyamatos fel-
újításában, és a közösség is 
mostanra már megerősödött, 
igazi közösséggé formáló-

dott”. A tanévre való felké-
szülés során két tantermet a 
nyáron teljesen felújítottak, 
a festésen kívül kicserélték 
a padlózatot, így az alsó ta-
gozaton minden kisgyerek 
felújított osztályterembe jár 
szeptembertől. Megkezdték 
a felsősök tantermeinek is a 
lépésről lépésre való teljes 
felújítását. Ennek keretében 
egy tanteremben már új a 
padlóburkolat, de egy má-
sik tanterem a tervek szerint 
még az őszi szünet folya-
mán megújul a burkolat, de 
a festés, mázolás már ott is 
megtörtént.  Az intézmény 
felkészülten várja, ha a ko-
ronavírus-járvány negyedik 

hulláma elérné az iskolát. 
Az előző két tanév tapasz-
talatai alapján már nem éri 
őket váratlanul a távoktatás 
sem, ezért a vírus miatt nyu-
godtabban kezdik a tanévet – 
hangsúlyozza Harkai Ferenc 
Csaba. Az intézményt 2019 
óta igazgató Botka Nóra 
kérdésünkre elmondta: neki 
jutott a pandémia időszaka, 
az ezzel járó valamennyi ne-
hézség, ami kihívást jelentett 
és jelent a negyedik hullám 
előtt is, de most is leginkább 
„nem a pánikkeltésre, hanem 
a megfontoltságra van szük-
ség.” A kollégák már koráb-
ban valamennyien beoltatták 
magukat. 

Megkezdődött a 2021/2022-es tanév a Kis-
pesten lévő általános és középiskolák-
ban is. Az idén ötödik tanévét kezdő Ady 
Endre Református Általános Iskolában 
jártunk az évnyitón, ahol 25 első osztá-
lyos kisgyerek kezdi meg tanulmányait.

Az alsó tagozatosok felújított tantermekben tanulnak 

Iskolai tanévnyitó
a negyedik hullám előtt  A testületi ülés elején néma fel-

állással emlékeztek a pandémia 
idején elhunytakra, többek kö-
zött Bán Zoltánra, a Közpark 
Kft. fiatalon elhunyt ügyveze-
tőjére. Döntöttek a képviselők 
arról, hogy a haláleset miatt 
megüresedett vezetői pozíciót 
Dr.Vitál Márton, Kispest ko-
rábbi aljegyzője, látja majd el 
a Közpark Kft.-nél. Módosí-
tották a Kispesti Egészségügyi 
Intézet alapító okiratát, hiszen 
az elmúlt időszakban újabb 
szolgáltatásokkal bővült, és a 
jövőben is folyamatosan bő-
vül, például az egynapos se-
bészettel az intézet profilja. A 
képviselők egyetértettek azzal, 
hogy az Árnyas óvoda gyer-
meklétszámának csökkenése 
miatt a júniusban engedélye-
zett 9 helyett szeptembertől 
8 csoport indítása indokolt. 
Ezért a testület engedélyezte, 
hogy az óvodában két óvoda-
pedagógus és egy dajka állás-
hely megszűnjön.  A döntés 
indoklásában Vinczek György 
alpolgármester kifejtette, saj-
nos egyre kevesebb kisgyerek 
születik Kispesten, így a meg-
lévő férőhelyeket nem tudják 

feltölteni. Jelenleg Kispesten 
12 óvodában 70 csoportban 
fogadják a gyerekeket, de ha 
nem lesz változás a gyermek-
számban, márpedig a jelenleg 
várandósok létszáma ezt nem 
mutatja, akkor szükség lesz az 
intézményrendszer alaposabb 
átszervezésére is, hiszen a je-
lenlegi húsz fős átlag csoport-
létszám nem mehet az állami-

lag még támogatott 13 fő alá. 
A Napraforgó óvoda lakossági 
igények alapján angol nyelvi 
csoportot kíván indítani.  Az 
angol nyelvi csoport műkö-
déséhez az Angolul Vidáman 
Kft. egy angolul anyanyelvi 
szinten beszélő pedagógust és 
egy magasan képzett, angolul 
jól beszélő pedagógust bizto-
sít. A csoportba felvételt nyert 
gyermekek szülei a programon 
való részvételért díjat fizetnek. 
A képviselő-testület támogatta 
az angol nyelvi csoport indí-
tását. Elfogadták a Kispesti 
Rászorultak Megsegítésére 
Közalapítvány 2020. évi egy-
szerűsített beszámolóját, és 
rábólintottak a Közalapítvány, 
valamint a Puskás Ferenc Ala-
pítvány 2021. évi támogatási 
szerződésére. 

Többek között a veszélyhelyzet idején 
hozott polgármesteri döntések tudomá-
sulvételéről, jóváhagyásáról, óvodai 
férőhelyek csökkentéséről döntöttek a 
képviselők a pandémia utáni első „élő” 
képviselő-testületi ülésen.

Új vezető a Közparknál     
A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéseket elfogadták

VINCZEK GYÖRGY
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Harmath István szobrászművész alapos gondossággal maga felügyelte köztéri szobrának he-
lyére emelését. A kispestiek kíváncsian várták, mi kerül a Templom térre, nem tudták mire vélni a 
folyamatos sürgést-forgást az elmúlt hetekben. A szobrot eredetileg nem a kerületnek szánták, 
de kalandos helykereső útja végén itt leltek végleges helyet a felállításához. Kispest jó szívvel 
befogadta Szent István királyunk szobrát, és találtak neki méltó helyet a város legszebb, három 
templom által határolt terén. A szobor maga és sorsának rendeződése is üzenet a mának a megbé-
kélés, az összefogás fontosságáról. 

Harmath István 
szobrászművész,
az államalapítás idei ünnepén Kispesten
felállított Szent István szobor alkotója

Az előzmények:Államalapító Szent István 
királyunk szobrát a Fővárosi Önkormányzat 
2017-ben hozott döntése értelmében egy 2019-
ben kiírt pályázat nyertese, a székelyudvarhelyi 
születéstű, Baján élő Harmath István szobrász-
művész készíthette el. A szobor elkészülésének 
és felállításának körülményeiről fontos tudni, 
hogy az akkori, Tarlós István vezette közgyűlés 
eredeti tervei szerint az alkotást 2020 novembe-
rében állították volna fel a XIII. kerületi Szent 
István parkban, ahol elbontották volna Lukács 
György, a Tanácsköztársaság népbiztosának, 
magyar és a nemzetközi filozófiatörténet nagy 
alakjának szobrát, és ennek helyére került volna 
a Szent István királyt ábrázoló köztéri alkotás. 
Az önkormányzati választásokat megelőzően, 
2019-ben megkezdődtek a szoborállítás előké-
születei a Szent István parkban, de az újonnan 
megválasztott Fővárosi Közgyűlés felfüggesz-
tette ezt, és új helyet kerestek a szobornak, 
kevés sikerrel. A helykeresés során kialakult 
méltatlan helyzetnek Gajda Péter polgármester 
„befogadó” felajánlása vetett véget, és a kerü-
leti képviselő-testület döntése után megkezdőd-
hettek a szobor felállításának előkészületei a 
Templom téren.

Oly sok Szent István szobor létezik ország-
szerte, miért gondolta, hogy megpályázza 
egy újabb megformázását?
Pont emiatt, hogy rengeteg elképzelés született 
Szent Istvánról ezért éreztem kihívásnak a szo-
borkészítés lehetőségét.

Ez a szobor mi mindenben más, mint a többi 
köztéri alkotás?
Mindenben. Egyedi az elképzelés, komponálás, 
formailag, mozgásában, arányrendszerében, 
mondanivalójában.

Mit üzenhet ma egy ilyen szobor az itt élők-
nek, a mának, mindnyájunknak?
A szobor mozdulata tudatosan volt megtervez-
ve: a bal kezében óvó, védelmező mozdulattal 
tartja az országalmát, a jobbját meg felemeli, és 
az égre mutat, figyelmeztet, éberségre, egységre 
buzdít, szóval nem megoszt, hanem összefogás-
ra hívja a nézőt.

Kicsit viharosra sikeredett az elmúlt egy év 
a szobor körül. Most már elégedett, megbé-
kélt a helyszínnel. Igazán szép helyre, három 
templom által övezett térre kerül, szimboli-
kusan is az összefogásra hív, és az avatón is 
a három felekezet lelkésze áldotta meg. Szép 
gondolat és gesztus volt ez. 
Igen, kénytelen voltam megbékélni a helyszín-
nel, mert nem volt más lehetőségem. Ez nem 
azt jelenti, hogy nem jó ez a templom előtti tér a 
szobor számára. Szerintem szerencsés a szobor 
találkozása a térrel. Sajnos a szoboravatón oda 
nem illő politikai propagandabeszédek is el-
hangzottak, holott a szobor is jelezte, hogy nem 
egymásra kellene mutogatni, hanem inkább 
magunkba kellene nézni, és nem rágalmazni, 
hanem segíteni egymást.

Nagyon csalódott volt, amikor a felállítás 
előtt megkezdődött ez a tilitoli a szoborral? 
Gondolt arra, hogy esetleg nem lesz ebből 
már semmi?
Igen, csalódott voltam, mert álmomban sem 
gondoltam volna, hogy az eredetileg kijelölt 
helyszínen, a Szent István parkban nem lehet 
Szent István szobrát felállítani azzal az abszurd 
és érthetetlen indokkal, hogy a szobor elveszi a 
zöld területet a parkból, holott nem elvettünk, 
hanem hozzáadtunk a zöld felülethez, mivel 

egy kis zöld dombra volt tervezve. Sajnos poli-
tikai ideológia van a háttérben.

Miben kellett módosítania az eredeti szobor-
terven, amit a Szent István parkba gondol 
ki? 
A szobor talapzatát újra kellett gondolni és 
tervezni. Az eredeti helyszínen a Szent Ist-
ván parkban az akkor elkészült talapzatot már 
ledózerolták, mintha ott sem lett volna. 

Melyek a szobor legfontosabb paraméterei, 
mit érdemes tudni róla?
Ennek a szobornak a megalkotásához egy év 
munkára és 20 év tapasztalatára volt szükség. 
A szobor magassága 250 cm, bronzból készült, 
a talapzata horvát mészkő. A szobor öntését 
Sánta Csaba szobrászművész és fia, Sánta Áron 
végezték szovátai műhelyükben, amit ezúton is 
köszönök nekik.

Vannak még ezen kívül Magyarországon, 
Budapesten köztéri szobrai?
Igen vannak. Budapesten ez a harmadik köztéri 
szobrom. Az első egy Tisza István szobor volt, 
ami 300 centiméter magas, a Róna utca-Tököly 
út találkozásánál állították fel. A második egy 
56-os emlékmű, ami Rákospalotán áll.

Min dolgozik mostanában, van olyan szemé-
lyiség, akit szívesen megformálna?
Köztéri megbízásaim a Szent István szobor óta 
nincsenek, de folyamatosan dolgozom saját 
elképzeléseimen. Az, hogy kit mintáznék meg 
szívesen, az az illető személyiségétől, emberi 
értékeitől függ. Nálam ez nem anyagi, hanem 
elvi kérdés.

Varga Ibolya
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Álláskeresők
Néhány napja tudjuk, hogy Karácsony Gergely kezdeményezésére 
népszavazás lehet a Fudan Egyetemről. Ez kétségtelenül jó hír, mert 
az, hogy magyar pénzből kínai cégek kínai egyetemet építsenek Bu-
dapesten külföldi diákoknak, az önmagában is véleményes. Több 
százmilliárd forintnyi közpénzről van szó. Ráadásul az egyetem a Di-
ákváros rovására épülne fel, ez talán még fájóbb következmény, mint 
a beruházás gazdasági vonatkozásai, mert megakadályozza, hogy 
végre érdemi segítséget kapjanak lakhatásukhoz a Budapesten tanuló 
egyetemisták. Pedig sokkal több kollégiumi férőhelyre lenne szük-
ség. Kevesebb figyelmet kapott, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 
a főpolgármester egy másik kérdését is átengedte, mely így szólt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának 
leghosszabb időtartama 270 nap legyen?” Márpedig ez legalább 
olyan fontos, persze gyökeresen más természetű kérdés. 
Jelenleg az álláskeresési járadék időtartama mindössze 3 hónap ma-
ximum. Ennek folyósításával is vannak gondok, több cikk is foglal-
kozott az akadozó támogatással. Baksa Roland, a 24.hu szerzője több 
érintettet is megszólaltatott még tavaly, amikor talán a legnagyobb 
volt a baj a válság miatt. Kriszta esete volt talán a legkirívóbb. Taxis 
diszpécserként dolgozott, a korlátozások miatt az elsők között vesz-
tette el munkáját. Az őt megillető támogatás végül 96 nappal (!) az-
után érkezett meg, hogy jelezte az állam felé, hogy munkanélküli lett. 
,,Túl voltunk már a 90. napon is, de egy huncut fillért nem láttam. Ha 
barátaim nem segítenének, már az utcán laknék.” – panaszolta akkor 
az albérletben élő nő. Elképesztő, hogy még ez a kevés támogatás 
sem jön időben.  De az álláskeresési járadékkal nemcsak ez a prob-
léma, hanem az, hogy kifogástalan ügyintézés és folyósítás mellett is 
nálunk van a fejlett világ legszűkmarkúbb ellátása, mégpedig 2010 
óta, mikor a Fidesz nekiállt szétszaggatni a szociális hálót. Példa nél-
küli érzéketlenség, miközben azt mondták, hogy senkit sem hagynak 
az út szélén. Az itthoni 3 hónappal szemben a nem éppen fejlett szo-
ciális rendszeréről híres USA-ban 6 hónapig, Bulgáriában 9 hónapig, 
Romániában 12 hónapig, Spanyolországban és Németországban 24 
hónapig jár az álláskeresési járadék. És akkor az összegéről még nem 
is beszéltünk. Európában ilyen kevés ideig és ilyen kevés összeggel 
segíteni a bajbajutottakat egészen egyszerűen szégyen. Most viszont, 
ha a Fidesz nem trollkodja meg a népszavazást, végre változtathatunk 
ezen. A másik lehetséges megoldás a kormányváltás, de a kettő nem 
zárja ki egymást.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Kispest Önkormányzata képviseletében Vinczek 
György alpolgármester, Bernát Péter kabi-
netfőnök, a móri születésű Szemeti Hajnalka, 
valamint a Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) jelenlegi és korábbi elnöke, Somlói Judit 
és Nagy Tamás helytörténész vett rész az első 
polgári származású magyar miniszterelnök 
halálának 100. évfordulója tiszteletére ren-
dezett ünnepségen és koszorúzáson, Móron. 

Wekerle Sándorra
emlékeztek Móron,
a szülővárosában    

Közösen 
A kormányzati megvonások miatt 
elmaradt a kerületi egyházaknak ki-
írt támogatási pályázat – tudtuk meg 
Vinczek György alpolgármestertől 
a szokásos egyházügyi fórumon, 
amelyre meghívást kaptak az egyhá-
zak lelkipásztorai, lelkészei, plébá-
nosai. Az önkormányzatnak fontos 
az egyházakkal való együttműködés, 
ezért is vannak ezek a fórumok éven-
te. A  találkozó közös imádsággal 
kezdődött, amelyet Deák László, a 
Kispesti Evangélikus Gyülekezet lel-
kipásztora vezetett. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A hátrányos helyzetű társadalmi cso-
portok életkörülményeinek javítá-
sát szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programban 2019-ben megfogal-
mazottak szerint a Kispesti Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, Balogh 
Elek irányításával, a helyi romare-
ferens, Balogh Csilla bevonásával 
munkacsoport alakul a krízishelyzet-
ben lévő, súlyos problémákkal küz-
dő romák és családok koordináltabb 
segítésre. A munkacsoport nevéről, 
összetételéről, megalakulásának, 
működésének feltételeiről várhatóan 
szeptember végén a képviselő-testü-
let dönt.

Munkacsoport

Az eseményre meghívták annak 
a 12 városnak a vezetőjét, ahol 
Wekerle Sándor még életében, 
vagy halála után díszpolgári cí-
met kapott. A hivatalos ünnep-
séget megelőző kötetlen beszél-
getésen a Kispestet képviselők 
találkoztak Mór város polgár-
mesterével, Fenyves Péterrel, 
alpolgármesterével, Czachesz 
Gáborral, a térség országgyűlési 
képviselőjével, Törő Gáborral, a 
Wekerle Sándor Életművét Gon-
dozó Kulturális és Tudományos 
Alapítvány kuratóriumi elnöké-
vel, Buza Ernővel, valamint a 
Wekerlének díszpolgári címet 
adományozó városok (Karcag, 
Debrecen, Győr, , Székesfehér-
vár, Veszprém, Mór, Tapolca, 
Kispest, Békéscsaba, Miskolc, 
Hódmezővásárhely, Nyíregyhá-
za) jelenlévő vezetőivel. Kispes-
ten az önkormányzat 1996-ban 
adományozott díszpolgári címet 
a háromszoros miniszterelnök-
nek, Budapest főváros pedig még 
életében, 1894-ben. 
Wekerle Sándor emlékének ápo-
lása az elmúlt egy évtizedben 
gyorsult fel igazán, pótolva az 
elmúlt évtizedek elmaradt meg-

emlékezéseit. A helyben is mél-
tatlanul elfeledett móri születésű 
miniszterelnöknek 2011 óta köz-
téri szobra áll a város központjá-
ban, 1993 óta Mór díszpolgára is, 
utca, intézmények viselik nevét. 
A WTE képviselőitől megtud-
hattuk, hogy Kispest nem feled-
kezett meg sohasem a városrész-
ben Wekerle által kigondolt és az 
1908-ban megkezdett munkás-
telep építtetőjéről. Ennek egyik 
bizonyítéka, hogy a telepet az 
itt élők nevezték el Wekerlének, 
ahogy a köznapi szóhasználat-
ban évtizedek óta még ma is így 
ismeri mindenki.  Ezen kívül 
Kispesten hamarabb volt Weker-
le Sándornak szobra, mint szü-
lővárosában, Móron. A kispesti 
Wekerle Sándor szobrot, Péterfy 
László szobrászművész alko-
tását az önkormányzat a 2008-
ban állította. A WTE 1986-os 
újraalakulása óta pedig annak a 
hagyománynak, szellemiségnek 
az ápolására jött létre, amelyet a 
1910-ben alakult elődjétől örö-
költ. A WTE tagjai szeptember 
26-án autóbuszos kirándulásra 
mennek Wekerle Sándor szülő-
városába, Mórra.

Hiller István, Kispest or-
szággyűlési képviselője kö-
szöntője elején az ünnepnap 
történetéről mesélt: 250 éve, 
hogy Szent István napja elő-
ször nemzeti ünnep lett, akkor 
született az erről szóló Mária 
Terézia-i rendelkezés. Szent 
István műve, a magyar állami-
ság létrehozása, majd fennma-
radása nem magától értetődő 
dolog: „Olyan teljesítmény ez, 
amelyre joggal büszkék lehe-
tünk, s amelynek megteremtő-
je első királyunk volt.”
A történész-honatya az állam-
alapítás mellett a Szent Ist-
ván-i örökség fontos alappil-
lérére, az orientációra is kitért: 
„Szent István a kereszténység 
felvételével, azzal, hogy a 
római pápától kért koronát, 
házasságával és egész élet-
művével a nyugathoz kötötte 
ezt az országot… A nyugat 
szervezeti formájában, elne-
vezésében a történelem során 
számos alkalommal változott, 
de ma ezt az orientációt egy-
értelműen úgy hívják: Európai 
Unió. Magyarország tagsága 
pedig az Európai Unióban, 
nemzeti érdekünk. A magya-
rok számára az EU-n belül 

jobb és előnyösebb, mint bár-
milyen formában az Európai 
Unión kívül. Mi magyarként 
és európaiként, tudva, hogy 
ebben a kérdésben az ország 
és a nemzet döntő többsége 
mellettünk áll, képviseljük 
ezt az akaratot, és megingat-
hatatlanok vagyunk ebben” 
– fogalmazott Hiller István. 
Karácsony Gergely, Budapest 
főpolgármestere beszédében 
az állam újraalapításának, egy 
emberségesebb és méltányo-
sabb ország megteremtésének 
szükségességét hangsúlyozta. 
István király fiához intézett 
intelmeit említette, „mert ezek 
a mának is szóló üzenetek. A 
sokszínű, sok kultúrájú ország 
az erős, az egyszokású pedig a 
gyenge. Nagy szükség van az 
állam újraalapításra, hiszen a 
mai állam megoldások helyett 

bűnbakokat gyárt, mindig uszít 
valaki ellen, mindig hergeli az 
ország egyik felét a másikkal 
szemben. Ezt a békétlenséget, 
ezt a megosztottságot, ezt a 
rossz közérzetet kell felszá-
molnunk, mert megmérgezi a 
lelkünket is. A mai mérgező 
állam helyett egy olyan új ál-
lam megalapítására van szük-
ségünk, amely minden polgár 
biztonságát szavatolja, a jog-
biztonságát, a közbiztonságát, 
a létbiztonságát, igen az embe-
ri élethez méltó lehetőségeket 
is. Alapítsuk újra Magyaror-
szágot egy olyan hellyé, ahol 
senki nem állhat a törvények 
felett, ahol senki nem hozhat a 
saját érdekei szerint törvénye-
ket és nem írhatja át ezeket, és 
főleg nem fogad el olyan al-
kotmányt, amely nem egyesíti, 
hanem megosztja a nemzetet.”

Az államalapítás idei megemlékezését 
szoboravatással egybekötve tartották 
a Templom téren. Az új köztéri alkotást 
Harkai Ferenc Csaba református és Deák 
László evangélikus lelkész áldotta meg, 
Gyetván Gábor plébános szentelte fel.

Szent István öröksége   
Hiller István az ünnepnap történetéről és fontosságáról beszélt
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ELISMERÉS 

GYÁSZ 

Batthyány-Strattmann László-díjat 
kapott Kispest Díszpolgára, a kispesti 
Yamamoto Intézet alapító főorvosa, 
a Pécsi Tudományegyetem egyetemi 
tanára, a Magyar Akupunktúrás Or-
vosok Társasága és a Magyar Integra-
tív Medicina Szövetség elnöke, Prof. 
Dr. Hegyi Gabriella, amelyet a Sem-
melweis-napi ünnepségen vehetett át 
a Pesti Vigadóban. Ha visszatekintek, 
akkor egy nagyon gazdag és hosszú 
életpálya, majd 50 év, áll mögöttem 
– mondta el a díjátadás után Dr. He-
gyi Gabriella, aki örömmel fogadta a 
rangos elismerést.

Nagy Mihály, Kispest Díszpolgá-
ra (2004) augusztus 1-jén hunyt el. 
Nagy Mihály Göncön született, Deb-
recenben szerzett vegyésztechnikusi 
oklevelet és később agrárdiplomát. 
Részt vett a Sztálin-szobor ledöntésé-
ben, forradalmi újságok és röplapok 
készítésében, terjesztésében, majd az 
utcai harcokban, amiért hat év bör-
tönt kapott, 1960-ban amnesztiával 
szabadult.1990-ben költözött Kispest 
Kertvárosába, haláláig szakértőként 
segítette az önkormányzat munkáját, 
illetve elnöke volt a Kispesti Emlék-
mű Alapítványnak.

Kitüntetés

Díszpolgár

Főzőverseny
Kispest Önkormányzata és a Kispesti 
Sportközpont idén ismét megrendezte 
hagyományos főzőversenyét a Tichy 
Lajos Sportcentrumban. A zsűri, Sági 
Szilárd gasztrokibic, Kertész Csaba 
és Vinczek György alpolgármesterek 
a 16 induló csapat közül a Kispes-
ti Egészségügyi Intézet Szuri-Káta 
csapatának ételét találták a legjobb-
nak, akik most nemcsak a versenyre, 
hanem csaknem 50 kollégájukra is 
főztek, akik az intézetben kialakított 
oltóponton aznap is közfeladatukat 
látták el – tudtuk meg a főszervező 
Lehoczki Zoltántól.

CIVILEK 

KÖSZÖNTÉS 

Új taggal bővült a kispesti „száz-
évesek klubja”. Családias és vidám 
program keretében köszöntötték a 
100. születésnapját ünneplő Nagy 
Andrásnét, Magdi nénit a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat wekerlei 
közösségi helyiségében, akinek há-
rom gyermeke már nem élte meg ezt 
a jeles napot, de 6 unokájával és 17 
dédunokájával azonban együtt ünne-
pelhetett. Magdi nénit szeretettel kö-
szöntötte többek között Gajda Péter 
polgármester, Burány Sándor ország-
gyűlési képviselő, valamint Vinczek 
György alpolgármester.

Születésnap

Jövő tavasszal már egy kor-
szerű, tágas, két műtős gyó-
gyító részleg várja a kispes-
tieket. Az építési területen 
tartott bejáráson Dr. Kumin 
Marianna főigazgató-főorvos 
és Hegedűs Norbert projektve-
zető kísérte végig Gajda Péter 
polgármestert, Burány Sándor 
országgyűlési képviselőt és 
Vinczek György alpolgármes-
tert.
Burány Sándor arról beszélt, 
hogy a Fővárosi Önkormány-
zat támogatásával, az Egész-
séges Budapest Program kere-
tében megvalósuló egynapos 
sebészettel a kispestieknek 
sokkal jobb ellátásban lesz ré-
szük, mint korábban. Nekem 
azért is szívügyem ez, mert 
szinte minden évben adtam 
be a Parlamentben módosító 
javaslatokat a költségvetés-
hez, hogy kapjon több állami 
forrást az egészségügyi intéz-
mény, de ezeket rendre eluta-
sították.  A projektvezetőtől 
megtudtuk, a bontási munká-
latok befejeződtek, megkezdő-
dött az építés, nyolc szakág – a 
gépészettől a villanyszerelésen 
és építészeten át az orvostech-

nikáig – folyamatos dolgozik 
a területen. Most a gépészeti, 
elektromos vezetékeket he-
lyezik el, aztán a betonozás 
következik. A tervek szerint 
novemberben befejeződik a 
szárazépítészet is, és december 
végén kerülhet sor a „kismű-
szaki” átadásra. Nagyon elége-
dett vagyok, terv szerint halad 
minden. Rendkívül örülök, 
hogy szervezetten zajlik ez 

az óriási kivitelezés. Komoly 
együttműködés és együttgon-
dolkodás áll a munkálatok mö-
gött, reményeim szerint jövő 
februárban már műtétek zaj-
lanak az egynapos sebészeten 
– mondta el Dr. Kumin Mari-
anna. Mint arról korábban már 
beszámoltunk, az itt nyíló maj-
dani egynapos sebészet profil-
jában – mint általában máshol 
is –, első helyen szerepel majd 
a szemészet, kiemelt szolgálta-
tásként a sebészet, elsősorban 
a hasi laparoszkópos eljárások, 
de lesz lehetőség a bőrelválto-
zásokkal kapcsolatos beavat-
kozásokra, kisebb ortopédiai 
javításokra, urológiai műtétek-
re. Az ide érkező betegeket 3-6 
óra alatt látják el, ők a meg-
figyelés után 30 percen belül 
megközelíthető tartózkodási 
helyükre térhetnek haza.

Továbbra is a tervek szerint halad az 
egynapos sebészet kialakítása a Kispesti 
Egészségügyi Intézet harmadik emeletén. 
A „kis kórház” kialakítása az építéssel és 
a műszerezéssel együtt több mint egymil-
liárd forintból valósul meg.

Jól haladnak a munkával    
A bontások befejeződtek, már megkezdődött az építkezés is

DR. KUMIN MARIANNA

Köszöntőjében Gajda Péter 
polgármester hangsúlyozta, 
hosszú ideje ez az első alka-
lom, hogy találkozik a Város-
háza vezetése az alapellátásban 
résztvevőkkel, és várhatóan 
nem ez lesz az utolsó ilyen ta-
lálkozó.
Vinczek György alpolgár-
mester arról beszélt, hogy 
megkezdődött az alapellátás 
kormányzati átszervezése, az 
úgynevezett „laza”, majd eb-
ből a „szoros” praxisközös-
ségek kialakítása, ami újabb 
kihívást jelent a felnőtt és 
gyermek háziorvosoknak, va-
lamint az alapellátásért felelős 
önkormányzatnak. Megalakul-
tak a „laza” praxisközösségek, 
ám nagy a bizonytalanság, 
nincsenek biztos információk, 
pontos határidők, ami nehezíti 
a további munkát, a „szoros” 
praxisközösségek kialakítá-
sát.  Az információhiányt és a 
bizonytalanságot tapasztalta 
dr. Szeghalmi Lajos háziorvos, 
a kerületi háziorvosok jelen-
legi társadalmi szakmai veze-

tője is, aki kiemelte: a prob-
léma országos, Kispesten sem 
lehet már praxist eladni, nincs 
utánpótlás, a többség lassan ki-
öregszik. A kormányzat pedig 
a praxisközösségektől várja a 
megoldást a jelenlegi létszám-
hiányra, a helyettesítésekre, 
az alapellátás színvonalának 
növelésére, a szolgáltatások 
bővítésére.   Vinczek György 
tolmácsolta azokat az észrevé-
teleket, amelyek a háziorvosok 
munkáját érintették az elmúlt 
időszakban. A betegek leg-
többször a háziorvosok elérhe-
tetlenségére panaszkodtak, de 
hozzátette, a gyógyító munka 
közben nincs idő a telefonon 
érkező hívások kezelésére. 
A kispestiek eleinte berzen-

kedtek a telemedicinától, a 
„felhőtől”, az e-mailben való 
időpontkéréstől, konzultáci-
ótól, de mára már sokaknak 
természetes, hogy a „felhőbe 
megy” a recept és számítógép 
mellett foglaljuk az időpontot 
a rendelésekre. Arra kérte a 
háziorvosokat, rendszeresen 
frissítsék azokat a közösségi 
felületeket az interneten, ahol 
leírják a rendelési idejüket, 
szabadságukat, helyettesítő-
iket.  A résztvevők egyetér-
tettek abban, hogy hasznos a 
folyamatos párbeszéd kialakí-
tása a háziorvosok és az ön-
kormányzat között, és várják a 
konzultációs kör kibővülését a 
kerületi házi gyermekorvosok-
kal.

Találkozót kezdeményezett az önkor-
mányzat a 32 praxisban dolgozó felnőtt 
háziorvosokkal. Ehhez a most alakuló 
praxisközösségek körüli bizonytalanság 
és a koronavírus-járvánnyal kapcsola-
tos közös teendők adták az apropót.

Tanácstalanok a praxisok-
ban dolgozó háziorvosok  

Kispesten sem lehet már praxist eladni, mert nincs utánpótlás
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A közös képviselő

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Néhány kispesti társasháznál elég mozgalmasan alakult a nyár… 
Sajnos az egyik közös képviselő a tulajdonosok kárára végezte te-
vékenységét úgy, hogy januárban eltiltották az üzletszerűen végez-
hető társasházkezelői tevékenységtől. Ez a legszigorúbb büntetés 
egy közös képviselő számára, mivel nem képviselheti a társashá-
zat, nem rendelkezhet a társasház bankszámlája felett, nem rendel-
het meg munkákat, nem írhat alá szerződéseket és nem teljesíthet 
kifizetéseket! A közös képviselő ugyanúgy végezte tevékenységét, 
vette fel munkája után a képviseleti díjat, mint az eltiltás előtt. Az 
elmúlt évben két társasházat vettem át tőle, ahol már apróbb jelek 
utaltak a nem megfelelő működésre. Túlszámlázás, millió forint 
feletti összeg a házipénztárban, üres üzemeltetési számla, kifize-
tetlen közüzemi számlák, átláthatatlan, zavaros könyvelés. Sze-
rencsére ezeknél a házaknál a számvizsgáló bizottság hatékony 
együttműködésével sikerült őt leváltani.  Információim szerint 
már minden általa kezelt társasháznál elküldték, és ahol felmerült 
a bűncselekmény gyanúja, ott már megtették a feljelentést.
Ennek okán néhány jó tanácsot szeretnék megosztani a közöskép-
viselő-választással kapcsolatban. 
A jelentkezőket első körben célszerű ellenőrizni a https://oknyir.
kh.gov.hu/ oldalon. Itt minden regisztrált, a törvényi előírásokat 
teljesítő közös képviselő szerepel. Erkölcsi bizonyítványt, NAV-
tól nullás igazolást, illetve a képzettséget igazoló dokumentumot 
mindenképpen, és egy bemutatkozó levelet is érdemes kérni, amit 
a tulajdonosok részére át lehet adni. Ebben tájékoztatást ad  ko-
rábbi és jelenlegi tevékenységeiről, valamint arról, hogyan kép-
zeli társasházuk kezelését, felújítási, karbantartási terveit. Fontos 
a referencia-lista is. A képviselő-választást előzze meg személyes 
találkozás a számvizsgáló bizottsággal és lehetőség szerint a tu-
lajdonosokkal is. Ha minden rendben van, akkor lehet beszélni az 
képviselői díjazásról. Van aki egyéni vállalkozóként végzi a tevé-
kenységét áfamentesen, munkája tartalmazza a könyvelést, pályá-
zat figyelését, pályázatok megírását stb.
Minden esetben javaslom alkalmazni a bankszámla feletti kettős 
aláírási jogot, még a kis albetét számú társasházaknál is, így a ki-
fizetéseknél megkerülhetetlen a számvizsgáló bizottság, illetve az 
aláíró tulajdonos.
Legyenek körültekintőek hiszen a közös költség a tulajdonosok 
pénze! Nem mindegy, hogy kire bízzák!

Hegyi András

Hegyi András
írása

Egy gyors kézfeltartós szava-
zás után az is kiderült, hogy az 
itt táborozó gyerekek túlnyomó 
többsége már korábban is járt a 
napközis táborban, sőt, a nyár 
folyamán a legtöbb kisgyerek 
két-négy hetet is eltölt itt. Ezért 
is fontos a hétről-hétre szerve-
zett változatos program. Gábor 
Ilona, a tábort szervező KMO 
Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatója szerint, bár a tábor-
nak évek óta az Eötvös iskola ad 
otthont, az iskolához csak abban 
hasonlít, hogy ide is időben kell 
érkezni, a programokra pontosan 
oda kell érni, egyébként min-
den más ugyancsak izgalmas és 
érdekes volt, ami köszönhető 
azoknak a közművelődési szak-
embereknek is, akik mindent 
megtettek azért, hogy a gyerekek 
igazán jól érezzék magukat.

Kiss-Szitár Orsolya, a Wekerlei 
Kultúrház tagintézmény-vezető-
je, a tábor főkoordinátora hosz-
szasan sorolta azokat a progra-
mokat, amelyeket szerveztek a 
gyerekeknek. Mint mondta: a 
kerületi napközis tábor népsze-
rűségének talán az is oka lehet, 
hogy a gyerekek minden nap 
tartalmas programokban része-
sülhettek. Az önkormányzat a 
kispesti gyerekek számára ingye-
nes tábori programokat 14 millió 
forinttal támogatta. A táborban 
turnusonként 1 táborvezető, 1 
szabadidőszervező, 12 peda-
gógus, 3 konyhás, 2 takarító, 2 
gondnok, 2 védőnő (váltásban) 
gondoskodott a gyerekek prog-
ramjairól, felügyeletéről, étkezé-
séről, egészségvédelméről, biz-
tonságáról. 

A japán kultúra és az olimpia volt az idei 
napközis önkormányzati tábor tematikája, 
így nem csoda, hogy a táborzáró is ennek 
jegyében zajlott. Kispesti Kóficok Kerületi 
Napközis Táborban naponta 150 és 200 gyerek 
színvonalas nyári elfoglaltságáról gon-
doskodtak. 

Tábort zártak
a Kispesti Kóficok      

Magyar László, az Energia-
klub Szakpolitikai Intézet 
és Módszertani Központ té-
mafelelőse arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy nincs már mire 
várni, és senki se érezze úgy, 
túl kicsi ahhoz, hogy befolyá-
solni tudja a természeti folya-
matokat. Részletesen kitért 
arra, hogy 100 éves rekordok 
dőltek meg az elmúlt években 
Magyarországon is, akár ha 
az átlaghőmérsékletet, vagy 
akár a csapadékmennyiséget 
vizsgáljuk. A tendencia egyér-
telmű: egyfokos hőmérséklet-
emelkedést mértek, és ha ezt 
nem fékezzük meg, 6-8 fokos 
emelkedésre számíthatunk az 
elkövetkező száz évben, ami 
viszont már a civilizáció lé-
tezését is veszélyezteti. Túl 
gyors a változás üteme, és 
egyre gyorsuló, amire nem 
vagyunk felkészülve. Várha-
tó, hogy Európa északi részei 
csapadékosabbá válnak, míg 
a déli részeken csapadékhiány 
lesz. Mi a csapadékeloszlás 
teljes megváltozására, olykor 
szélsőségességére számítha-
tunk, ami alaposan befolyá-
solhatja majd a növényter-
mesztést és az ivóvízellátást. 
Várhatóan egyre szárazabb és 

vízhiányosabb tavaszra és 
nyarakra, enyhébb telekre, de 
csapadékosabb őszre készül-
hetünk. A kilátások nem ked-
vezőek, de ez nem jelentheti 
azt, nincs mit tenni, ölbe tett 
kézzel kell várni a világvégét. 
Egyéneknek, közösségeknek, 
településeknek komoly fela-
datai vannak a klímavédelem-
ben, amelyre készülnek tervek, 
stratégiák különböző szinte-
ken, sajnos ezek végrehajtá-
sában sok-sok lemaradás van.  
A Kispesti Klímastratégiában 
(2020) megfogalmazottak 
szerint Kispest Önkormányza-
tának fontos a klímaváltozás 
elleni fellépés, amit jól példáz 
a 2018-ban kidolgozott Fenn-
tartható Energia-és Klíma 
Akcióterv (SECAP). Állami 
szinten sem sok minden tör-
tént a klímastratégia végrehaj-
tásában, de szerencsére mikró 

szinteken sokkal aktívabbak 
már az emberek. A KEHOP 
1.2.1-18-2018-00009 számú 
program keretében lezajlott 
előadásban hallhattunk jó pél-
dákat, amelyek már túlmutat-
nak a munkahelyeken, a civil 
életben is hasznosak lehetnek, 
és ami a legfontosabb, ezek 
bizony már nem igényelnek 
anyagi forrásokat, „csak” egy 
kis odafigyelést. A fűtés-hű-
tés megfelelő szabályozása, a 
szellőztetés fontossága, a fe-
lesleges villanyáram-fogyasz-
tás korlátozása, a nem használt 
elektromos eszközök kikap-
csolása, az alternatív közle-
kedési eszközök, elsősorban 
a kerékpár, igénybevétele, a 
repülővel való utazás kerülé-
se, kevesebb húsfogyasztás, 
látszólag apróságok, de komo-
lyan befolyásolják a klímavé-
delmet. 

Workshopot tartottak a polgármesteri 
hivatal munkatársainak a „Klímatuda-
tossági programok Kispesten” projekt 
keretében most a „klímatudatosságról”, 
azaz, mit tehetünk egyéni, területi, hiva-
tali szinteken a klímavédelemért. 

Klímatudatos hétköznapok    
Állami szinten nem sok minden történt a stratégia végrehajtásában

BábozdZöldre! 
A Bábozd Zöldre Környezeti Nevelé-
si Egyesület lassan egy évtizede szer-
vez gyermekeknek szóló élményköz-
pontú szemléletformáló programokat. 
Ennek egyik eseményére várták a ke-
rületi napközis táborban lévő gyere-
keket a KMO-ban – tudtuk meg Rácz 
Tímea programvezetőtől. Az interak-
tív, forgószínpadszerű környezetvé-
delmi játszóházban a játéké, a meséé, 
az aktivitásé volt a főszerep. A kiseb-
beknek szánt bábokkal fűszerezett 
foglalkozások segítik a fenntartható 
zöld gondolkodás elsajátítását. Fotó: 
Kolcsar Brigitta

SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

GYEREKNAP

Remek összeállítást láthattak azok, 
akik a vírusjárvány elhúzódása mi-
att a Kispesti Környezetbarát Gye-
reknap online programját választot-
ták. A műsorban Koltay Esztertől és 
Sönfeld Mátyástól Lim-Lom mesét, 
környezetóvó előadást, Zenebatyut, 
öko-hangszerek bemutatóját láthat-
tuk, és megmutatták, hogyan készít-
hetünk különféle hulladéknak tűnő 
anyagokból hangszereket. Az ön-
kormányzati programra „Klímatuda-
tossági programok Kispesten” című 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00009 számú 
projekt keretében és támogatásával 
került sor.

Környezetvédelem
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A képen látható autó  
illusztráció.
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Magas felszereltség
Hatalmas helykínálat

Egyedülálló ár érték arány

Grand Tivoli

Az első gépkocsik már augusztusban érkeznek. 
Ne maradjon le róla, válassza ki és legyen az elsők között aki átveheti új autóját! 

Érdeklődjön 
márkakereskedésünkben, 

várjuk szeretettel!

HAMArosAn
visszATÉr kínálATunkbA  

A MEGújulT koMbi  
GÉpkocsink 

SZOLGÁLTATÁS

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás! Aradi Zoltán Tel: 
06 70 519 2470 Email: 
szerviz@szerviz.info

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, 
vízvezeték szerelő szak-
emberek állnak rendel-
kezésére. Tel.: 06/30-486-
7472, 06/20-416-5879

Klímatelepítést vállalunk 
díjmentes felméréssel, 
árajánlat adással. Szakta-
nácsadást és jótállást biz-
tosítunk. Lakások, családi 
házak, irodák hűtését, 
fűtését biztosító klímabe-
rendezések forgalmazá-
sa, telepítése, szervizelé-
se. NEOKLÍMA Kft, 1196. 
Budapest Hunyadi u 47.  
Telefonszám: 0620 9429 
577 és  06209 351 688  

Generál kivitelezés: kő-
műves, burkoló, festő, 
ács-álványozó munkála-
tok, hő-hang-nedvesség 
elleni szigetelés, víz-csa-
torna, villany-gáz szere-
lés.  Tel:+36 30 996-4706,  
email: szeibi.a@citromail.
hu

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALA-
NÍTÁS Megbízható rako-
dókkal, gyors ügyintézés-
sel!

Iroda, lakás költöztetés. 
Igény szerint akár csoma-
golással együtt! Padlás, 
pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES 
kiszállás! Tel. 280-25-42, 
06-70-2-144-235

S Z Ő N Y E G T I S Z T Í TÁ S -
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javí-
tás, függönymosás, taka-
ró mosás. Háztól - házig 
2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat 
E U minőség, garancia! 
www.szonyegexpressz.
hu Telefon: 06-1-280-75-
74, 06 30-94-94-360

SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás, bútormozga-
tással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC, 
szőnyegpadló lerakás. 
Minőségi precíz munka, 
mérsékelt árakon.(Alapít-
va: 1998) Csapó György 
Tel.: 06 31 7806-430, 06 
1 229-5694 festesma.iwk.
hu

Lomtalanítás! Ingatlan, 
hagyaték (akár díjta-
lanul is), pince, padlás 
lomtalanítása, ürítése, 
rövid határidővel. Hulla-
dékszállítási engedéllyel 
rendelkezünk. 06-30-
7030518

Szabó Balázs vállalja ké-
mények bélelését, épí-
tését, kondenzációs ka-
zánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752

Dugulás elhárítás falbon-
tás nélkül. WC-k tartályok 
csapok javítása cseréje. 
Vízszerelés. Tel.: 0620-
491-5089

Kertépítés, térkövezés, 
favágás, bozótirtás, met-
szés, gyepesítés, kerítés-
építés, tereprendezés. 
Ingyenes felmérés áraján-
lat! Tel: 0620-259-6319, 
web: www.telekrendezes.
hu

Társasházak és családi 
házak kaputelefonjainak 
telepítése, javítása, sze-
relése, programozása. Ke-
ressen bizalommal, szám-
laképesen. Pékó László 
06-70/675-0401.

OKTATÁS

Angol nyelvtanárnő és 
fejlesztőpedagógus an-
gol nyelvtanítást, kor-
repetálást és iskola elő-
készítést vállal. Telefon: 
06-70/582-4702 

INGATLAN

Kertet gondozni vágyó 
fiatal pár Nyaralót/Hétvé-
gi Házat venne Balaton/
Velencei-tó vagy Szent-
endre/Duna kanyar tér-
ségében 20 Mft-ig. 06-
20/4549-152 

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását válla-
lom garanciával. Védőol-
tást megkaptam. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-
20-980-3957

Gyógypedikűr, manikűr, 
teljes test, talpmasszázs. 
Gyengéd csontkovácso-

lás Bowen technikával, 
amitől elfelejtheti nyak-
fájását, lumbágóját 2-3 
alkalom után. Házhoz is 
megyek!  Ildikó tel: 295 
3998, 20 335-5653

Masszázs és csontkovács 
kezelés. Ha fáj a háta, 
stresszes az élete, fejfájás 
kínozza, jöjjön el megol-
dást találok problémá-
jára. Kovács Edit. 06-30-
384-4933

ÉLETJÁRADÉK,
ELTARTÁS

Életjáradékot fizetnék la-
kásáért! Leinformálható, 
referenciával rendelke-
ző megbízható személy 
vagyok! Kálny Csaba 06-
20/9494-94-0

Eltartási szerződést köt-
nénk idős hölggyel vagy 
úrral. Különálló jól szituált 
fiatalemberek vagyunk. 
Igények megbeszélése 
telefonon vagy személye-
sen. +3630/150-9444

ÁLLÁS

Bejárónőt, takarítónőt 
keresünk három család 
számára egymáshoz kö-
zeli XIX. kerületi családi 
házainkba. Időtartam és 
fizetés megállapodás sze-
rint. 06-30-369-3305

Karbantartó gondnokot 
keresünk Kispesti intéz-
ményünkbe, heti 5 nap, 
napi 3 órás munkaidő-
ben. Jelentkezéseket az 
iroda@jrsz.hu címre vár-
juk.
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CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás

• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)

#gyerekangol
#beiratkozás
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