ÖNKORMÁNYZAT – ELISMERÉSEK
ÜNNEPI ÜLÉS A 100. ÉVFORDULÓN
Szívesen emlékszünk arra az időszakra, amikor megépült a Wekerletelep, a Templom tér, a Kossuth-szobor, a Hofherr-ház, vagy arra, hogy itt nevelkedtek
azok a híressé lett emberek, akikre büszkék vagyunk.
És nemcsak azokat övezi tisztelet, akik neve közismertté vált, hanem mindazokat, akik munkájukkal
járultak, járulnak hozzá Kispest fejlődéséhez.
5. oldal

XXVIII. évfolyam 5. szám
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Városünnep: újra szabadban, szabadon!
4. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

3. oldal

A Zöld Kispestért polgármesteri díjjal azok munkáját
ismeri el az önkormányzat,
akik partnerek a kerületszépítésben, példát mutatnak
másoknak is, hogyan lehet
zöldebbé, virágosabbá
varázsolni Kispestet.

GONDOSKODÁS
FÖLDI LAURA

2. oldal
A segítés mellett szemléletformálást is próbálunk
végezni, hogy az innen
kikerülők biztonságosabb,
kiszámíthatóbb jövő felé
indulhassanak, hogy stabilabb és boldogabb fejezet
kezdődhessen az életükben.

EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA

9. oldal

Olyan korszerű sebészeti
osztály jött létre, amely a
fővárosban, de országos
szinten is egyedülálló,
hiszen ebben a „kis kórházban” párhuzamosan akár
két műtőben is zavartalanul
folyhat a gyógyító munka.
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Városszépítők együtt

Ünnepel a Családok
Átmeneti Otthona

Húsz éve nyújt egzisztenciális és mentális segítséget a krízishelyzetben lévő kispestieknek a Családok Átmeneti Otthona
(CSÁO).
Azzal, hogy 2002-ben a kerület megnyitotta a CSÁO-t, nemcsak lakhatást
biztosít azoknak a családoknak, akik
valamilyen okból nem találnak otthont,
hanem egyéb segítséget is megkapnak
a Jahn Ferenc vagy a Nagysándor József utcai otthonba érkezők – mondta
köszöntőjében Gajda Péter. Hozzátette:
polgármesteri programjában is szerepel,
hogy a lakhatási válságot akár bérlakás-

Krízishelyzetben lévő
kispestieknek
segítenek
építéssel, akár a CSÁO további bővítésével támogatni fogja az önkormányzat.
Vighné Vince Erzsébet, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum intézményvezetője úgy fogalmazott, a CSÁO-ban
azok a tapasztalatok a mérföldkövek,
amiket egy-egy család vagy turnus beérkezésével szereztek. Ilyen volt, amikor
drogfüggő felnőtt került be a családdal
együtt, vagy amikor mentális betegséggel küzdő szülőkkel jött a család. De

érkezett már értelmi vagy testi fogyatékkal élő gyermek vagy kisbaba is. Az is
előfordult, hogy ágyi poloskát hurcoltak
be beköltözők, és jelentkeztek az épületben műszaki problémák is – sorolta,
hangsúlyozva, hogy ezek mind nagyon
komoly kihívások voltak minden munkatárs számára.
Az otthon vezetője a munkatársak
rendhagyó időbeosztásáról beszélt, ami
extrém elkötelezettséget kíván: a nap
24 órájában szolgálják az itt lakókat,
az év 365 napján, a munkát alázattal
és türelemmel végzik. A segítés mellett szemléletformálást is próbálunk
végezni, hogy az innen kikerülők biztonságosabb, kiszámíthatóbb jövő felé
indulhassanak, hogy stabilabb és boldogabb fejezet kezdődhessen az életükben
– mondta Földi Laura.
Varga Attila alpolgármester arra hívta
fel a megjelentek figyelmét, hogy a két
telephelyen megfordult ügyfelek 90
százaléka tartósan tovább tud lakni ott,
ahová kiköltözött, ez az arány az itt dolgozók munkáját dicséri, és ez hatalmas
eredmény, ami fővárosi, de akár országos viszonylatban is ritkaságszámba
megy – hangsúlyozta.

Földi Laura otthonvezető és Vinczek György alpolgármester

Jutalmazták a környezetszépítőket
Kispest Önkormányzata 2008 óta több
kategóriában ismeri el Zöld Kispestért
polgármesteri díjjal a környezet- és
kerületszépítő munkát, a zöldterületek
gondozását, védelmét: magánszemélyek, lakóközösségek, társadalmi vagy
civil szervezetek, illetve intézmények,
vállalkozások kaphatnak elismerést.
Az idei díjátadót a KMO-ban tartották,
ahol a Kinder Tojás Fesztivál díjazottjai léptek fel.

Kispest polgármestere arról beszélt köszöntőjében, hogy a 2006-ban meghirdetett
Zöldprogram minden eleme, kisebb-nagyobb akciói, alprogramjai – faültetések,
közparkok átalakítása, zöldpályázatok, Fogadj örökbe egy közterületet program, komposztálási program, a kutyapiszokgyűjtők
számának bővítése, zöldkommandó elindítása, közösségi kertek létrehozása, a most
induló csapadékvízgyűjtő program – mind
azt a célt szolgálják, hogy próbáljuk meg
zöldebbé, virágosabbá, rendezettebbé varázsolni Kispestet. Gajda Péter hangsúlyozta:
a 2008 óta adományozható Zöld Kispestért
polgármesteri díjjal azok munkáját ismeri el

az önkormányzat, akik partnerek a kerület
szépítésében, a közterületek gondozásában,
és tevékenységükkel példát mutatnak má-

Azok munkáját ismerik
el, akik partnerek
a kerületszépítésben
soknak is. Kispest polgármestere Vinczek
György, Kertész Csaba és Varga Attila alpolgármesterekkel, valamint Bogó Józsefné
képviselővel, a Környezetvédelmi Bizottság
elnökével adta át a Zöld Kispestért polgár-

mesteri díjakat. Magánszemélyek kategóriában Illyés Sándor és felesége (Bem u. 80.),
Lukács László és felesége (Villanytelep u.
42.), Köhler György és felesége (Fadrusz u.
18.), Ajtay Szilárd (10 millió fa Magyarországnak), valamint a Kispesti Árnyas Óvoda két óvodapedagógusa, Bonnyainé Virágh
Krisztina és Untisz Beáta kapott elismerést.
Díjat vehetett át a Hunyadi u. 23–33. közötti előkerteket gondozó lakók közössége,
a valamint civil szervezetek kategóriában
az Aranykatica Kert. Az intézmények mezőnyében a Wekerlei Kultúrháznak járt az
elismerés.
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Városünnep: újra szabadban, szabadon!

A kétnapos Városünnep június 12-én a Republik fergeteges esti koncertjével
ugyan véget ért, de a várossá válás 100. évfordulójához kapcsolódó programsorozat még nem fejeződött be.

volt betérni, mert Kispest 100
címmel a Kispesti Helikon
Kulturális Egyesület 24 alkotójának kiállítása volt látható.
Az önkormányzat sátrában a

A szerbiai Zomborból, a törökországi Pendikből, a bulgáriai Smolyanból és a romániai
Tasnádról érkeztek küldöttségek a centenáriumi ünnepségre.
A zombori, a smolyani és
tasnádi delegációk június 10én találkoztak Kispest vezetőivel a Városházán, ahol Pribilla
Attila zombori alpolgármestert, Dimitar Nikolov smolyani
jegyzőt és Zsido Lóránt Gábor
tasnádi tanácsost emléktárgyakkal ajándékozta meg az
önkormányzat a centenárium
alkalmából. A pendiki küldöttség másnap délelőtt érkezett
Ahmet Cin polgármester vezetésével. A testvérvárosok képviselői együtt tekintették meg
az Atatürk parkban lévő testvérvárosi tájékoztató táblákat.
Gajda Péter polgármester lapunknak elmondta, a 2005-ben
indult testvérvárosi együttműködés legfontosabb eleme,
hogy kispesti diákok megismerhetik más népek, országok
kultúráját, és Kispest is meg
tudja mutatni a helyi és a magyar kultúrát. Az eltelt évek
alatt több ezer gyerek utazhatott így külföldre. Megtudtuk,
a tárgyalásokon egyetértettek abban, hogy folytatni kell
a járvány miatt megszakadt
kapcsolatokat, és várhatóan
2023-ban már újra utazhatnak
a kispesti diákok a testvérvárosokba.

Csak az adventi
kulturális rendezvényekkel zárul
az ünnepi év

Színpadon a Republic
Nem véletlenül lett az idei
fesztiváljellegű
rendezvény
szlogenje a „szabadban, szabadon”, hiszen a koronavírusjárvány miatt utoljára 2019
júniusában ünnepelhették a
kispestiek a település várossá
válását. De azért is különleges
a jubileumi programsorozat,
mert majd csak az adventi kulturális rendezvényekkel zárul le. Addig pedig számtalan
helytörténeti séta, ismeretterjesztő előadás és szeptember
24-én a Mihály-napi búcsú vár
mindenkit – mondta el lapunknak Gábor Ilona, a KMO Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója, a jubileumi rendezvénysorozat koordinátora.
A nagyszínpadon, a helyi
együtteseken kívül, idén szinte
csak olyan fellépőket láthattak
a kispestiek, akik még nem
jártak Városünnepen a kerületben. Még a zárókoncertet adó
Republik is ebbe a sorba tartozik, annak ellenére, hogy a
KMO évtizedekig próbahelyet
biztosított az együttesnek.
A kiegészítő programok között
is jócskán találhattak újdon-

ságot az érdeklődők, ezekkel
vált igazán családi rendezvén�nyé az ide Városünnep. Mert
például mindkét napon volt
Ökocsiga játszóház, virtuálisvalóság-sátor, kerékpárral
hajtott elektromos autópálya,
„ládavasút”, ki lehetett próbálni trükkös járgányokat, és még
igazi kereket is lehetett cserélni a virtuális autónkon.
Most is itt volt a Nem Adom
Fel Alapítvány, akiknél kipróbálhatták az érdeklődők
a kerekesszékkel és a fehér
bottal való közlekedést. És ugrálhattak a gyerekek az Euro
Bungee-val, próbára tehették
egyensúlyérzéküket a 3D-karikában. A kisebbeket babasátor,
környezetvédelmi
útvesztő,
pihenősarok, minigolf, mini
kalandpark várta. Kint volt
a téren a Honvéd FC ember
nagyságú kabalaoroszlánja is.
Ezenkívül az Ady Endre út arcai – Utazás a 42-es villamossal címmel 3x3, összesen 9 tablóból álló helytörténeti alkalmi
kiállítást láthattak a Nagy Balogh János Kiállítóterem előtt,
ahová egyébként is érdemes

két napon át Kertész Csaba
és Varga Attila alpolgármesterekkel, Somogyi Ildikó, Paróczai Anikó, Rátkay Andrea,
Ferenczi István és Domokos
Gábor önkormányzati képviselőkkel találkozhattak a kispestiek.
Az első napon szívesen hallgatta a közönség a Fekete
Lakkcipők, Komár László
emlékzenekart, a MIEZ, Illés
emlékzenekart, óriási sikerrel
szerepelt a Balkán Fanatik, és
sokan voltak kíváncsiak a Kelemen Kabátban együttesre is.
Az Alma együttes gyerekeknek adott koncertje nyitotta a
második napot. Őket a KMO
és a WK művészeti csoportjainak bemutatói követték,
majd az Obsitos Fúvószenekar
adott koncertet. A fiatalabbakat a Weinkillers, másokat a
Mangorise és közkívánatra
a The Biebers előadása csalogatta a nagyszínpad elé. A
kétnapos esemény fantasztikus hangulatú Republikzárókoncertjét még sokáig
emlegetni fogják Kispesten. A
hagyományos tűzijáték helyett
idén a zárókoncert show-elemei ejtették ámulatba a közönséget. A műsorokat szombaton
Vágó Piros, vasárnap pedig Dj.
Dominique konferálta.
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Ünnepi testületi ülés a 100. évfordulón

Idén Fenyvesi Dezső, a Puskás Alapítvány kuratóriumi elnöke és Plánk Róbert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető lett Kispest Díszpolgára. A KMO-ban rendezett ünnepi programban
Lutter Imre a Petőfi-év alkalmából Az apostol című elbeszélő költeményből mondott részleteket, Kuti
Róbert hegedűs, Orbán Bori énekes és Pánczél Kristóf zeneszerző, zongoraművész műsorral köszöntötte a résztvevőket.
Szívesen emlékszünk a szebb
időkre Kispest életében, arra az
időszakra, amikor megépült a
Wekerletelep, a különböző felekezeteknek otthont adó Templom tér, az első Kossuth-szobor,
vagy a Hofherr-ház, vagy arra,
hogy itt nevelkedtek azok a híressé lett emberek, akikre mind
a mai napig büszkék vagyunk.
És nemcsak azokat övezi tisztelet, akik neve közismertté vált,
hanem mindazokat, akik „nyomot” hagytak, munkájukkal járultak, járulnak hozzá Kispest
fejlődéséhez – fogalmazott beszédében Gajda Péter polgármester.
Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő a díszpolgári címek
odaítélésének fontosságára a
párizsi Sorbonne egyetem tiszteletbeli címeinek történelmi
példáján keresztül mutatott rá.
Arról beszélt, hogy milyen jelentős, ha egy közösség a „tisztelet okán” valakit elismer és
befogad. Kispest ma fejet hajt
mindazok előtt, akik tiszteletet
érdemelnek, erősítik a közösséget, formálni akarják a jövőt –
hangsúlyozta.
Arató Gergely országgyűlési
képviselő köszöntőjében arról
beszélt, hogy minden tiszteletet megérdemelnek azok, akik
az elmúlt 100 évben sokat tettek a közösségért. Sok neves és
„névtelen” áldozatos munkájának köszönhetően kinőtt egy
új város, egy „mikrokozmosz”.
Ma is az a feladat, hogy megőrizzük értékeinket, meglévő
szolgáltatásainkat, a szociális
hátteret, az oktatást és mindazt,
ami jó, amitől Kispest Kispest
lett és lesz – mondta.
A Kispest Díszpolgára cím

adományozólevelét Fenyvesi
Dezsőnek, a Puskás Alapítvány kuratóriumi elnökének,
valamint Plánk Róbert rendőr
ezredesnek, rendőrségi főtanácsosnak, kapitányságvezetőnek
adta át a polgármester és a két
országgyűlési képviselő.
Kispestért Díjban részesült
Molnár László, a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetője,
Balázs András, a Gábor iskola informatika szakos tanára, Bánáti Tiborné, a Kispesti
Gyöngykagyló Óvoda óvodavezetője, Bertyákné Czérna
Ágnes, az Erkel iskola volt intézményvezető-helyettese, dr.
Csatári Bálint, a Polgármesteri
Hivatal közbiztonsági referense, Dessewffyné Szabó Erzsébet, a Gábor iskola intézményvezetője, Kiss Ágnes, a Mágnes
Színház vezetője, Kötél Mária,
a Kispesti Egészségügyi Intézet
főnővére, Kristóf Lajos szobrászművész, Szétag-Thész Dorottya, a Wekerlei Tipegők Bölcsőde élelmezésvezetője.
Dicsérő Oklevelet vehetett át
Almási Gábor, a Kispesti Uszoda üzemeltetési csoportvezetője, Csikós Beáta, a Pannónia
iskola tanítója, Emmer Szabolcs, a Polgármesteri Kabinet
Iroda pályázati referense, Fehér
Dorottya, a Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda köznevelési
ügyintézője, Hatvanger Zoltán, a KMO PR-referense, Dr.
Haszmann Andrea, a Kispesti Egészségügyi Intézet pszichiáter főorvosa, Honti-Utasi
Zsuzsanna, az Árnyas óvoda
gyógypedagógiai asszisztense,
Kocsis Julianna Ibolya, a Vass
iskola tanára, Parragh-Danó
Mónika, a Pénzügyi és Gazda-

Fenyvesi Dezső és Plánk Róbert
sági Iroda adóügyi ügyintézője,
Petrovics Jánosné, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
területi szociális ügyintézője,
Sallói Gabriella, a Kispesti
Egészségügyi Intézet reumatológiai asszisztense, Soós Erzsébet Rita, a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat Wekerlei
Idősek Klubja szociális gondozója, dr. Tóth Csilla, a Jogi Iroda jogi referense, Tóth Patrícia,
a Kispesti Rendészeti Központ
lakossági ügyintézője, Vasajiné
Bohnert Krisztina, a Kós iskola tanára. Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevelet kapott
Seszták Marianna, a Tarka-barka óvoda intézményvezetője és
Turayné Mikus Éva, az Árnyas
óvoda óvodapedagógusa.
Együttnevelő Pedagógus El-

ismerő Oklevelet vehetett át
Horváth Imréné, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XIX.
Kerületi Tagintézményének fejlesztőpedagógusa és Párta Zsuzsanna, a Gábor iskola tanára.
Elismerő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógiai Tevékenységért elismerésben részesült Apró Éva
Zsuzsanna, a Kós iskola tanára
és Urmai László Ferencné, az
Erkel iskola tanára.
Polgármesteri Dicsérő Oklevelet kapott kiemelkedő pedagógiai tevékenységért Lekner
Mária, a Kispesti Művészeti Iskola gitártanára és Röhrig Éva,
a Bolyai iskola volt intézményvezetője
Kispestért Oklevélben részesült
a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat.
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Képviselő-testületi döntések
Május 27-én és június 16-án ülésezett a képviselő-testület.

szűkíti az értékesíthető lakások
körét. A bérbeadás időtartamát
a korábbi hat hónapról egy évre
emeli, egyúttal a bérleti jogviszony teljes időtartamának 5
évben megszabott időbeli korlátozását megszünteti, így lehetőséget ad arra, hogy ha valaki
hosszabb távon sem tudja más
módon lakhatását megoldani,
továbbra is önkormányzati lakást bérelhessen.

Egy-egy millió
forintot kapnak
az iskolák
Módosították az Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca
által határolt terület, az úgynevezett Városkapu Kerületi
Építési Szabályzatáról (KÉSZ)
szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Jelen módosítást
a Vak Bottyán utca – Tompa
utca – Üllői út – Mátyás Király utca által határolt területre
kezdeményezte egy befektető.
Varga Attila, Gajda Péter, Dódity Gabriella, Kertész Csaba és Vinczek Gyöegy
A változások érintik a lakó rendeltetésű épületek elhelyezése
A júniusi ülés elején egyperces problémája is úgy, hogy az itt latba az Ady Endre Református esetén a 45 négyzetmétert megnéma főhajtással emlékeztek tanuló gyerekek érdekei is ér- Általános Iskolát a Budapest– haladó lakásonként biztosítanmeg a testület tagjai és a város- vényesülhetnek, hiszen foly- Kispest–Központi Református dó várakozóhelyek számát. Míg
háza munkatársai Szűcsné Ju- tathatják, illetve befejezhetik Egyházközségnek, amely az korábban a magasabb szintű
hász Csilláról, az Árnyas óvoda megkezdett tanulmányaikat – elmúlt években már használta, jogszabályban „minimum egy”
május végén elhunyt vezetőjé- mondta a vitában Gajda Péter gondozta az intézményt, felújí- beállót írtak elő lakásonként, a
ről.
polgármester. A baptisták az totta az épület egy részét. Mind- jelenlegi szabályozás már csak
két intézmény esetében a köz- „maximum egyet” – hangzott
Döntött a képviselő-testület arüzemi számlák maradéktalan el a vitában képviselői kérdésre
ról, hogy a Szegfű utca 10. alatbefizetésének biztosítékaként válaszolva.
ti iskolát, amelyben jelenleg a
Szigorúbb lett
2,5-2,5 millió forint óvadékot Alaposan megszigorították a
Jerikó Keresztény Humán Gima fák védelméről
határoztak meg a szerződésben. kerület fák védelméről szóló
názium és Pedagógiai Szakköszóló rendelet
A képviselők módosították az önkormányzati rendeletet. Ékes
zépiskola működik, közneveönkormányzati tulajdonú laká- Gábor képviselő javaslatára
lési feladatok ellátására adja
sok és nem lakás céljára szol- az illegális fakivágásra a jogát térítésmentes használatra a
Baptista Szeretetszolgálatnak üzemeltetésen túl az épület fel- gáló helyiségek bérbeadásáról szabályban előírt legszigorúbb
(az átadás szándéka a májusi újítására és a karbantartására is és elidegenítéséről és a lakások szankciót fogadták el a képvibérléséről szóló rendeletet. A selők, azaz magánszemély 200
ülés napirendjén szerepelt – a kötelezettséget vállaltak.
szerk.). Ezzel a döntéssel vél- Arról is döntöttek a képviselők, módosítás a bérbeadás során ezer forintra, jogi személy pehetően megoldódik az önkor- hogy az önkormányzat továbbra állapít meg a korábbinál rész- dig akár 2 millió forintra is bünmányzat vagyongazdálkodási is térítésmentesen adja haszná- letesebb szabályokat, illetve tethető ilyen esetben. Korábban
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ennek mértéke magánszemély
esetén 150 ezer, míg jogi személy esetén csupán 300 ezer
forint volt – tájékoztatta a képviselőket Varga Attila alpolgármester. A rendelet hatálya nem
terjed ki a magánterületen álló
gyümölcsfákra (kivéve a diót,
a szelídgesztenyét, a mogyorót
és a díszfának nemesített gyümölcsfákat).
Előzetes koncepcióról tárgyaltak a képviselők a KÉSZ területén, a Hofherr Albert utca
– Iparos utca – Lajosmizsei vasútvonal által határolt tömbre, illetve a döntési javaslatot tettek
a szabályozási terv módosításának előkészítésére. Az érintett ingatlanegyüttes szerepel
Budapest Főváros barnamezős
kataszterében, azaz elhagyott,
alulhasznosított terület, egy ideje üresen áll, várja a megfelelő
befektetőjét. Alapvetően lakások építése a fejlesztő célja, és
bár a „vi” (vegyes intézményi)
övezet ezt nem tiltja, de a kérdéses ingatlanok konkrét építési
övezetében jelenleg nem megengedett a lakófunkció. A napirend tárgyalásánál felmerült,
hogy a Lajosmizsei vasút tervbe vett fejlesztésének – a testület idén már tárgyalta ennek
koncepcióját – megvalósítása
befolyásolhatja az ingatlanok
hasznosítását.
Várakozással nézünk a beruházó tervei elé, mert ha valóban
megépülne a jelenleg tervezett
több mint 300 lakásos, a kertvárosi építkezésnél jóval magasabb társasház, az komoly
közlekedési terhet tenne majd
az amúgy is forgalmas Hofherr
utcára. De meg kell várni a befektető végleges tanulmányát,
és majd akkor mondunk véleményt a tervekről – válaszolta
Song Simon kérdésére a Kertváros önkormányzati képviselőjeként Vinczek György.
A képviselők döntése alapján
a Kispesti Iskola Támogatási
Alapból 1-1 millió, szabadon
felhasználható forintot kap idén
is a Bolyai, az Eötvös, a Vass,
az Erkel, a Gábor, a Pannónia,
a Kós, a Puskás, az Ady, a Móra
iskola, a Deák gimnázium és a

Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola.
A képviselő-testület Kispest várossá válásának 100. évfordulójához kapcsolódóan döntött a
Kispesti Értéktár létrehozásáról
is, amelynek működtetésével
és adminisztrációs feladatainak
ellátásával megbízta a KMO
Művelődési Központ és Könyvtár tagintézményét, a Kispesti
Helytörténeti Gyűjteményt. Az
értéktár munkáját háromtagú
bizottság koordinálja: Siklós
Zsuzsanna történész, a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője mint elnök, Popovics
Beatrix, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Kispesti fiókjának
vezetője, valamint Nagy Attila
építész.
Az ülés végén Gajda Péter polgármester az önkormányzat és
a városvezetés nevében megköszönte Dódity Gabriella kormánypárti listás önkormányzati
képviselő Kispestért végzett
munkáját, aki a Fővárosi Közgyűlésben folytatja politikai tevékenységét.
_______________________
A májusi testületi ülés elején
Gajda Péter polgármester a
város vezetése, a képviselőtestület, a polgármesteri hivatal munkatársai és a kispestiek
nevében is megköszönte Burány Sándor volt miniszternek,
államtitkárnak, országgyűlési

Idén is takarékos
gazdálkodásra
készül Kispest
képviselőnek a kerületért, a
kispestiek érdekében 1994 óta
végzett munkáját. Elfogadták a
képviselők azt az önkormányzati szándékot, hogy a Szegfű
utca 10. szám alatt lévő ingatlant köznevelési feladatok ellátására a Baptista Szeretetszolgálatnak adja át működtetésre.
Elfogadta a képviselő-testület
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletet
és a Magyar Állam Kincsár a

kerület szabályszerű gazdálkodásáról, működéséről szóló ellenőrzési jelentést, amely
problémát nem tárt föl, de megbízható és valós képet mutatott
ezzel kapcsolatban. A napirend
kapcsán Gajda Péter polgár-
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désére a polgármester, akik azt
firtatták, hogy miért „riogatta”
a városvezetés csőddel, komoly
kormányzati elvonásokkal a
közvéleményt. Az előterjesztés
szerint az önkormányzat kas�szájában a tavalyi évről ma-

Burány Sándor
mester ismét elmondta: túléltük
a tavalyi évet, a csődöt is elkerültük, pedig sokkal rosszabbra
számítottunk. A lehetőségeinkhez mérten, a látszólagosan
magas pénzmaradvány ellenére
most is szigorú gazdálkodásra
készülünk, és reméljük, hogy
lassan sikerül visszahozni azokat a nem kötelező feladatvállalásokat, szolgáltatásokat, amelyeket a kispestiek megszoktak,
vagy jogosan elvárnak tőlünk,
és hamarosan a korábban tervezett fejlesztési elképzeléseinket
is sikerül megvalósítani. A látszólag magas tavalyi évi pénzmaradvány a szigorú gazdálkodás mellett köszönhető annak
is, hogy az elmaradt programokból, rendezvényekből adódó megtakarítások mellett a
vártnál több folyt be iparűzési
adóból és a központi költségvetésből. Ezeket a tavalyi költségvetés készítésekor még nem
lehetett látni, tudni, a kormányzati kompenzáció pedig jóval
később érkezett – válaszolta
kormánypárti képviselők kér-

radt több mint 2 milliárd forint, amelynek felhasználása
az alábbiak szerint történik: 1
milliárd 250 millió forint bekerült a 2022. évi költségvetésbe
tartalékként, míg a fennmaradó
777 millió 511 ezer forint pénzmaradványból 10 millió forintot
kap a Közpark Kft. az előző évi

Tavaly elkerülte
a csődöt
az önkormányzat
veszteségének finanszírozására;
a Kispesti Uszodának eddig elutalatlan támogatásra 2 millió
400 ezer forint jut; 20 millió forint kerül majd parkolóépítésre,
ezenkívül parkfelújításra, -fejlesztésre 20 millió forint, pályázati önrész finanszírozásra 160
millió forint, a várható energiaárak kompenzálására működési
tartalékba megy 365 millió 111
ezer forint, míg fejlesztési tartalékba 200 millió forint.
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Művészszemmel
a városról

Dr. Hiller István
(MSZP)
A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület huszonnégy
alkotójának centenáriumi kiállítása nyitotta a Városünnepet a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben. A Kispest
100 című tárlatot szeptember
30-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A megnyitón vehette át
Urmai László a logópályázat
első helyéért járó díjat.
Arról beszélt köszöntőjében
Gajda Péter polgármester,
hogy az elmúlt 100 év nem
csupán az utcákról, az épülő-szépülő városról, a fejlődő
egészségügyről, a közparkokról, a villamosításról vagy az
összetartó közösségekről szólt,
hanem azokról a képzőművészekről is, akik itt alkottak és
ma is itt alkotnak. Akik megnézik ezt a kiállítást, a művészek szemével láthatják Kispestet – tette hozzá.
D. Udvary Ildikó művészettörténész megnyitójában azt
mondta, a kiállítás a képzőművészet nyelvén beszél múltról,
jelenről és jövőről. Kitért a
kiállítási anyag stiláris, eljárásbeli és tartalmi gazdagságára, valamint beszélt arról a
kihívásról, amit a különféle
művészi nyelvek találkozása,
a méretek és műfajok sokfélesége jelent a kiállítás rendezője
számára.
Kiemelte: „a Helikon Egyesület tagjai e bemutatón tesznek
tanúságot arról, hogy ők itt, a
száz éves Kispesten vannak
otthon.

EGÉSZSÉGÜGY

A kispestiek érdekében

Az áprilisi országgyűlési választások után, júniusban a
megalakult új Országgyűlés
már a 2023-as évet érintő költségvetést kezdte el tárgyalni.
Az ország jövő évi költségvetési tervezete, amelyet a kormány nevében a pénzügyminiszter terjesztett be, számos
komoly vitára okot adó állítást
tartalmaz. Az ország egészére
kiható kérdésekről, az egészségügy, a szociális ellátás, az
oktatás és más átfogó területek ügyeiről a sajtóban, az interneten, a közélet különböző
fórumain nyilván sok szó esik
majd. Én most arról szeretnék
beszámolni, hogy Kispest és
Pesterzsébet
országgyűlési
képviselőjeként mit tervezek, és mit kívánok elérni. A
költségvetési vitában úgy az
Országgyűlés plenáris ülésén,
mint különböző parlamenti
bizottságok tagjaként szólalok fel, de Kispest érdekében
– hasonlóképpen Pesterzsébet
ügyében is – több egyéni képviselői módosító indítványt fo-

gok beterjeszteni. Ezek közül
kettőt szeretnék most konkrétan kiemelni. Mindkettő olyan,
amivel képviselői fogadóórámon is megkerestek már a helyiek, és olyan fontos kispesti
problémának,
megoldandó
kérdésnek tartom, amelyet
helyi önkormányzati költségvetésből teljes egészében megoldani már nem lehet, hanem
állami költségvetési támogatásra van szükség.
Az egyik fő probléma Kispest
kertvárosi részén, a Nagykőrösi út – Temesvár utca környékén, a csapadékvíz elvezetése.
Az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy az ott folyó
építkezés okán is olyan helyzet
állt elő, hogy a csapadékvíz-elvezető csatorna már nem tudja
ellátni megfelelően a feladatát.
Erre vonatkozólag vizsgálatok
is készültek, amelyek szakszerűen és pontosan feltárták
ezt a problémát. Egyértelmű,
hogy olyan építményrendszerre van szükség, amely képes
elvezetni az esővizet a Nagykőrösi út és a Temesvár utca
közötti területről. Egyeztetve
az önkormányzat vezetésével,
erre a célra 500 millió forintot
igénylünk, és ezt az igényt a
költségvetési módosító javaslat formájában nyújtom be.
Hasonlóképpen fontos ügy a
Wekerletelep problémája, egé-

szen pontosan a vízvezetékcsere kérdése. Felmérések szerint
a Wekerletelepen az ivóvízben
mért ólomtartalom a budapesti
átlagnál magasabb értéket mutat. Ennek oka, hogy évtizedekkel ezelőtt ólomvezetékekkel látták el a vízellátást, mert
ezek olcsók és könnyen megmunkálhatóak voltak. Ugyanakkor mára ezek a régi, elavult
ólomcsövek gondot okoznak.
Szükség van a vízvezetékcserére, de a tulajdonosok döntő
többségének nincs anyagi lehetősége ennek megoldására. Ezért szükséges az állami,
központi költségvetési támogatás, hogy a wekerlei lakosok
vízvezetékcseréje megtörténhessen. Hogy ezt megoldjuk,
a költségvetéshez másfél milliárd forint értékben módosító indítványt nyújtok be. Az
állami központi költségvetés
elfogadása július közepén várható, arról hogy a kormánypártok, vagyis a többség, hogyan
fogadta a kispestieket érintő
módosító indítványaimat a
parlamenti döntés után fogok
beszámolni.
Képviselőként
Kispest és Pesterzsébet érdekében ezekben az ügyekben és
más kérdésekben is a helyiek
javaslatait, felvetéseit fogom
megjeleníteni és támogatni
helyben és az Országgyűlésben is.
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KÖZÉRDEKŰ

Gyommentesítés, parlagfűirtás Kispesten

Kispest Önkormányzata a közterületek, parkok kaszáltatását
végezteti. A magáningatlanok,
valamint az ingatlan előtti
járda-, zöldsáv-, árokszakasz
gyom- és parlagfűmentesen
tartása egész évben az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
Amennyiben a parlagfű irtása
elmarad, és az ingatlanon virágbimbós állapotú parlagfű
található, a hatóság azonnali

kényszerkaszálást rendelhet el,
amiről az ingatlantulajdonost
vagy földhasználót előzetesen
nem kell értesíteni. A kaszálás költsége teljes egészében
a tulajdonost/tulajdonosokat
terheli. A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a
kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15.000 forinttól
akár 5.000.000 forintig is ter-
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jedhet. Aki Kispest közigazgatási területén elhanyagolt,
gondozatlan, gyomos ingatlant észlel, a HYPERLINK
"mailto:zoldprogram@kispest.
hu"
zoldprogram@kispest.
hu e-mail-címen jelezheti.
Az allergén gyomnövények elleni védekezés közös érdek és
felelősség!
Zöldprogram Iroda

v

Minden készen áll a betegek fogadására

Már csak a hivatalos engedélyekre várnak, aztán megkezdődhet a gyógyító
munka a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) harmadik emeletén május végén átadott egynapos sebészeten. A „kis kórházban” – a fővárosban, de országosan is egyedülálló módon – két műtőben végezhetnek kisebb beavatkozásokat az intézmény nyitvatartási ideje alatt, reggel 8-tól 20 óráig.
álló, hiszen itt, ebben a „kis
kórházban”
párhuzamosan
akár két műtőben is folyhat zavartalanul a gyógyító munka.
Az egynapos sebészeti osz-

Az elmúlt 3-4 év
az egészségügyi
fejlesztésekről szólt
Kispesten

Egyedülálló „kis kórház”
Az újraélesztett Egészséges
Budapest Program (EBP) keretében 2020–2024 között összesen 50 milliárd forinttal, évente 10 milliárddal támogatja a
budapesti kerületek egészségügyi fejlesztéseit a kormány.
Ennek előzményeként azonban a fővárosi önkormányzat
vezetése a budapestiek érdekében kompromisszumot, egyezséget kötött a kormánnyal: a
stadionépítések mellett jusson
forrás a helyi egészségügyi
fejlesztésekre, hiszen egy város nem működhet jól ezek
nélkül. Az önkormányzatok
ezt a kialkudott pénzt egyebek
közt rendelők, járóbeteg-ellátók felújítására, építésére és terápiás, diagnosztikai eszközök
beszerzésére fordíthatják. Az
egynapos sebészetek bevezetésétől a várólisták rövidülését is
várják – mondta az ünnepélyes
átadón Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.
Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy
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2019 óta folyamatosan és látványosan fejlődött az egészségügyi ellátás Kispesten, nem
túlzás azt mondani, hogy az
elmúlt 3-4 év az egészségügyi
fejlesztésekről szólt. Az, hogy
az egynapos sebészet elkészült
annak köszönhető, hogy 2020ban Kispest elsőként kapott
támogatást az EBP programból, először 1 milliárd forintot, majd 2021-ben újabb 200
millió forint kompenzációt a
fejlesztéshez. Gajda Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik a kialakításban segédkeztek.
Ahhoz, hogy az egynapos sebészetet a harmadik emeleten
kialakíthassák, az épületen
belül a különböző szakrendelőket, ellátási formákat kellett
át- és elköltöztetni – mondta el a KEI főigazgató-főorvosa. Dr. Kumin Marianna
hangsúlyozta: olyan korszerű
sebészeti osztály jött most
létre, amely a fővárosban, de
országos szinten is egyedül-

tály szakmai vezetője, Molnár
Györgyné tájékoztatása szerint
komoly logisztikai feladat lesz
a két műtő munkájának összehangolása. De készen állnak a
feladatra. Jelenleg 11 szakdolgozóval (nővér, beteghordó,
műtős, műtősegéd stb.) kezdik
majd meg a munkát, az orvosok a KEI dolgozói, de lesznek
külsős operáló orvosok is. A
műtőkben a hét öt munkanapján 8 és 20 óra között folyik
majd a gyógyítás, és azt követően a műtét jellegétől függ a
megfigyelés időtartama. Beteg
itt éjszakára nem maradhat,
estére mindenki az otthonába
távozik. A most átadott egynapos sebészeten elsősorban
a szemészeti (szürkehályog),
továbbá laparoszkópos sebészeti (hasfali, lágyéksérv stb.),
nőgyógyászati (méhszájseb,
hüvelyplasztika, condyloma,
egészségügyi küret stb.), ortopédiai (artroszkópos térdműtét, bütyök, kalapácsujj,
ganglion), kisebb traumatológiai beavatkozások (csukló,
könyök alagútszindróma stb.),
urológiai
(fitymaszűkület, húgycsőtágítás stb.) és
gasztroenterológiai műtétek
elvégzésére készülnek.

ÜNNEP

Díszokleveles
pedagógusokat
köszöntöttek
Pedagógusnap alkalmából az
aranydiplomás (50 éve végzett) Bölcskei Sándornét, a
vasdiplomás (65 éve végzett)
dr. Lehoczki Jánosnét, Olasz
Benedeknét, Ridly Istvánnét
és Szatmári Lászlót, valamint
a rubindiplomás (70 éve végzett) Dobos Kornéliát köszöntötte Gajda Péter polgármester
és Vinczek György alpolgármester a Halásztanya étteremben tartott ünnepségen. A rendezvényen a Kispesti Szatmári
László Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai adtak műsort,
majd meglepetésként az intézmény ünnepelt névadója, Szatmári László játszott hegedűn.

ELISMERÉS

Varázspálca díj
a Zöld Ágacskának

A Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért 2022.
május 21-én adta át először a
díjat annak a 100 pedagógusnak és intézménynek – köztük
a Kispesti Zöld Ágacska Óvodának –, akik és amelyek példamutatóan fogadták be és látják el a rájuk bízott 1-es típusú
diabéteszes gyermekeket. Az
óvoda húsz éve fogad diabétesszel élő és táplálékallergiás
gyermekeket.
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Gyermeknap: újra együtt!

Két év kényszerszünet után idén ismét volt Kispesti Gyereknap a központi
játszótéren. A vidám programok közül a nagyon várt tombolasorsoláson a
fődíjat, a kerékpárt Furkó Adrienn a Vass iskola 3. a osztályos tanulója, míg
a két meglepetésdíjat, a két elektromos rollert Sulla Veronika 2. a osztályos
diák és a 7 éves, Szivárvány ovis Kovács Molnár Levente nyerte.

v

Kertészek a Csillagfényben

Különféle zöldség- és virágmagok, palánták ültetése, valamint „kincskeresés”, azaz földigiliszta és egyéb apró talajlakók utáni kutatás szerepelt május
végén a Csillagfény bölcsődébe járó kisgyerekek délelőtti foglalkozásában,
amelyet a dán–magyar bölcsődei program keretében tartottak

1.2.1-18-2018-00009 azonosítószámú „Klímatudatossági
programok Kispesten” című
projekt keretében hoztak a
témába vágó tesztkérdése-

Programok
sokasága várta
a gyerekeket

Végre együtt
A rendezvény nyitásától már
hosszú sorok álltak a mindenkori kispesti gyermeknapok
sláger programjának számító csillám- és arcfestésre. Az
előbbit a Wekerlei Kultúrház
munkatársa, Brösztl Éva, míg
az utóbbit Thén Noémi rajzolta
a gyerekek kezére, arcára most
is, mint már évek óta.
A régóta ismert és sokak által nagyon kedvelt szabadtéri játékokon, az ugrálóváron,
gyöngyfűzésen, élő kuglizáson, a Kenderkóc népi
játékain, körhintáján, a kerületi rendőrkapitányság munkatársainak foglalkozásán, a
pónilovagláson és a Kispesti
Állatvédelmi
Járőrszolgálat
bemutatkozó sátrán kívül idén
az óriáslabdában való gurulás
volt az újdonság – tudtuk meg
Váradi-Fekete Petrától, az önkormányzat rendezvényszervezőjétől.
A játszótéren felállított foglalkoztató sátrakban régi ismerősök várták a gyerekeket. Az
Első-Kis-Pesti Kert sátránál
nagy sikere volt a legkisebbek

között a közös gyurmázásnak
és a kézügyesség-fejlesztő
játéknak. És míg a gyerekek
ügyeskedtek, addig a szülők
és a nagyobbak környezetvédelmi tesztlapot tölthettek ki,
de az anyukák legszívesebben
fűszert szaglásztak, azaz illat
alapján próbáltak különféle
fűszernövényeket felismerni,
megnevezni.
A KvízKaland sátorban – mivel Kispest ebben az évben ünnepli önálló várossá válásának
100. évfordulóját – viccesebb
és komolyabb kérdéseket állítottak össze a város történetéből, az alkalomhoz illően
százat. Fontos volt, hogy mindenki minél többet tudjon meg
Kispestről, ezért, ha a kérdésre nem ment fejből a válasz, a
gyerekek megnézhették a megoldási lapot is. De akinek volt
kedve, lerajzolhatta, leírhatta a
közös gondolattérképre, hogy
neki mi a legkedvesebb, mi
tetszik leginkább Kispesten.
Az önkormányzat munkatársai ez alkalommal a KEHOP

ket, olyanokat, amelyre kicsik és nagyok is tudhatták a
választ – tudtuk meg Emmer
Szabolcstól, a Városháza pályázati referensétől. A sokak
által oly nagyon várt tombolasorsolást a nap és a program második felében Gajda
Péter polgármester, valamint
Vinczek György alpolgármester a gyerekekkel közösen
„vezényelte” le. A megszokottól eltérően az önkormányzat
ajándéka most két meglepetésdíjjal is bővült a gyerekek legnagyobb örömére. A tombola
ajándékaihoz a gyereknapon is
résztvevő játékárus, SchöfferKlányi Szandra külön játékokkal, a KvízKalandot szervező
Rozgonyi Sarolta könyvekkel járult hozzá. A nap folyamán színpadra lépett a
Veronaki zenekar, Sylphide by
ArtsMűhely, Barna Zsombor
Batu-ká bábműsora és a Mágnes Színház ifjú tehetségei.
A 2022. évi gyereknap
zárószámaként a négy testvérből álló kispesti Fourtissimo
Zenekar fergeteges műsorában
fúvószenére énekeltek, meneteltek, táncoltak a gyerekek és
az együttes tagjai.
kozterkep.hu

Ötödször rajtolt el a hagyományos kertvárosi futás a Csíky
utca – Temesvár utca sarkától.
Felnőttek és gyerekek összesen mintegy százan indultak:
a legkisebbek a Csíky utcai
játszóteret kerülték meg, a nagyobbak és a felnőttek 3 kilométert futhattak a Kertváros
utcáin.
A játszótéren nagy érdeklődés kísérte a Batyu Színház A
leleményes lány című bábelőadását, amelyhez a Wekerlei
Kultúrház két munkatársa, KisSzitár Orsolya és Bonecsuk
Mónika foglalkozást is szervezett: papírkoronát és díszes
pajzsot készíthettek a gyerekek. Kalandpálya, trambulin,
családi kérdőív – szülőknek
gyerekszlenggel, gyerekeknek
régi kifejezésekkel –, valamint
többféle ügyességi feladat és
pontgyűjtő verseny is gondoskodott a jó hangulatról. A
közösségi házban kézműves
foglalkozásokat tartottak: volt
kavicsfestés, ujjbábkészítés és
mandalaszínezés.
Franca Tamás, a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület
tavaly szeptemberben megválasztott új elnöke arról beszélt
lapunknak, szeretnének több
hasonló programot is szervezni a Kertvárosba, hogy minél
többen csatlakozzanak, és tovább erősödjön a közösség.

Akcióban a kiskertészek
Az „ültetős” kerti programok
Dániában rendszeresek, Magyarországon sem idegenek,
de inkább az óvodai, mint a

bölcsődei nevelésben. Az elültetett magok, paradicsompalánták fejlődését a gyerekekkel folyamatosan figyelemmel

kísérik, ha lesz termés, annak
közösen örülnek és eszik majd
meg.
A foglalkozás a hulladék-újrahasznosítás jegyében is zajlott,
hiszen a kicsik a magokat kiürült tejes- és konzervdobozokba vetették, és kidobásra
ítélt újságpapírokkal takarták
be.
A program keretében kiemelt
szerepet kap a közösségben
végzett tevékenység, az együtt
munkálkodás, amely ha kell,
közös énekléssel is társul. Ez
alkalommal egy francia ének
dallamára íródott „magnövesztő” szerepelt a programban:
„Ültess magot!, Ültess magot!
Ki kel majd! Ki kel majd! Adjunk neki vizet! Adjunk neki
vizet! Süsse a Nap! Süsse a
Nap!”

Ősztől folytatódik a dán–magyar bölcsődei program
Most néhány hónapos szünet
következeik, de szeptemberben folytatódik a többéves
dán–magyar bölcsődei program. Az eddigi tapasztalatok
szerint a szakmai program
mindkét fél számára hasznos,
hiszen jól látszik, hasonló nevelési elvek mentén folyik a
gondozás, nevelés a kerületi
bölcsődékben, mint Dániában
– tudtuk meg Fülöp Pétertől,
a projekt városházi koordinátorától.
Június közepén érkezett Dániából Frederikke Dybdahl
Bilenberg
neveléspszichológus, aki a gyermekközösségek fontosságáról, azok
belső kommunikációjáról, a
konfliktuskezelésről
tartott
előadásokat, konzultációkat,
beszélgetéseket és gyakorlati
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megfigyeléseket. A pszichológus a képzés elején bemelegítés- és ráhangolásképpen
egy közös gyakorlattal kezdte
a napot: a kisgyermekgondozóknak a levegőben le kellett
írniuk a nevüket először jobb,
illetve bal kézzel, majd jobb,
illetve bal lábbal, végül pedig
fejkörzéssel. Ezek a gyakorlatok derültséget váltottak ki
a résztvevők körében, hiszen
hamar kiderült, hogy nem is
olyan könnyűek.
A négynapos képzés során
felelevenítették a közösségelméletek leglényegesebb elemeit, a csoportok vertikális és
horizontális szerveződését, az
interakciók fontosságát, a bölcsődei dolgozók helyét és szerepét a közösségszervezésben.
Külön beszéltek a gyerekek

egymással való kommunikációjának fontosságáról, a csoportszerveződés változó dinamikájáról, és arról, mikor és
miként kell a kisgyermeknevelőnek, a dajkának beavatkozni,
ha a gyerekek kiközösítenek
bárkit is maguk közül, különösen, ha egy-egy kisgyermek
visszatérően lép vagy kerül a
kiközösítő vagy a kiközösített
„szerepébe”.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy mivel a gyerekek a
nap nagy részét intézményi
körülmények között töltik, kiemelt jelentőségű, hogy „minőségi időt” töltsenek el a közösségben, mert ez lesz rájuk
komoly hatással, ez befolyásolja majd a fejlődésüket.

FEJLESZTÉS

KÖKI Bringa
Pont nyílt
Multifunkcionális B+R parkoló nyílt a környezettudatosság
jegyében a KÖKI Bevásárlóközpont buszterminál melletti bejáratánál június 3-án,
a kerékpározás világnapján.
A smart lock e-bike-töltő állomással felszerelt, éjjel-nappal kamerás megfigyelés alatt
tartott KÖKI Bringa Pontra a
biciklisek csak a KÖKI APP
segítségével juthatnak be.
A biztonsági őrjáratokkal is
védett tárolóban ingyenesen
lehet igénybe venni az öltözőszekrényeket, a kézmosókat és a szerelőállványokat. A
csomagtároló rekeszek egyedi
biztonsági kóddal zárhatók,
ahova a két keréken érkezők
minden olyan kerékpáros eszközüket betehetik, amiket nem
szeretnének magukkal vinni
a belvárosba. Igazi újdonság
az is, hogy az aktív védelem
mellett a tárolóban elhelyezett
kerékpárokra díjtalan HELLO
Bringás biztosítás jár.

KÖRNYEZET

Tiszta
homokozók

A kispesti játszóterek homokozóinak mikrobiológiai tisztítását végzi Közpark Sandmaster
technológiával. Az eljárás közel fél méter mélyen átforgatja a homokot, átszellőzteti és
meg is tisztítja a szennyeződésektől, helyreállítja a bakteriális egyensúlyt a homokozóban,
a homokot puhává és lazává
teszi. Nem veszélyes sem a
gyerekekre, sem az állatokra.
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KÖZÖSSÉG

EMLÉKEZÉS

Ünnepelt az Első Kis-Pesti Kert

Tízéves lett az ország első önkormányzati közterületen, lakótelepi környezetben kialakított közösségi kertje.
Ebből az alkalomból tartottak születésnapi partit május végén.

Az örökkévalóságnak készült a kert

A kert „atyja”, az ötletgazda
Rosta Gábor úgy fogalmazottaz
ünnepségen, hogy „ez a kert az
örökkévalóságnak készült.”
Kispest polgármestere arról
beszélt, lakótelepi környezetben nemcsak azért fontos a
kert, mert az itt élők megtermelhetik maguknak a zöldséget, gyümölcsöket, fűszereket,
hanem mert közösséget is alakíthatnak. Bízom benne, hogy
még ebben az önkormányzati
ciklusban további kertek alakulnak Kispesten a meglévő
négy mellé, amikkel Kispest
már eddig is „közösségikertnagyhatalom” – fogalmazott
Gajda Péter, és megköszönte
az első kert alapítóinak, kerté-

szeinek a munkát, a közösségépítést és a példamutatást.
Nagy Mária kertvezető az indulás óta eltel időt idézte fel,
és azt mondta: kertet építeni
annyi, mint egy mások számára is látható, érzékelhető, élvezhető, világot, egy kápráztató életegyüttest megteremteni.
Aki kertet alkot, az szépséget,
maradandót teremt.
Az ünnepi programban a vendéglátás mellett kertbemutató
séta, csigafuttatás és talicskatologató verseny is szerepelt, a
gyerekek pedig Nick Árpád világ- és Európa-bajnok erőemelő felügyelete mellett ügyességi játékokat próbálhattak a kert
előtti füves területen.

ÜNNEP

Születésnapos Mézeskalács

A Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Kelet utcai intézménye az 50., a Beszterce utcai épülete
a 40. születésnapját ünnepelte június elején. A csoportok műsorral, a szülők enni-innivalóval készültek. Az
ünnepség után kézműves foglalkozások, ügyességi játékok várták a gyerekeket, és bemutatkoztak a tehetségműhelyek is.

Köszöntőjében Vilonya Ágnes
óvodavezető felidézte az elmúlt félszáz év fontosabb pillanatait, a nyitást, a Beszterce
utcai épület birtokbavételét 40
évvel ezelőtt, és arról beszélt,
hogy a vezetők elköteleződésének és a mindenkori munkatársak lelkiismeretes munkájának köszönhetően 2008-ban
megkapták a modell óvoda
címet. A tehetséggondozásban
a kezdetektől, 2010-től részt
vesznek, 2019-ben már harmadik alkalommal nyerték el
a Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címet, amellyel a fővárosban összesen hét óvoda
büszkélkedhet.
Az óvodavezető elmondta,
a születésnapra is ajándékot
kaptak a fenntartótól: „az om-

ladozó kisházunkból – ha nem
is kacsalábon forgó – de csodás kis palota lesz, megújult
a babaházak teteje, kikerültek
az elhasználódott padok, asztalok.” És egy napvitorla is
kerül a homokozó fölé, amit a
nyár folyamán szerelnek majd
fel.
Büszke vagyok arra, hogy a 14
éve művészeti modell óvodaként működő intézmény óriási
sikereket ér el, tehetségpontként dolgozik – fogalmazott
Vinczek György alpolgármester. Elmondta, a kerületi óvodák közül a Mézeskalács az
egyik legkedveltebb, míg mások komoly létszámgondokkal
küzdenek, hiszen egyre kevesebb gyerek van Kispesten,
addig ide nehéz bekerülni. Ez
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Az egyik legkedveltebb óvoda
köszönhető a kiváló pedagógiai programnak, és minden
itt dolgozónak. Végezetül bemutatott egy 50 évvel ezelőtti Esti Hírlap-cikket az óvoda
megnyitásáról, amelyet át is
nyújtott az óvodavezetőnek.

Azt ígérte az alpolgármester,
hogy az önkormányzat a jövőben is minden feltételt biztosít
az óvodának, hogy továbbra is
színvonalas munkát végezhessenek.

A nemzeti összetartozás napján
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TÖMEGSPORT

Újra volt kihívás

Újra ünnepséget rendeztek a Székelyország Tündérkertje látványparkban a
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) alkalmából.

102 éve történt
Gajda Péter polgármester
az ünnepségen arról beszélt,
hogy a trianoni békediktátum
102. évfordulóján olyan kihívásokkal kell szembenéznie a magyar társadalomnak,
a kispestieknek, mint az egy

évszázaddal ezelőtt élt nemzedéknek.
Magyarországon
ma háborús veszélyhelyzetet
hirdettek, és a koronavírusjárvány két éve alatt népességarányosan többen haltak meg,
mint az I. világháború végén

pusztító spanyolnátha két
évében. Hasonlóan az akkori
időkhöz ma is vészesen növekszik az infláció és még csak
nem is látni a közelgő gazdasági nehézségek mértékét. Akkor az először csak megszállt,
majd később az elszakított területekről érkező menekültek
tízezrein kellett segítenie az
országnak, ma Kárpátaljáról
és a háborús régiókból érkeznek ugyanúgy menekültekkel
teli vonatok Budapestre, mint
1918–1920-ban. A Trianonhoz vezető útnak és az azt
követő tragédiáknak az egyik
legfontosabb tanulsága, hogy
Magyarország nem maradhat
erős és demokratikus értékeket valló szövetségesek nélkül.
Mindenkinek, aki az ezeréves
magyar állam és a kárpát-medencei magyarság érdekeit
nézi ezen értékválasztás mellett kell kiállnia – fogalmazott.

JÓTÉKONYSÁG

Szolidaritás Ukrajnával

Emlékezés az áldozatokra
Jótékonysági estet tartottak a
Méltóság Napja Templomban
május utolsó vasárnapján. A
résztvevők az Ukrajnában zajló vérontás áldozatai iránti szolidaritásukat demonstrálták, és
az ukrán lakosságot támogat-

ták adományaikkal az Oltalom
Karitatív Egyesületen keresztül. Beszédet mondott Iványi
Miklós, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET)
Méltóság Napja Templomának
lelkésze, Ljubov Nepop, Uk-

Legutóbb 2019-ben mozogtak
együtt 15 percet vagy még többet kispesti idősek és fiatalok
a Kihívás Napján. A Kispesti
Sportközpont most újra pályára hívta a gyerekeket és a
felnőtteket, összesen csaknem
kétszázötvenen sportoltak a jeles napon a Tichy Lajos Sportcentrumban.
Volt össztánc, a mozgáspalettát
kislabdahajítás, célba dobás,
célba rúgás, távolugrás, kosárra dobás, petanque, röplabda,
asztalitenisz, nordic walking,
futás és séta színesítette, de
a szabadtéri kondigépeket is
használhatta mindenki.
v

rajna magyarországi nagykövete, Arató Gergely, Kispest
országgyűlési
képviselője,
Gajda Péter polgármester és
Iványi Gábor, a MET elnöke.
A Kék - sárga/Speciális színházi művelet című jótékonysági felolvasóest Trokán Anna,
Nagy Dóra, Péter Kata, Fátyol
Kamilla színművészek előadásában azt próbálta megmutatni, amit az emberek átélnek ma
Ukrajnában. A műsor második
felében a Kijevből elmenekült
Iryna Patsulia énekművész
adott koncertet, Miczinger Ilona zongoraművész kíséretével.
A rendezvényt az ukrán költő
Tarasz Sevcsenko versei fogták keretbe Garai Róbert színművész tolmácsolásában.

KÖSZÖNTÉS

50. házassági
évforduló

Kispest Önkormányzata idén
is megrendezi az 50 éve együtt
élő házaspárok köszöntését.
Olyan kispesti házaspárok jelentkezését várjuk, akik 2022ben ünneplik 50. házassági
évfordulójukat, és még nem
vettek részt az önkormányzat
által rendezett ünnepségen,
a Városházán. Jelentkezni
2022. augusztus 15-ig lehet
a +36205492434-es mobilszámon vagy a huszarerzsi@
gmail.com e-mail-címen.
Huszár Erzsébet
idősügyi referens

14 KISPEST

2022. JÚNIUS

HÍREK – RÖVIDEN
Jót főztek
Tizennégy bográcsban forrt
ínycsiklandó étel a Kispesti Sportközpont hagyományos főzőversenyén a Tichy
Lajos Sportcentrumban június 19-én. Az első díjat a
Gránit Ördögei (Gránit Kft.)
szarvaspörköltjének ítélte a
zsűri. Második lett a Vaker
(Kispesti Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat)
cigánypörköltje, harmadik helyezést ért
a Nem Szőkék (Kispesti MeseVár Óvoda) töltött káposztája
torma- és szőlőlevélben, szabolcsi módra.
Emlékművet avattak
Attila öröksége címmel rendeztek tematikus napot a
Székelyország Tündérkertje
látványparkban. Az eseményen felavatták a hun király
emlékművet, mely Kocsis

Előd szobrász, Profanter Tamás festőművész és Erdős
Zoltán kőfaragó alkotása.

Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgármester is köszöntötte a szervezetet.

Ünnepelt a nyugdíjas
szervezet
A járvány miatt tavaly nem
tudták megünnepelni megalakulásuk 30. évfordulóját a Kispesti Nyugdíjasok Szociális
és Érdekvédelmi Egyesülete
tagjai. Május végén pótolták
az elmaradt rendezvényt, amelyen Kispest vezetői mellett
Arató Gergely országgyűlési
képviselő is jelen volt.

Némó és Cousteau
nyomában
A mélytengeri világ volt a témája a Kispesti Ifjúsági Önkormányzat idei vetélkedőjének.
A gyerekek által szervezett és
lebonyolított megmérettetésre ebben az esztendőben 53
csapat, 120 gyerek jelentkezett, akik közül a június eleji
díjátadón 26 csapatot és 65
résztvevőt díjaztak. A legtöbb
pályamunkát idén az Eötvös
iskolások küldték be. Az Ady
iskolában megtartott díjátadón
az ajándékokat és a részvételért
járó díjakat Blázy Krisztina, a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője, Paróczai
Anikó, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai

Születésnapot tartottak
a nyugdíjas pedagógusok
Idén ünnepli fennállásának 10.
évfordulóját a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Kispest.
Az alkalomból a Városháza
dísztermében emlékeztek az
elmúlt időkre. A rendezvényen

és Egészségügyi Bizottság vezetője, Varga Attila és Vinczek
György alpolgármesterek adták át.
30 éves a Reménység iskola
A Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda alapításának 30. évfordulója alkalmából tartottak hálaadó
szentmisét a Nagyboldogas�szony templomban május végén. A szertartást Erdő Péter
bíboros-prímás,
esztergombudapesti érsek mutatta be a
jeles alkalomból.

RÁTKAY ANDREA
GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

VINCZEK GYÖRGY

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján
13 és 16 óra között, telefonos
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén
17 és 18 óra között a Kertvárosi
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

KERTÉSZ CSABA

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén
14 és 16 óra között, telefonos
bejelentkezés alapján (347-4573)
a Polgármesteri Hivatalban

VARGA ATTILA

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap első péntekén 17
és 18 óra között a Kispesti Vass
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

ÉKES GÁBOR

8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

ARATÓ GERGELY

országgyűlési képviselő
(DK)

A következő fogadóórát
szeptemberben tartja

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)

Július 14., csütörtök 17 és 18 óra
között az MSZP-irodában
(Kossuth Lajos u. 50.)

FEKETE LÁSZLÓ

1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap második keddjén a
Forrásházban (Dobó Katica utca
18.), előzetes telefonos egyeztetést követően (06-20-549-2456)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
A személyes ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalással történik a Polgármesteri Hivatalban. Az ügyintézők telefonszáma és e-mail-címe elérhető a kispest.hu oldalon
(ÜGYINTÉZÉS - ÜGYFÉLFOGADÁSI REND). Időpont egyeztetése a megadott elérhetőségeken lehetséges. A telefonokat hétfőn 8.00–18.00, szerdán 8.00–16.30, pénteken
8.00¬12.30 között fogadják a munkatársak. Személyes ügyfélfogadásra hétfőn 14.00–
18.00, szerdán 8.00–16.30, pénteken 8.00–12.00 között van lehetőség.

BOGÓ JÓZSEFNÉ

2. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

TEKNŐS FERENC

4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-635-5055),
e-mail: teknos.ferenc@kispest.hu

PARÓCZAI ANIKÓ

9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden páratlan hét keddjén 9
és 11 óra között az Ady Endre
út 190. alatt, valamint telefonos
egyeztetés alapján (06-30-4836529)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ

5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

DOMOKOS GÁBOR

10. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-290-4875) a DK-irodában
(Ady Endre út 106.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan (06-20-549-2400)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (0620-242-7079) a Fidesz-irodában
(Ady Endre út 91.)

Minden hónap második hétfőjén
16 és 18 óra között az MSZP-irodában (Kossuth Lajos u. 50.)

EGÉSZSÉGÜGY
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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0916) a Fidesz-irodában (Ady Endre út 91.)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0968)

SONG SIMON

Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodában (Ady Endre út 91.)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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CSATL AKOZZ HOZZÁNK!
vár Téged a Repülőtér színes és mozgalmas világa!
Szívesen dolgoznál egy egyedülálló és különleges környezetben?
Szereted a változatosságot, szeretnél egy csapat tagja lenni?
Akár éjszaka is szívesen dolgozol?

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

Az SSP Hungary Kft., amely a legnagyobb, vendéglátó egységeket üzemeltető cég a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtéren, kollégákat keres nappali és/vagy éjszakai műszakra! Az alábbi pozíciókra keresünk kollégákat:

PULTOS-PÉNZTÁROS * KONYHAI KISEGÍTŐ * SZAKÁCS * CUKRÁSZ
FELSZOLGÁLÓ * MOSOGATÓ * ASZTALLESZEDŐ-TAKARÍTÓ * RAKTÁROS
AMIT MI KÍNÁLUNK :
hosszútávú, stabil munkahely, összetartó csapat, nemzetközi munkakörnyezet, versenyképes
jövedelem, étkezés biztosítása, utazási támogatás, jó hangulatú, pozitív légkör.
AMIT KÉRüNK :
terhelhetőség, rugalmasság, ápolt megjelenés, csapatmunka, tiszta erkölcsi háttér.
MUNK AvÉGZÉS HELYE:
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminál
JELENTKEZÉS MÓDJA :
Önéletrajzát kérjük küldje az application@ssp.hu e-mail címre,
vagy hívja + 36 1 296 3507-os telefonszámot.

KEDVES KISPESTIEK
A Párbeszéd Terében 2022. júniusától 2022.
augusztus 20-ig nyári szünet lesz.
A kiállított képek előzetes egyeztetés alapján
tekinthetők meg.
Szeptembertől újra várjuk Önöket.
Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89.-ben található.
Facebook oldalunk: Párbeszéd Tere|Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/

WWW.FIX.HU

Munkatársat keresünk

Használt-ruha
válogató munkatárs
*Az akció időtartama: 2022.06.01. - 2022.08.31.
További részletek a honlapon.

(betanított munka) pozícióba

• Munkavégzés: hétfőtől-péntekig egyműszakos munkarendben
7:10-16:00-ig a 18. kerületben.
• 8 órás bejelentett, teljes munkaidős munkaviszony.
• Betanítás alatt (körülbelül 2 hónap)
alapbér: bruttó 260.000 Ft.
• Betanulás befejezése után a megkereshető jövedelem:
- alapbér bruttó 305.000 Ft (100%-os elért norma esetén),
- további minőségi és mennyiségi bónusz
bruttó 60.000 Ft-tól.

Gyere hozzánk, ha egy stabil
munkahelyet szeretnél
és egy jó csapatba tartozni!

Küldd el nekünk jelentkezésedet a hr@easyget.hu email címre!
Telefonon is elérsz minket: +36 (20) 520-6404

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

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Várnai Zoltán Munkatársak: Megyeri Nikoletta, Varga Ibolya
Fotó: Getto Márton, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 426-1918 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel: (0670) 676-3730, kispesti.ujsag@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Caliente Kft. Terjeszti: Barrio Szolgáltató Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2022. augusztus 19. ISSN 2062-7645

Új SsangYong Korando Style +
már 6,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong
Korando Style + felszereltségű crossover.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: FIX 6,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–60 hónap
• Minimum önerő: 35%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

Legyen

Korando

TULAJDOnOS!

Induló ár:

6 599 000 Ft
Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100 km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Finanszírozási feltételek: FIX 6,99% THM: Az akciós finanszírozás 2022. jan. 17-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 6,68%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint,
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap,
THM: 6,99%, kamat összege: 549 598 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 549 598 Ft, havidíj: 59 160 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek
változása esetén módosulhat. A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

MÁRKASZERVIZ
MÁRKAFÜGGETLEN
SZOLGÁLTATÁSAI
• Helyszíni műszaki vizsgáztatás
• Időszakos szerviz
• Karosszéria javítás teljes körű
helyszíni kárfelvétellel
• Gumiszerelés
• Diagnosztika
• Klímatöltés, klímajavítás
• Olajcsere

1194 Budapest Hofherr Albert u. 38/d.

Tel.: 06-1/377-42-82 • Mobil: 06-20/441-4944, 06-20/330-2507
E-mail: szerviz@ssangyongdelpest.hu
Waze: Ssangyong délpest

A képen látható autó
illusztráció.

Kérje ajánlatunkat!

Márkaszervizi környezet
Ingyenes fogyasztás mini büfénkből
Ingyenes wifi
VALÓS ALKATRÉSZKEDVEZMÉNYEK
AKCIÓS MUNKADÍJAK

