
XXI. évfolyam 7-8. szám 2016.  július-augusztus

4. oldal

Idén is lesz ingyenes 
önkormányzati füzet-
csomag az 1-4. osztá-
lyosoknak. Ebben az 
évben már az 5. osztá-
lyosok is kapnak.

Gajda Péter
Ingyen füzet

9. oldal

Készül, és társadalmi vi-
tára vár a kerület Fenn-
tartható Energia Akció-
terve. A munka nem most, 
hanem már 2006-ban el-
kezdődött.

Bogó Józsefné
Akcióterv

Hosszú,
forró nyár az idei
Képes beszámolónk a 11. oldalon

Klímatöltés fix áron

8.990 Ft Klíma szárítószűrő  
és pollenszűrő -10% mobilitás garancia 2.985 Ft

4.490 FtKlímatisztítás 
ózonnal

1195 budapest, Üllői út 303. (agip kúton) • tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • www.fix.hu
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Uborkaszezon

HÓNAP
-TÁR

SZABÓ DÁVID írása

Mostanában lőttek még az uborkaszezonnak is. Júniusban, 
amikor véget ért a tanév, a képviselő-testület sem tartott már 
„rendes”, csupán csak „rendkívüli” üléseket, és megkezdődött 
a nyári vakáció, arra gondoltunk, hogy most aztán jön a nagy 
punnyadások, dögunalomba fulladó tikkasztó meleg napok sora. 
Tévedtünk. Nincs menekvés, nincs megállás: éjjel-nappal dől-
nek ránk mindenféle csatornákból a hírek, az álhírek, a pletykák, 
a mémek, a kormánypropaganda.
A történések, a gerjesztett, hajánál fogva előrángatott, kreált ér-
dekességek mit sem törődtek az évszázados hagyományokkal 
(az uborkaszezon szót az etimológiai szótár szerint 1893-ban 
írták le először), az üzleti és politikai élet megszokott pangásá-
ról, és fittyet hánytak a németből átvett Sauregurkenzeitnak, a 
„savanyúuborka-időszaknak”.  
A hol viharos és esőben bővelkedő, hol pedig szélsőségesen 
forró időjárásban néhány napig állandó izgalomban, soha nem 
látott nemzeti összefogásban, gólbarátságban tartott bennün-
ket a foci Eb. Egyszer csak megborzolta idegrendszerünket a 
bálványosi miniszterelnöki idei nagyotmondás, közben hittük is 
meg nem is naponta változó, hol valósággá, hol pedig álommá 
váló Tarlós-féle M3-as metrófelújítást, a Klik-átalakítást, a meg-
újuló tanterveket, az egészségügyben dolgozók fizetésemelését. 
Ámultunk a Liget-projekt kopaszain, a Közlekedési Múzeum 
becsomagolásán, a Dagály öreg jegenyéinek tuti biztos eltünte-
tésén, a Dunába ömlő fekálián Szentendrénél, az épülő gáton a 
Római-parton, és nem szóltunk már egy szót sem a fakivágások-
ra többek között az Orczy-kertben. 
Néhány napja megkezdődött a riói olimpia is, ami szintén hozott 
ilyen-olyan izgalmakat, zsörtölődésre, büszkeségre okot adó 
eseményeket. Ki, kinek nem gratulált az olimpiai aranyért, ki 
hol fanyalgott egy kicsit. És, hogy senki se feledkezhessen meg 
egy pillanatra sem a hazai politikáról, agymosásképpen sulykol-
ják a fejünkbe két versenyszám, találat, gól, megtett kilométer      
között kitartóan, „csak” egy-egy percben, hogy bizony milyen 
jó nekünk, milyen jól élünk, és hogy Magyarország jól teljesít. 
Vélhetően októberig nem hagy majd bennünket békén a nyáron 
kezdődött plakát- és médiaháború a „migráns-kvótás” népsza-
vazásról sem. 

Hol vannak már a nyugodt békeidők, a láblógatós nyarak, a jó 
öreg uborkaszezon, amikor a legnagyobb nyári téma az volt csu-
pán, hogy jól sikerült-e az aratás, van-e sült keszeg és lángos a 
Balatonon, meg hogy nem elég hideg a sör.
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augusztus 16, 23 és 30-án a XIX. kerületben.
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Kispest újonnan megválasztott 
aljegyzőjének, dr. Vitál Már-
tonnak bemutatása után, a zárt 
tárgyalást igénylő napirendi 
pontokat követően a képviselő-
testület támogatta, hogy 
az önkormányzat pályá-
zatot nyújtson be a Nem-
zetgazdasági Minisztéri-
umhoz a Versenyképes 
Közép-Magyarország 
Operatív Program ke-
retében megjelent, ,,A 
leromlott településrészeken élő 
alacsony státuszú lakosság élet-
körülményeinek javítása, társa-
dalmi és fizikai rehabilitációja” 
című, VEKOP-6.2.1-15 kódszá-
mú pályázati felhívásra, Szociá-
lis városrehabilitáció Kispesten 

címmel. A kérelmeket 2016. au-
gusztus 31-ig lehet benyújtani 
a 100 százalékos támogatásra, 
amelynek összege 100 millió 
és 2 milliárd forint között le-

het. A Fővárosi Önkormányzat 
a kerületekkel együttműködve 
már korábban összeállította azt 
a városrehabilitációs fejlesztési 
programot, amelyben szociális 
és egyéb mutatók – például is-
kolázottság, munkanélküliség, 

demográfiai helyzet, társadalmi 
státusz, leromlott lakókörnyezet 
– alapján lehatárolta az egyes 
kerületekben lévő krízis- és ve-
szélyeztetett tömböket. Kispes-

ten az Üllői út–Lehel 
utca–Vak Bottyán utca–
Attila utca–Földváry 
utca által határolt terü-
let rehabilitációjára – a 
lakhatás feltételeinek 
javítására, a közösségi 
és rekreációs tevékeny-

ségek fejlesztésére, valamint 
többek között a családsegítő 
szolgáltatás és a szociális mun-
ka kiterjesztésére, egészség-
ügyi és bűnmegelőzési progra-
mokra – nyújt be pályázatot az 
önkormányzat, a teljes projekt 

az előzetes számítások alapján 
egymilliárd forintba kerül majd. 
Döntöttek a képviselők arról is, 
hogy az önkormányzat nyújtson 
be pályázatot a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében megjelent, 
,,Pályázatos épületenergetikai 
felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai 
számára” című, KEHOP-5.2.9 
kódszámú pályázati felhívásra a 
Kispesti Szivárvány Óvoda és a 
Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 
épületenergetikai fejlesztésére. 
A kiírás célja az önkormány-
zati tulajdonban lévő épületek 
hőtechnikai adottságainak javí-
tása és napelemes fejlesztése, a 
támogatás összege 50-250 mil-
lió forint között lehet. 
A testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Képzett Polgárságért 
Alapítvány 2016. augusztus 
1-jétől öt évig kedvezménye-
sen – mintegy 7,5 millió forint 
óvadék megfizetése mellett, 
havi 712 ezer 250 forintért – bé-
relhessen mintegy 1400 négy-
zetmétert a József Attila utca 
74. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból. Az épü-
letben korábban a Budapest Mé-
dia Intézet működött, de immár 
több mint hat éve – nagyobb 
részben – üresen áll, azóta az 
ingatlan egészét érintő konk-
rét hasznosítási javaslatról nem 
döntött a képviselő-testület. Az 
alapítvány képviselőjének tájé-
koztatása szerint az épület ismét 
oktatási célokat szolgálna: sajá-
tos nevelési igényű fiatalok és 
felnőttek számára biztosítanák 
itt az érettségihez, illetve a szak-
mához jutás lehetőségét.

Városrehabilitációs programra 
pályázik Kispest

Dr. Béja Julianna jegyző mellett az új aljegyző, dr. Vitál Márton

Városrehabilitációs, épületenergetikai fejlesztéseket célzó pályázatokon való részvételről, 
valamint önkormányzati rendeletek módosításáról is döntött a képviselő-testület júliusi 
rendkívüli ülésén. Egyperces néma felállással adóztak a képviselők Kispest közelmúltban 
elhunyt díszpolgára, Martincsevics György emlékének. 

Bérlő költözik a volt médiaintézetbe

Ilyen mértékű munkákra az elmúlt 5 évben 
nem került sor.  A festési, felújítási, karban-
tartási igényeket az intézményvezetők állítot-
ták össze, mi pedig a lehetőségekhez igazítva 
készítettük el az elvégzendő munkák listáját 
– válaszolta kérdésünkre Kránitz Krisztián, a 
Vamüsz idén kinevezett igazgatója.
A munkálatok zökkenőmentesen kezdődtek, 
hiszen minden intézményben sikerült egyez-
tetni az időpontokat a kivitelezés zavartalan 

lebonyolításához. Az óvodák és a bölcsődék 
esetében mindig az 1 hónapos zárva tartás 
idejére ütemezték és ütemezik a munkákat, az 
iskoláknál pedig a teljes nyári szünet a rendel-
kezésre áll.
A csaknem 19 ezer négyzetméternyi felület 
festése, karbantartása mintegy 35 millió fo-
rint, az iskolai táblák festése 1 millió 750 ezer 
forint, amelyet a Vamüsz költségvetéséből fi-
zetnek majd ki. 

Tisztaság várja a gyerekeket az Erkelben

Idén is lesz ingyenes füzetcsomag 
az 1-4. osztályosoknak, sőt ebben az 
esztendőben már az 5. osztályosok 
is kapnak a tanév eleji induláshoz 
segítséget az önkormányzattól – kö-
zölte a jó hírt Gajda Péter polgármes-
ter. Az iskolakezdési támogatásról 
Bertók Zoltánné Humánszolgáltatá-
si irodavezető-helyettes tájékoztatta 
júliusban a kerületi általános isko-
lák intézményvezetőit. A csomagok 
tartalmának összeállításában az is-
kolaigazgatók munkaközösségének 
vezetője, Bihari Péter (Puskás iskola) 
segítette a a polgármesteri hivatal 
dolgozóit. A füzetcsomagokat vár-
hatóan augusztusban kiszállítják az 
intézményekbe, és a tankönyvekkel 
együtt kapják meg azokat a gyerekek.

Ingyen füzet

OKTATÁS

A képviselők júniusi döntése alapján 
Bánáti Tiborné lett ismét a Gyöngy-
kagyló óvoda vezetője, valamint 
egyetértettek azzal, hogy a Bolyai 
iskolát pedig Röhrig Éva vezesse 
továbbra is. A testület döntése a két 
szakember hosszú évek óta tartó ki-
magasló szakmai munkájának ered-
ménye. Jó munkát kívánunk mi is 
nekik!

Régi lett az új

KINEVEZÉS

Bár még nem tudni pontosan, hogy a Klik átalakítása és az 
iskolák államosítása miként érinti a jövőben az iskolák fenn-
tartását eddig ellátó önkormányzatot, de mintegy 34 oktatá-
si, nevelési és szociális gyermekintézményben végez a nyári 
szünetben tisztasági festéseket, tapétázást, olajlábazat-ké-
szítést, vakolatjavításokat, kisebb-nagyobb munkálatokat a 
Vamüsz. 

Már az új tanévre
készülnek

A lakhatás feltételeinek 
javítására óriási szükség 
van.
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A Kispesti Egészségügyi Inté-
zet vezetője, dr. Vargha Péter 
főigazgató-főorvos kérésére sor 
kerülhet az első 8 millió forint 
elköltésére abból a 23 millió 
forintból, amelyet a képviselő-
testület 2016-os költségvetésé-
ben különített el az intézmény 
műszerparkjának fejlesztésére, 
a gyógyítás körülményeinek 
javítására – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől. A pol-
gármester elmondta, az intéz-
mény által elkészített fejlesz-
tési koncepcióban jelenleg az 
urológiai osztály kap majd egy 
célvizsgálatokra is alkalmas 
flexibilis cystoscopot (3,5 mil-
lió), a külső szállítások lebo-
nyolítására egy személygépko-
csit (3 millió), valamint egyéb 
kisebb eszközöket (1,5 millió). 
Gajda Péter kiemelte, hogy fo-
lyamatosan nagy gondot fordít 

az önkormányzat a biztonságos 
szakellátás biztosítására, így 
lettek a szakrendelőben néhány 
év alatt sok millió forintot érő 
korszerű diagnosztikai készü-
lékek, nőgyógyászati ultrahang 
és mammográf.  
Dr. Vargha Péter, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet főigazga-
tó-főorvosa a Semmelweis na-
pon rendezett dolgozói ünnep-
ségen már örömmel jelentette 
be, hogy az intézmény gazdál-

kodása az önkormányzat segít-
ségével rendeződik, folyamatos 
a műszerbeszerzés, és elképzel-
hető, hogy az intézmény béren 
kívüli juttatást is ki tud majd 
gazdálkodni dolgozóinak. A 
főigazgató korábban lapunknak 
elmondta, bár nagyon nehéz 
helyzetben van a honi egész-
ségügy, a kerületben élőknek 
egyelőre nem kell aggódnia, 
biztonságos a szakellátás Kis-
pesten.

A korábbi Kincses Szigeten, a 
kispesti gyermek-bolhapiacon 
összegyűlt sok-sok adomány 
az el nem adott játékokból. Az 
adományokat a helyi Vöröske-
reszt munkatársai juttatják el a 
családoknak, örömet szerezve 
azoknak a kicsiknek, akik ren-
des körülmények között nem 
jutnának ilyen kincsekhez! Kö-
szönet a gyerekeknek és szüle-
iknek, akik hónapról hónapra 
eljönnek a programra, és min-
dig hagynak itt valamilyen játé-
kot nehezebb sorsú társaiknak!

ADOMÁNY

A Kispesti Önkormányzat 2016-os költ-
ségvetésében mintegy 23 millió forintot 
különített el a Kispesti Egészségügyi 
Intézet eszközparkjának fejlesztésére, 
korszerűsítésére. Ennek keretében most 
8 millió forint értékben vásárolhat majd 
eszközöket az intézmény.

Bővül az eszközpark a Kispesti 
Egészségügyi Intézetben

Minden évben július 1-je közelében tartják az 
egészségügyben dolgozók napját, a Semmel-
weis-napot, amelyen az „anyák megmentőjé-
re”, Semmelweis Ignácra is emlékeznek. Dr. 
Vargha Péter, a Kispesti Egészségügyi Intézet 
főigazgató-főorvosa most is köszöntötte az 
ünnepségen résztvevőket, az intézetben dol-
gozó orvosokat, 
szakdolgozókat 
és munkatársakat. 
Örömmel jelen-
tette be, hogy az 
intézmény gaz-
dálkodása az önkormányzat segítségével ren-
deződik, folyamatos a műszerbeszerzés, így 
hamarosan megérkezhet az az UH-készülék, 
amelyet már oly régen várnak, és elképzelhető, 
hogy az intézmény béren kívüli juttatást is ki 
tud majd gazdálkodni dolgozóinak. A hagyo-
mányoknak megfelelően az intézet legutóbb 

kinevezett főorvosa, idén dr. Besnyő Márta 
tartotta az ünnepi beszédet. A város nevében 
Vinczek György és Kertész Csaba alpolgár-
mesterek és Szujkó Szilvia, a Kulturális, Ok-
tatási, Sport, Ifjúsági és Egészségügyi Bizott-
ság elnöke a kispestiek egészségéért végzett 
kiemelkedő munkájuk elismeréseként átadta 

az önkormány-
zat dicsérő okle-
velét és jutalmát 
dr. Porpáczi Éva 
gyermekorvosnak 
és Lukácsi-Halász 

Ilona vezető asszisztensnek. Ezen kívül a 
helyi Közalkalmazotti Tanácstól 10 dolgozó 
(orvos, takarító, asszisztens, informatikus, 
gépkocsivezető) vehetett át jutalmat, összesen 
százezer forint értékben, valamint a dolgozók 
szavazatai alapján az intézmény idén a sebé-
szeti osztály munkatársait jutalmazta tortával.

A legutóbbi véradáson, amelyet a 
Kispesti Véradók Egyesülete szerve-
zett, már köszöntöttek egy százszoros 
véradót, Csernus Lászlót, de a mos-
tani júliusi rendkívüli nyári véradás 
sem maradt el házi ünnepség nélkül: 
Sallai Péter, aki a KMO munkatársa, 
szintén századik alkalommal tartotta 
karját és adta vérét. Ez alkalommal 
az orvosi vizsgálatot követően 45-en 
segíthettek, ami a nyári szabadságo-
lások idején nagyon jó eredménynek 
számít – mondták a szervezők.

Még egy százas!
Játékok ajándékba

VÉRADÁS

Támogatta a képviselő-testület, 
hogy az önkormányzat pályázzon a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
nál (NFM) a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Programban 
való részvételre, amelynek köszön-
hetően sportpark épülhet a Csoko-
nai utcában. Sikeres pályázat ese-
tén a jelenlegi közparkban legalább 
150 négyzetméteres gumiburkolatú 
sportpályát alakíthatnak ki kültéri 
sporteszközökkel. Az önkormányza-
ti tulajdonú területen az NFM háttér-
intézménye végzi a fejlesztést, majd 
a sportpark ellenérték nélkül az ön-
kormányzat tulajdonába kerül.

Sportpark épülhet

PÁLYÁZAT
A megszokottnál egy kicsit előbb tartották meg a hagyomá-
nyos Semmelweis-napot a Kispesti Egészségügyi Intézetben. 
Ez alkalommal is ketten vehették át az önkormányzat dicsé-
rő oklevelét és jutalmát a kispestiek egészségéért végzett 
kiemelkedő munkájuk elismeréseként. Bár az ünnepre való 
tekintettel nem esett szó az egészségügyet szorongató napi 
problémákról, az idei Semmelweis-napot beárnyékolta az 
a bizonytalanság, amely az egészségügyben dolgozók kor-
mányzati béremelését kíséri.

Keserédes volt
az idei Semmelweis-nap

Lukácsi-Halász Ilona és dr. Porpáczi Éva

Lukácsi-Halász Ilona vezető asszisztens és Dr. Porpáczi Éva
gyermekorvos

Nem esett szó a napi 
problémákról az ünnepen.

Újra cserélik a Kispesti Egész-
ségügyi Intézet gyermek-kar-
diológiai osztályán lévő diag-
nosztikai eszköz vizsgálófejét. 
A korszerű és vadonatúj inno-
vatív eszközt az intézmény 2,7 
millió forint értékben nyerte a 
K&H Bank Gyógyvarázs pá-
lyázatán. Dr. Zalaföldi Korné-
lia, a Kispesti Egészségügyi 
Intézet gyermekkardiológusa 
elmondta: a lehető legjobbkor 
érkezett ez a lehetőség Kis-
pestre, hiszen a most használt 
vizsgálófej bizony már eléggé 
elhasználódott. 

ADOMÁNY

Vizsgálófejet
nyertek

 Idén újabb 26 millió van a költségvetésben műszerekre

?
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A júliusi kerékpáros 
vezetői bejáráson Gaj-
da Péter polgármester, 
Vinczek György al-
polgármester és Tóth 
András, a Kispesti Uszoda 
vezetője minden különösebb 
ünnepi ceremónia nélkül adta 
át a kispestieknek a 21 férőhe-

lyes ideiglenes parkolót, amely 
süllyesztett szegélyköves, szi-
lárd burkolatot nem, csupán 
bazaltőrlemény- és zúzottkő-
borítást kapott. A zöldterületet 

meghagyta a beruházó, 
fakivágás nem történt, 
sőt 5 új fával gyarapo-
dott a terület. Megújult 
a parkolót övező jár-

daszakasz, elbontották a kerí-
tést, és oszlopok akadályozzák 
meg, hogy autók állhassanak 
fel a járdára.

Gajda Péter, Vinczek György és Tóth András a rögtönzött avatáson

Konstrukciós hiba okozta azt 
a meghibásodást, amely ez 
év május 5-én hajnalban ke-
letkezett a kispesti Vak Boty-
tyán utcai távhővezetéken, és 
170 méter hosszon leszakadt 
a tartóoszlopról – áll abban a 
levélben, amelyet a város pol-
gármestere, Gajda Péter kapott 
a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt.-től. Mint a levélből ki-
derült, a zrt. a meghibásodás 
okainak vizsgálatára a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Hidak 
és Szerkezetek Tanszéket kérte 
fel a szakvélemény elkészíté-
sére. A társaság szakemberei 
ígérik, hogy a vezetékszakaszt 
a fűtési idény kezdetére, a ter-
vek szerint 2016. szeptember 
15-ére teljesen helyreállítja és 
üzembe helyezik. A munkák 
várható költsége több mint 181 
millió forint – áll a levélben.  

JAVÍTÁS

II. Kispesti EbFest

PROGRAM

Sokan várták már a hírt: ismét lesz 
eb-fesztivál Kispesten! Az első 
Kispesti EbFestet éppen egy évvel 
ezelőtt szervezte a Kispesti Állat-
védelmi Járőrszolgálat, óriási siker-
rel. Ezen felbuzdulva, közkívánatra 
2016. szeptember 4-én, vasárnap 
újból négylábúakkal és gazdáik-
kal népesül be az Önkormányzati 
Sporttelep, a KAC-pálya (XIX. ke-
rület, Katona József utca 3.). 

Leszakadt
vezeték

Kispest 2015-ben csatlakozott az 
Európai Bizottság kezdeménye-
zésére létrehozott Polgármeste-
rek Szövetségéhez (Covenant of 
Mayors), amely a helyi önkor-
mányzatok fenntartható ener-
giapolitika megvalósítása során 
tett erőfeszítéseit támogatja. A 
szövetség aláíróinak – így Kis-
pestnek is – az a célja, hogy elér-
jék és túlszárnyalják az Európai 
Unió által 2020-ra kitűzött 20 
százalékos széndioxidkibocsá-
tás-csökkentést – mondta nyitó 
beszédében Gajda Péter polgár-
mester. A polgármester hangsú-
lyozta: ez a munka nem a csatla-
kozással, hanem jóval előbb, már 
2006-ban elkezdődött, hiszen 
része a polgármesteri program-

nak a környezettudatos szemlé-
letformálás. Mint mondta, mi itt 
Kispesten ezért dolgozunk évek 
óta. Példaként említette a kerület 
iskoláiban megkezdett világítás-
korszerűsítési programot, amely-
nek keretében eddig megújult a 
tantermek 
világítása 
a Gábor, 
a torna-
t e r m e k 
világítása 
a Vass, a Puskás, az Eötvös és 
a teljes intézményi világítás a 
Bolyai iskolákban, és bejelen-
tette, hamarosan az Erkel isko-
lában is megkezdődik a munka. 
Bogó Józsefné, a kerületi Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnöke 

mondandójában megerősítette, a 
város eddig is sok energiát fek-
tetett a környezettudatos kezde-
ményezések megvalósításába, a 
hulladékgazdálkodás korszerűsí-
tésébe, a zöldterületek megóvá-
sába és fejlesztésébe, és elindult 

egy úton, 
a m e l y e n 
jó irány-
ba halad. 
A csat-
l a k o z á s -

sal az önkormányzat vállalta, 
hogy a csatlakozástól számított 
egy éven belül benyújtja helyi 
Fenntartható Energia Akcióter-
vét (SEAP), amelyet előbb még 
társadalmi vitára is bocsájt  – 
mondta Patek Gábor, Vagyon-

gazdálkodási és Városüzemel-
tetési Iroda vezetője, aki szerint 
a csatlakozás azért is jelentős, 
mert az Európai Unió által 2020-
ra kitűzött 20 százalékos szén-
dioxidkibocsátás-csökkentés 
így már nem önkéntes vállalás, 
hanem kötelezettség, amely fel-
adatokat ró az önkormányzatra, a 
városra, a közösségre. Az akció-
terv szakmai segítséget biztosító 
Denkstatt Hungary Kft. képvise-
letében Csizmadia Edit tanács-
adó a cég rövid bemutatása mel-
lett a program jelentőségéről és 
az együttműködés lehetőségeiről 
beszélt az érdeklődőknek.

Akcióterv készül Kispest energetikai 
jövőjéről

Bogó Józsefné szerint Kispest e témában jó úton halad

Patek Gábor

A kerület készülő Fenntartható Energia Akciótervéről tartottak fórumot a Polgármesteri 
Hivatalban. Az elkészült tervezetről a kispestiek is elmondhatják majd véleményüket.

Lekerült a behajtani tilos tábla, néhány hete már használhatják 
a Kispesti Uszodába érkezők azt az ingyenes parkolót, amelyet 
a Simonyi Zsigmond és a Bartók Béla utca sarkán álló önkor-
mányzati tulajdonú építési telken alakított ki a város. 

Parkolóátadás
különünneplés nélkül

Huszonegy új beálló 
épült.

A munka már 2006-
ban elkezdődött.
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A melegkedvelők igazán nem panaszkodhatnak 
idén nyáron! Az olykor rekkenő hőség elől, aki te-
hette, elmenekült a strandokra, a tópartokra, a he-
gyekbe vagy a Kispesti Uszodába. A városlakók a 
legmelegebb napokban nem mozdultak otthonaik-
ból, vagy menedéket kerestek légkondicionált épü-
letekben, bevásárlóközpontokban. 
Kispest város önkormányzata ebben az évben is 
igyekezett segíteni a kerületben élőknek.  A kispesti-
ek nagy örömére, megújult „külsővel” júniustól ismét 
működik a párakapu a Kossuth téren! De a napközis 
táborban, a Közpark Kft. jóvoltából a Vass iskola ud-
varán is folyamatosan szórja a hűsítő vízpárát egy 
szerkezet. 
A szinte már elviselhetetlen hőségben az önkormány-
zat munkatársai és nyári munkán lévő diákmunká-
sai, aktivistái többször is osztottak palackos vizet a 
régi Centrum áruház mellett, valamint a Kossuth és a 
Kós téren. Egy-egy alkalommal, alig néhány óra alatt 
csaknem háromszáz palack víz fogyott.

Vízosztás
és párakapu

Szabó Mária, a kultúrház igazga-
tója elmondta, hogy a jelenlegi 
mostoha körülmények között 
működő könyvtár kicsinysége el-
lenére nagy forgalmat bonyolít. 
Sok idős ember és kisgyermekes 
család látogatja, évente sok prog-
ramot rendeznek. A csaknem 
7000 kötetet számláló Wekerlei 
Könyvtár, amely a Wekerlei Kul-
túrház részeként működik, évek 
óta költözésre vár. A jelenlegi he-
lyiség nagyon szűkös (37 négy-
zetméter), egy légterű, és nem 
rendelkezik mellékhelyiséggel. 
A könyvtár ennek ellenére közel 

700 tagot számlál, rendszeres 
klubokat működtet (versbarátok 
klubja, kabarétörténeti klub, vi-
lágjárók klubja), valamint rend-

hagyó könyvtári órákat rendez 
az óvodások és kisiskolások 
számára, ezen kívül sok szín-
vonalas gyermekprogrammal is 
dicsekedhet. Az új helyszín, a 

Kós Károly tér 9. szám alatt álló, 
közel 70 négyzetméteres, három 
helyiségből álló, önkormányzati 
fenntartású ingatlan már évek óta 
üresen áll, így kézenfekvő volt a 
könyvtár odaköltözése. Az új 
helyen tágasabb, korszerű vilá-
gítással ellátott olvasóteremben 
lesz a kölcsönzés, külön szobát 
kap majd a gyermekkönyvtár 
rész, és lehetőség lesz egy külön 
klubszoba működtetésére, így 
azok nem zavarják a könyvtárlá-
togatást. 

Hamarosan új helyen a csaknem hétezer kötet

A tervek szerint a kicsi és korszerűtlen Kós Károly 15. szám alatt található alig 37 négyzet-
méteres helyiségből a Kós Károly tér 9. szám alatti közel 70 négyzetméteres, jelenleg üres 
és felújításra váró önkormányzati fenntartású ingatlanba költözik hamarosan a Wekerlei 
Kultúrház részeként működő, hétezer kötetes Wekerlei Könyvtár. Az új helyiség felújítása 
mintegy hatmillió forintba kerül. 

Költözik a wekerlei könyvtár

Évek óta várták
a költözést.

A régi...

... és az új épület
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kerlétől a Kertvárosig, ennek kö-
szönhetően Kispesten kiemelten 
fontos a zöldgondolat és a zöld-
menedzsment. A Polgármesteri 
Hivatal önálló Zöldprogram Iro-
dája nagyon komoly és minőségi 
munkát végez zöldügyekben, az 
önkormányzat pedig pártérde-
kektől függetlenül támogatja az 
előremutató kezdeményezéseket. 
Ezzel együtt is eltelt két év az 
első kert megnyitásáig, hiszen be 
kellett illeszteni az önkormányza-
ti jogba a finanszírozást és a terü-
lethasználatot, hosszú adminiszt-
ratív küzdelem ment a háttérben. 

Kispesttel immár hatodik éve 
kiváló az együttműködés, töret-
len a lendület.

A fővárosban az első közösségi 
kert önkormányzati támogatás-
sal Kispesten létesült, és azóta, 
minden évben megnyílt egy-egy 
újabb. Az Első Kis-Pesti Kert 
2012-ben készült. Az Aranykatica 
Kertet 2013-ban az újonnan épült 

Forrásház mellett alakítottuk ki. 
A Zengő Kertet 2014-ben adtuk 
át, múlt ősszel pedig az egykori 
KRESZ-park egy kis részén ki-
alakított Árnyas kertet avattuk fel. 
Szerencsére minden kert kiváló 
terméseredményekkel büszkél-
kedhet, s ami a legfontosabb: ösz-
szetartó közösségeket alakítottak 
ki a lakótelepeken.

Miként formálja a városi közös-
séget a kertművelés?

A közösségi kert különösen fon-
tos a panelházas övezetben, ahol 
sokaknak nincs kertje, így viszont 
néhány perc alatt a kiskertben 
lehet lenni, akár az ablakból a 
veteményesre látni. A kertek ön-
szervezően szabályozzák saját 
működésüket. A városi kertészke-
dés a kisgyermekes családoktól a 
nyugdíjasokig összeköti a gene-
rációkat, és ez különösen sokat 
jelent az egyedül élő embereknek.

Prusinszki István

Az önkormányzat és a Városi Kertek Egyesület közös munkájának ered-
ményeként 2012-ben Kispesten nyílt meg Magyarország első önkor-
mányzati támogatással létrejött közösségi kertje, amelyet azóta minden 
évben újabb követett. Rosta Gáborral, a szakmai hátteret biztosító egye-
sület vezetőjével – aki kiemelkedő munkája elismeréseként idén a Város-
ünnepen Dicsérő Oklevélben részesült – a közösségi kertmozgalom alapí-
tásáról, céljairól és további lehetőségeiről beszélgettünk.

Milyen előzmények után ért el hazánkba 
is ez a mozgalom?

Egy öt-hat négyzetméteres ágyás első látás-
ra igen aprónak tűnhet, de egy-egy család 
mégis elegendő zöldséget, fűszernövényt 
tud rajta termelni, csak elhatározás és ösz-
szefogás kell hozzá. Az 1929-es gazdasági 
világválság idején az elszegényedő emberek 
kerteket hoztak létre a foghíjtelkeken, hogy 
így gondoskodjanak maguknak némi élel-
miszerről. Nagy-Britanniában a második vi-
lágháború idején az úgynevezett győzelem-
kertekben termelt zöldségekkel egészítették 
ki a szűkös fejadagokat. A 2008-as tőzsdei 
megingás ismét ráirányította a figyelmet az 
önellátás fontosságára, Nyugat-Európában 
és a tengerentúlon újabb lendületet adott a 
mozgalomnak. Budapesten akkor még nem 

volt ilyen közösségi kert, ezért elhatároztam, 
hogy itt is megpróbálom meghonosítani ezt 
a kezdeményezést.

Hogyan kezdődött az együttműködés a 
kerülettel?

Korábban főiskolai oktatóként válságme-
nedzsmentet, válságkommunikációt tanítot-
tam, középvezetőként nagyvállalati környe-
zetben dolgoztam, és arra gondoltam, hogy 
más területen is hasznosítom az így szerzett 
tapasztalatokat. A városi tanya címmel köny-

vet írtam a válság idején szükséges szemlélet-
váltásról, majd belevetettem magam a közös-
ségi kertek szervezésébe. Hat évvel ezelőtt az 
összes budapesti polgármestert megkerestem 
ezzel kapcsolatban. Mindenki nagyon pozi-
tívan állt hozzá, de a példa nélküli kezdemé-
nyezés rendre megfeneklett a bürokrácián, az 
ingatlangazdálkodási, pénzügyi, környezet-
védelmi, egészségügyi szabályok zátonyain. 
Szinte csodával ért fel, hogy Kispest önkor-
mányzata bizottsági ülések, egyeztetések 
egész sora után az összes papírra ráütötte a 
szükséges pecsétet.

Miért éppen Kispesten sikerült először 
megvalósítani az elképzelést?

Hatalmas helyzeti előnyt és pozitívumot jelent 
a kerületben található rengeteg zöldfelület We-

Közösséget építenek a városi kertek

Rosta
Gábor

Összetartó közössége-
ket alakítottak ki
 a lakótelepeken.
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PARLAMENTI 
NAPLÓ
Burány Sándor írása

Ingerküszöbök
Törvénytelenül működik az MNB Monetáris Tanácsa. Az ügy ért-
hetőségéhez tartozik, hogy a Monetáris Tanács egyik tagja a közel-
múltban lemondott a monetáris tanácsban betöltött tagságáról. Ez 
azzal a következménnyel járt, hogy a Monetáris Tanács törvény-
telenül működik, mivel abban a külsős tagok száma meghaladja a 
belsős tagokét. A törvénytelenség miatt a testület minden döntése 
jogilag támadható, ami pénzügyi kockázatot jelent. 
Nem állítom, hogy sajtótájékoztatókon, közleményemben tett kije-
lentésem így a nyár közepén, ahogy mondani szokták, átlépte volna 
az emberek ingerküszöbét, a Magyar Nemzeti Banknál már rende-
sen kiverte a biztosítékot. Igaz, azt is állítottam, hogy a jegybank ne-
vében a bank szót nyugodtan kicserélhetjük a bűnszövetkezet szóra, 
mivel az több százmilliárd forintnyi közpénzt tol ki alapítványokba, 
alapítványokon keresztül haverok, rokonok zsebébe. A kedvezmé-
nyezettek között van Matolcsy unokatestvére, akinek bankjában az 
eddigi adataink szerint csaknem 40 milliárd forint körüli összeget 
tartottak az alapítványok olyan betétben és állampapírban, ami után 
jóval alacsonyabb kamatot kaptak, mint a jegybanki alapkamat. 
Ebből a pénzből kapott csaknem 500 millió forint hitelt Matolcsy 
fia egy bútorgyár megvásárlására. De az unokatestvér az alapítvá-
nyoktól átjátszott pénzekből saját vállalkozásait is bőkezűen finan-
szírozta, nem kevesebb mint 7 milliárd forint értékben. Mondanom 
sem kell, törvény tiltja, hogy egy bankvezető olyan cégnek adjon 
hitelt, amiben jelentős tulajdona van. Abból a mintegy 260 milliárd 
forintból, amit a jegybank a forint tudatos gyengítésével keresett a 
devizahitelesek százezrein.
Éppen két esztendeje már annak, hogy az első pert indítottam a Ma-
gyar Nemzeti Bank ellen a törvénytelenségek, a rokonoknak, ha-
veroknak folyamatosan osztogatott pénzek miatt. Tettem és teszem 
azt most is annak tudatában, hogy nincsenek illúzióim: az ügyész-
ség itt sem talál majd semmi kivizsgálni valót, mint oly sok, a kor-
mányhoz vagy kormánypárti politikusokhoz köthető kétes ügylet-
ben. Ha másért nem, hát azért, mert a legfőbb ügyész felesége havi 
csaknem 5 millió forint fizetést vesz fel a jegybanknál. Két év óta 
most fordult elő először, hogy a jegybank egyáltalán reagált, nem 
kevesebbet állítva, mint hogy aki a jegybankot támadja, az az or-
szágot gyengíti meg. Ingerült, ideges szavak, nem ok nélkül. Egyre 
inkább érzik, hogy mi vár rájuk, ha egyszer összeomlik az a maguk 
teremtette világ, amelyben szerintük bármit büntetlenül megtehet-
nek. Matolcsyéknak tudniuk kell, hogy eljön az az idő, amikor fe-
lelniük kell a hatalmi arroganciájukkal elkövetett visszaélésekért, 
törvénytelenségekért. Mert ezek az ügyek előbb-utóbb az emberek 
ingerküszöbét is átlépik.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

A kilencedik Városünnepet rendezte meg a 
KMO Művelődési Ház a Templom téren. Sok 
ezren ünnepelték, hogy Kispest 145 éve vált ön-
álló településsé.

Reggeli zenés ébresztővel indult a „Szülinapraforgó” 
elnevezésű egész napos családi program: a kerü-
leti Obsitos Fúvószenekar városnéző buszon fújt 
ébresztőt. A színpadon mesedalokkal kezdődött 
a délelőtt: a Rutkai Bori Band énekelt és zenélt a 
gyerekeknek. A folytatásban Jégvarázs-hangszer-
varázs címmel a Fourtissimo Jazz Orchestra adott 
gyermekkoncertet. A benépesült téren egymást érték 
a programok: logikai játszópark, arcfestés, kézműves 
játszóház, focigolf, művész-sarok graffitizéssel, kör-
nyezettudatos játékok, mókajárgányok és mini közle-
kedési eszközök is várták a gyerekeket.
Az 1965-ös retró Ikarus-busz a múltba repítette visz-
sza utasait. A múlt a Hofherr-Dutra traktorokkal is 
bepöfögött a térre: visszatértek Kispestre a valaha itt, 
a Vörös Csillag Traktorgyárban készített mezőgazda-
sági gépek. 
A délutáni programot a KMO-ban működő művészeti 
csoportok bemutatói kezdték, majd Kocsis Tibor éne-
kes lépett a színpadra. Őt Dolhai Attila követte műso-
rával. Együtt énekelhetett a közönség Szekeres Adri-
ennel, Pál Dénessel és Péter Szabó Szilviával. Gáspár 
Laci ezúttal élőzenés akusztikus koncertet adott. Az 
estét a fiatalok körében népszerű Supernem együttes 
indította. A Városünnep sztárvendége, az Ottawan duó 
a 80-as évek diszkóslágereit szólaltatta meg a népsze-
rű hazai zenekar, a Sunny Dance Band kíséretével.  A 
Szülinapraforgót hagyományosan tűzijáték zárta.

Ünnepelt
a kerület
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Térkép a 6-8
kerületes Budapestről

Tarlós szerint a bizonytalanság sokáig eltarthat

Az igazgatóknak kell lenniük 
az igazi vezetőknek az isko-
lákban, az előző keretrendszer 
túlságosan leértékelte a munká-
jukat – mondta Balog Zoltán a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ (Klik) állomány-
gyűlésén, amelyen átadták a 
tankerületi központi igazgatók 
(58) kinevezéseit. A Külső-Pes-
ti Tankerületi Központ (XVIII., 
XIX. és XX. kerület) vezetője 
Bak Ferenc lett. Az MTI hír-
adása szerint a miniszter azt 
mondta, a központosítás túl jól 
sikerült, éppen ezért a decent-
ralizáció a jövő útja, a rendszer 
alapelveinek a fenntartásával.

Maradt a Klik

KÍNOS
A főpolgármester szerint gondolkodás folyik a főváros közigazga-
tási szerkezetéről. Pártpolitikai és hatalmi szempontok is magya-
rázzák ezt. Nem véletlenül tartanak a fővárosi fideszes polgármes-
terek attól, hogy a miniszterelnök alapjaiban változtat a főváros 
közigazgatási szerkezetén – írja a Népszabadság.
A Népszabadság számolt be ar-
ról, hogy Kovács Péter, a XVI. 
kerület fideszes polgármestere 
Tusványoson arról beszélt, hogy 
szerinte rossz irányba megy az 
önkormányzati politika, a vá-
rosvezetők nem tudják, mire 
számítsanak. Kovács reményét 
fejezte ki, hogy legalább 
egy évvel a következő 
országgyűlési választás 
előtt, 2017-ben nyugvó-
pontra kerülnek a módo-
sítások. A jelek szerint 
azonban hiába remény-
kednek az átalakítások gyors és 
végleges lezárásában az önkor-
mányzati vezetők. Nem került le 
ugyanis a napirendről a fővárosi 
önkormányzati struktúra minden 
korábbinál nagyobb mértékű 
átalakításának a terve. Tarlós 
István főpolgármester a Népsza-
badságnak elismerte, hogy kü-

lönböző intenzitással ugyan, de 
továbbra is folyik a gondolkodás 
a főváros kerületi beosztásának 
módosításáról. A főpolgármester 
szerint azonban az erről évek óta 
párhuzamosan lebegtetett három 
koncepcióból egyik sem jutott 
el még a részletes kidolgozásig, 

így akár egy negyedik is lehet 
majd a befutó. A kerülethatárok 
átrajzolása hatással lehet például 
a baloldali fellegvárként műkö-
dő XIII. kerület szavazóbázisára, 
illetve kordában lehetne tartani 
az erős fideszes polgármestere-
ket is.  Tarlós szerint a bizony-
talanság sokáig eltarthat. Mivel 

kétharmados törvény szabályoz-
za az önkormányzatok működé-
sét, a változtatás – e pillanatban 
úgy fest – legkorábban 2019-től 
működhet. Tarlós a Népszabad-
ságnak elmondta, tudomása van 
arról, hogy létezik egy konkrét 

térkép, amellyel azt mu-
tatták be, hogyan lehetne 
a kerületek számát a mos-
tani 23-ról nyolcra vagy 
akár hatra csökkenteni. 
Ennek a tervnek a ver-
ziójaként született meg 

az úgynevezett City-koncepció, 
amely a Belvárost és a pesti bel-
ső kerületeket vonná össze egy 
nagyobb egységbe. Egy harma-
dik verzió szerint a kerületek 
elöljáróságokká alakulnának, 
olyan közigazgatási egységekké, 
amelyek nem rendelkeznének 
saját költségvetéssel. 

Minden korábbinál
nagyobb mértékű
átalakítás jöhet.

A WHO és az UNICEF kezde-
ményezésére 1992-ben nyilvá-
nították az Anyatejes Táplálás, a  
Szoptatás Világnapjának augusz-
tus 1-jét, amely kezdeményezés-
hez a magyar Védőnők Egyesüle-
te 1993-ban csatlakozott – tudtuk 
meg Janurik Erzsébet intézeti ve-
zető védőnőtől, akit arról faggat-
tunk, miért fontos a kizárólagos 
anyatejes táplálás a kisgyerek hat 
hónapos koráig, valamint mit te-
het az a kismama, akinek a szük-
ségesnél több anyateje van.
A védőnők egyik legfontosabb 
feladata, hogy felhívják a kis-
mamák figyelmét arra, hogy az 
egészséges kisbaba hat hónapos 
koráig legfontosabb és egyetlen 
tápláléka az anyatej, amely min-

dig steril, mindig megfelelő hő-
mérsékletű, összetétele optimális, 
és nem utolsó sorban „mindig 
kéznél van”. De az anyatejnek 
megvan az a remek tulajdonsága, 
hogy mind mennyiségben, mind 
pedig ösz-
szetételé-
ben alkal-
mazkodik 
a gyer-
mek élet-
korához. 
Olyan vé-
d ő a n y a -
gokban gazdag, amelyek meg-
óvják a babákat a fertőzésektől, a 
különféle allergiás betegségektől. 
Az anyatej kedvező élettani ha-
tásain túl a szoptatás során olyan 

szoros lelki kötődés alakul ki az 
édesanya és a baba között, amely 
szinte semmilyen más együttlét-
tel nem pótolható – foglalja össze 
az anyatejes táplálás legfonto-
sabb ismérveit a védőnő. Téved, 

aki azt 
gondolja, 
hogy a 
szoptatós 
a n y u -
k á k n a k 
kettő he-
lyett kell 
e n n i ü k , 

hiszen a szoptatós kismama ka-
lóriatöbblet-igénye csupán 500 
kcal. Az anyatej minőségéért a 
kismama is sokat tehet. Megfe-
lelő folyadékbevitellel, vitamin-

ban gazdag vegyes táplálkozás, 
az alkoholfogyasztás, valamint 
a dohányzás mellőzése mellett 
nem lesz panasza a kisbabának 
– hangsúlyozza Janurik Erzsé-
bet. Kispesten évente általában 
ötszáz kisbaba születik, de talán 
az anyatejgyűjtés szigorú fel-
tételeinek is köszönhetően, alig 
10-15 kismama vállalkozik arra, 
hogy összegyűjtse a fölösleges 
anyatejet, pedig az anyatejgyűj-
tő állomás munkatársai már két 
deciliterért is házhoz mennek. 
Arra biztatja a kismamákat, hogy 
vállalják a gyűjtéssel járó kelle-
metlenségeket, mert ugyancsak 
sok kisbabán segíthetnének, aki-
ket nem tud természetes módon 
anyatejjel táplálni az édesanyja. 

A védőnők természetes táplálásra biztatják a kismamákat (képünk illusztráció)

Bár jelenleg adómentesen 1800 forintot, de a kormány tervei szerint még a nyáron meg-
születik a döntés arról, hogy 2700 forintot adnak majd egy liter anyatejért a kismamák-
nak, mégis ugyancsak kevés, évente alig 10-15 kismama vállalkozik arra Kispesten, hogy 
összegyűjtse a fölösleges anyatejet. 

Emelhetik az anyatejgyűjtésért járó 
tiszteletdíjat

A szoptatós kismama 
kalóriatöbblet-igé-
nye csupán 500 kcal.

Hogy ki fogja majd a kormányke-
reket az M3-as metró felújításakor 
az autóbuszokon, nem tudni, hiszen 
nincs elég buszvezető Budapesten 
– írja az MTI. A személyszállító 
cégek létszámhiánnyal küzdenek, 
több száz sofőr hiányzik. Legfel-
jebb a konkurenciától csábíthatják 
el képzett, tapasztalt buszvezetőket, 
mondta Baranyai Zoltán, a Közúti 
Közlekedési Szakszervezet elnöke, 
aki nem sok esélyt lát arra, hogy vi-
déki viszonylatokon dolgozó busz-
vezetőket vessenek be Budapesten, 
mert a fővárosi és a vidéki vonalak 
között óriási a különbség, a vezetés 
sokkal megterhelőbb. 

Ki vezeti majd
a buszokat?

BLAMÁZS
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Az idei nyári testvérvárosi di-
ákcsereprogram keretében a 
törökországi Pendikből, a bul-
gáriai Smolyanból, a szerbiai 
Zomborból és a lengyelországi 
Krzeszowicéből érkező diá-
kok látogattak el Kispestre és 
Káptalanfüredre, ahol magyar 
gyerekekkel táboroztak együtt. 
Az immár 12. alkalommal meg-
rendezett program tíz napja alatt 
a résztvevők jobban megismer-
hették egymás kultúráját és ha-
gyományait, építhették külföldi 
kapcsolataikat, valamint megte-
kintették Budapest és a Balaton 
környékének főbb nevezetes-

ségeit. A program első három 
napján a diákokat kispesti csa-
ládoknál szállásolták el, akikkel 
együtt megtekintették Budapest 
látványosságait. A program to-
vábbi részét Káptalanfüreden, 
az önkormányzat üdülőtáborá-
ban töltötték, ahol többek között 
sportprogramok, strandröplab-
da, kirándulások, vetélkedők, 
előadások és strandolási lehe-
tőségek várták őket. Szervezett 
kirándulásokon meglátogattak 
több Balaton környéki várost 
és nevezetességet, a királynők 
városát és a veszprémi állatker-
tet, elhajóztak Tihanyba, a ter-

mészetvédelemmel kapcsolatos 
ismereteiket bővíthették Csopa-
kon, és újdonságként paintbal-
lozás és bobozás is szerepelt a 
programban. Esténként a részt-
vevők egymás nemzeti előadá-
sait tekintették meg, lengyel, 
bolgár, török, szerb és magyar 
est keretében adtak ízelítőt kul-
túrájukból, hagyományaikból, 
valamint az Unióval kapcsolatos 
ismereteiket bővítették kvízek, 
vetélkedők keretében. A nyári 
diákcsereprogramot – amelyben 
a fiatalok angol nyelvtudásukat 
is fejleszthették – az Európai 
Unió is támogatta. 

Több mint félszáz lengyel, bolgár, szerb és török fiatal tábo-
rozott idén Káptalanfüreden. Közel harminc kispesti gyerek az 
önkormányzat szociális táborában töltötte a vakációt, és ismer-
kedett a külföldi diákokkal. 

Testvérvárosi
program a Balatonon

Nemzeti est keretében adtak ízelítőt kultúrájukból, hagyományaikból

Óriás ügyességi és kreativi-
tást fejlesztő játékokat hozott 
a Tengerecki Alapítvány idén 
a kerületi napközis táborba. A 
négy társasjáték moderálását 
a tábor 
pedagó-
gusai vé-
gezték. A 
270 ezer 
for in tos 
lehetőséget pályázati úton nyerte 
a Wekerlei Kultúrház és a napkö-
zis tábor – mondta Szabó Mária 
igazgató, aki szintén kilátogatott 
az óriásjáték-napra. A kicsik szí-
vesen kipróbálták az élő társas-
játékozást, nekik még könnyű 

kedvet csinálni egy kis játékhoz 
– tudtuk meg Pejov Rékától, a 
Bolyai iskola pedagógusától, aki 
ebben az évben debütált a nap-

k ö z i s 
t á b o r -
b a n 
v e z e -
tőként. 
A na-

gyobbak is bekapcsolódtak, bár 
őket jobban izgatják az elektro-
nikus „kütyük”, játékok és esz-
közök, habár egy-egy jó ping-
pongcsatára bármikor szívesen 
verődik össze a „banda” – tette 
hozzá.

Óriás társasjátékozás
a napközis táborban
A Tengerecki Alapítvány jóvoltából egyik délelőtt a társasjátéké volt a főszerep a napközis 
táborban a Vass iskola udvarán. A játékok különlegességét az adta, hogy ezt ma „nagy-
ban”, a tábor kertjében, a földre fektetett óriás táblákon játszották, a bábukat pedig a 
gyerekek élőben helyettesítették. 

A bábukat a gyerekek helyettesítették

A kisebbek szívesen 
játszottak.

Az önkormányzat támogatásával a 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség XIX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságára látogat-
tak el a gyerekek, ahol izgalmas 
program keretében ismerkedtek 
meg a tűzoltósággal és a tűzoltók 
mindennapjaival. 
Az Üllői úti laktanya udvarán Tordai 
László tűzoltó őrnagy, tűzoltópa-
rancsnok köszöntötte a gyerekeket 
és kísérőiket. A résztvevők elsőként 
egy műszaki mentési gyakorlatot 
láthattak, amelynek feltételezése 
szerint három személygépjármű üt-
között össze. Ezt követően olajtűz 
vízzel való eloltását modellezték a 
tűzoltók. A résztvevők szemtanúi 
lehettek annak, hogy milyen az, ha 
a tűzhelyen felejtett ételmaradék 
lángra kap, és azt valaki vízzel sze-
retné eloltani. Végül tálcatűz porral 
oltóval történő eloltásának bemuta-
tója következett. 
A nap zárásaként a gyerekek 
felülhettek a tűzoltó gépjárművekre, 
és kísérőikkel körbejárhatták a 
laktanyát. A táborozó gyerekek 
egymás után tették fel kérdéseiket, 
amelyekre a tűzoltók segítőkészen 
válaszoltak. Mindannyian rengeteg 
élménnyel távoztak a laktanyából, 
és arra kérdésre, hogy ki szeretne 
tűzoltó lenni, bátran emelték 
magasba kezeiket.

Nyílt nap
a laktanyában

TŰZOLTÓK

+36 30 220 9323
+36 1 266 6848
info@triad-realestate.net
www.triad-realestate.net

ErkélyEs lAkÁsOk ElADÓk!
35 m2-től – 80 m2-ig  

BilOBA GArDEn
1195 Budapest, Kossuth L. u. 5.

Beruházó és építtető: 
TRIAD Real Estate Ingatlanberuházó Kft.

Várható elkészülés: 2017. III. negyedév
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Fenyvesi Zoltán

INGATLAN-
PIAC

Az ingatlan örökléséről

Ingatlantulajdonhoz sokan jutnak öröklés által. Az örö-
kösök nagy többsége egyenes ági leszármazott, az örök-
hagyó gyermeke. A 2014. március 15-én hatályba lépett 
új Polgári Törvénykönyv (PTK) változtatott az öröklés 
szabályain is. Korábban például a házastársak egyiké-
nek halála után az egyenes ági leszármazottak egyenlő 
arányban örököltek, míg a túlélő házastársat csak öz-
vegyi jog illette meg az örökösök tulajdoni hányadát 
illetően. Az új PTK szerint ez úgy módosult, hogy ha 
az örökhagyó házastársa az örökség tárgyát képező in-
gatlanban lakik, akkor az öröklés ugyan a korábbiak 
szerinti, de azzal a különbséggel, hogy az örökhagyó 
házastársát nem özvegyi, hanem holtig tartó haszonél-
vezeti jog illeti meg, ami tartalmilag nem jelent lényegi 
változást. Viszont ha az örökhagyónak a házastársa ál-
tal lakott ingatlanán kívül további ingatlanai is voltak, 
akkor az előbb írt szabály módosul úgy, hogy a túlélő 
házastárs a leszármazottakkal azonos arányban lesz 
ezen ingatlanok örököse. Például ha az örökség tárgya 
egy ilyen ingatlan (további lakóingatlanok, nyaraló, 
üdülő, telek, stb.) 1/2 része és két leszármazott örökös 
van, akkor a három örökös egyenlő arányban részese-
dik az 1/2 tulajdonból, tehát egyenként az egészhez ké-
pest 1/6 – 1/6 – 1/6 arányban. Ebben az esetben a holtig 
tartó haszonélvezeti jog a házastársat természetesen to-
vábbra is megilleti a két leszármazott által örökölt 1/6 
– 1/6 tulajdoni hányadot illetően. Az előbb írtak persze 
akkor igazak, ha nincs végrendelet, és az öröklés a tör-
vényben rögzített öröklési rend szerint történik. Fontos 
körülmény az is, hogy a földhivatali eljárási költséget 
(6600 forint) sem kell megfizetni. Tapasztalatból tu-
dom, hogy a fentebb említetett változás még nem ment 
át a köztudatba, sok körülötte a félreértés.

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Ingatlaniroda

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Polgármesteri Hivatal

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

Recepció

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

Kerületi Hivatal, okmányiroda

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

Ügyfélfogadás a Városházán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képviselői fogadóórák

Polgármesteri Hivatal

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

Egyéni vállalkozói igazolványok ügy-
intézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

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

Ebédidő: minden nyitva tartási nap 12.00-12.30-ig

Ügyfélfogadás a Városházán EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kispesti

Magazinban!
Telefon:

(0620) 296-3555
www.magazinlapok.hu
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Klímatöltés fix áron

8.990 Ft
Klímatisztítás ózonnal

4.490 Ft
Klíma szárítószűrő  
és pollenszűrő -10%
mobilitás garancia 2.985 Ft

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

kalina hatchback klímával

már 2 549 000 Ft-tól

Granta liftback klímával

már 2 649 000 Ft-tól

Granta sedan klímával

már 2 449 000 Ft-tól

 LADA DÉLPEST
névvel új LADA  

márkaképviselet  
nyílt kispesten!

Budapest 1194  
Hofherr Albert u. 38/d

+36 1 280 1533

+36 20 318 3760

info@ladadelpest.hu

www.ladadelpest.hu
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, 
TELJES TEST, TALPMASSZÁZS/
NEM SZEX/. GYENGÉD CSONT-
KOVÁCSOLÁS BOWEN TECHNI-
KÁVAL, AMITŐL ELFELEJTHETI 
NYAKFÁJÁSÁT, LUMBÁGÓJÁT 
2-3 ALKALOM UTÁN. ILDIKÓ 
TEL.: 295 3998, 20 335-5653

REDŐNYÖS MUNKÁK készí-
tése, javítása, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, harmonika-
ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható 
ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mo-
bil:06-30-212-9919

FESTÉS – MÁZOLÁS   -  TAPÉ-
TÁZÁS GYORS KEZDÉS, RÖVID 
HATÁRIDŐ. GIPSZKARTONO-
ZÁS. TEL.: 0630 5686255

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BE-
ÁZÁSOK MEGSZÜNTETÉ-
SE) TETŐSZIGETELÉS, BUR-
KOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
( K É M É N Y F E L U J Í T Á S ) 
VIZSZERELÉSI MUNKÁK 
VÁLLALÁ SA. CSALÁDI HÁZ ÉS 
LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGE-
TELÉS AZONNALI KEZDÉSSEL, 
INGYENES KISZÁLLÁS ÉS ÁR-
AJÁNLAT. NYUGDÍJASOKNAK 
10% KEDVEZMÉNY. TEL.: 06 30 
557 90 74 , 06 20 536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodókkal, 
gyors ügyintézéssel!

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

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablak-
ra, erkélyre. Előtető lakótele-
pi erkélyre is. Erkélybeépítés, 
korlát felújítás festéssel, üve-
gezéssel is. Egyéb lakatosmun-
kák-javítások. Tel.: 284-2540, 
06-70-209-4230 

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

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

Polgár Mónika szakbecsüs 
készpénzért vásárol minden-
nemű régi, lakberendezési 
tárgyakat: Bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, könyvtárakat, 
keleti tárgyakat, szőnyegeket, 
üvegeket, bőröndöket, hang-
szereket, kerámiákat, porce-
lánokat, játékokat és ritkasá-
gokat. Kiszállítás, szakbecslés 
díjtalan. Tel.: 06 30 419 2713

KÖNYVELÉS! Vállalom beté-
ti társaságok, kft.-k, egyéni 
vállalkozók könyvelését, bér-

számfejtését, bevallások ké-
szítését, TB-, adóügyintézését. 
Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129

RÉGISÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY 
U. 158. KIEMELTEN MAGAS 
ÁRON VÁSÁROLUNK FEST-
MÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, 
ÓRÁKAT,  BOROSTYÁNOKAT 
ÉS BIZSUKAT, GYŰJTEMÉ-
NYEKET, EZÜSTÖKET, ARANY 
ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT, 
SZŐNYEGEKET, PÉNZÉR-
MÉKET, KITÜNTETÉSEKET, 
ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT, 
KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE 
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAT, 
HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL 
IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL 
HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTA-
LANUL KISZÁLUNK 1 ÓRÁN 
BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

INGATLAN

A több mint húsz éves szak-
mai tapasztalattal rendelkező 
AnDeZ Ingatlaniroda ügyfelei 
részére keres eladó lakásokat. 
Korrekt és szakszerű ügyin-
tézés, alacsony jutalék. 06-
20/389-6675
www.andezingatlan.hu

KIADÓ Hunyadi u. 28/A szám 
alatt 180 m² szuterén. Üzlet-
nek, vállalkozásnak, raktárnak. 
Tel.: 0620-248-0311

ELADÓ Hunyadi u. 28/A csalá-
di ház. 160 m² + terasz, magas-
földszint / két lakás / és 180 m² 
szuterén. Bármely célra alkal-
mas. Tel.: 0620-248-0311

OKTATÁS

Matematika, fizika, kémia 
korrepetálást, pótvizsgára, 

érettségire felkészítést vál-
lalok általános és középisko-
lásoknak Wekerle-telepen. 
1.000,- Ft/tanóra.
Tel.: 06 30 875-3312

ÁLLÁS

Csomagolókat gépkezelőket 
keresünk Gyálra 3 műszakos 
munkarendbe. Kőbánya Kis-
pestről, Határ útról, Vecsésről, 
Monorról, Üllőről, Ceglédről, 
Albertirsáról a bejárás céges 
busszal ingyenesen megol-
dott. Érd: 06-70-342-1653.

Budapestre 9. kerületbe ke-
resünk alkatrész raktárba rak-
tárosokat 2 műszakos 8 órás 
munkarendbe. Jelentkezni 
e-mailen lehet "9. kerület" jel-
igére a toborzas@s-forras.hu 
címre. Érd:06703421653

Kispesten kertgondozáshoz 
keresek nyugdíjas segítséget, 
heti négy órában. 
Tel.: 0630-913-1671

Telefonos segítőt keresek XX. 
kerületi irodánkba. Hétfőtől 
csütörtökig, 17-19.30.
Tel.: 0630-301-6909.

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjára-
déki vagy eltartási szerződést 
kötnék, vagy befektetésnek 
eladnám a tulajdonjogát. Tel.: 
06 20 374 53 75

KÖNYVTÁRAMAT, festmé-
nyeket, képeket, porceláno-
kat kiárusítanám. Vegyes té-
mák + eszperantó könyvtár és 
kultusz gyűjtemény. 



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

Tanfolyamaink szeptember 
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt, 
délután és szombaton, minden 
tudásszinten indulnak, wekerlei 
helyszíneken.

MINŐSÉGI NYELVOKTATÁS 
KISPESTEN 2016/2017
Angol, német, spanyol, francia 
és olasz nyelvoktatás

Shetland U.K.
Nyelviskola
Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

ÁRAK
8 - 12 fős csoportban: 
 60.000 Ft / 60 óra
 30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban: 
 72.000 Ft / 60 óra
 36.000 Ft / 30 óra
( zetés két részletben lehetséges)

Nyelviskolánk: 
- engedélyezett intézmény
-  az Euro vizsgaközpont angol és német 

akkreditált vizsgahelye
-  vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-, 

közép- és felsőfokon
-  engedélyezett képzési programmal 

rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek 
a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: 
telefonon, on-line, vagy személyesen 

A csoportokhoz tanév közben bármikor 
lehet csatlakozni.

Shetland hird 2016 osz 102,75x136.indd   1 15/07/16   16:07Nem tudod, hogy mit ajándékozz?
Lepd meg szeretteid 

EGYEDI FÉNYKÉPES 
AJÁNDÉKOKKAL!

Vászonfotó, feliratos vagy fényképes póló, naptár, 
párna, bögre, falióra, kulcstartó, sminktükör, 

pénztárca, A4-es puzzle, hűtőmágnes, stb.
AKCIÓ! 2500 Ft feletti vásárlás esetén ajándék hűtőmágnes!

ANDEZ AJÁNDÉK 1196 Budapest Ady Endre út 57.
06-1-280-2271; 06-70/320-9978


