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5. oldal

Éves szinten egy-egy mil-
lió forint szabadon fel-
használható támogatást ad 
az önkormányzat fejlesz-
tésre az államosított intéz-
ményeknek.

GAJDA PÉTER
Iskolák támogatása

9. oldal

PATEK GÁBOR
Járdák és parkolók

Diagnosztika
8.990 Ft Futómű alkatrészek

10% kedvezmény

Műszaki vizsga
24.990 Ft
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Kispesten csak idén száz 
új parkolóhelyet alakí-
tott ki az önkormányzat. 
Friss aszfaltcsíkot kapott 
a piac Kossuth tér felőli 
útja és parkolója is.

Írásunk a 7. oldalon

Parkolás és sportolás
az új téren



„Kedves” autóstársaink...
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Nincsenek nyomdafestéket tűrő szavak arra a bunkóságra, amelyet a 
napokban tapasztalhattunk a kispesti Kossuth téri piac mögötti újon-
nan átadott közösségi téren és a parkolóban. 
Még szinte el sem szedték a munkaterületet jelző kordonokat, még 
érezni a frissen lerakott műanyag burkolat illatát, és csak néhány 
napja használhatják a vadonatúj sportterületet a Trefort iskolások, a 
hétvégi piaci napon az autósok parkolónak használták a kosárlabda-
palánkok alatti területet. Szemünk és szánk is tátva maradt a csodál-
kozástól! Ezt álmunkban sem gondoltuk volna! Hiszen jól látszik, 
hol lehet és hol nem lehet parkolni az új közösségi téren! Vagy ez 
nem számít? 
Ma Magyarországon, ami nincs erőből, szögesdróttal, kerítéssel el-
választva, lebetonozva, annak nincsen semmiféle tisztelete, védel-
me? Vagy talán még annak sem! Hogy ez kinek a felelőssége, és 
hogy hogyan jutottunk el idáig, sokan, sokféle magyarázatot adhat-
nak majd.
Ugye jól emlékszünk, hogy féltették a piacon dolgozók, a környé-
ken élők azt a lepukkant, murvás parkolót, ahol mindenki összevisz-
sza, akárhová beállhatott, nyelhettük a port a száraz, dagaszthattuk 
a sarat az esős napokon, és milyen hangosan, harciasan, tüntetőleg 
érveltek ellene és aggódtak azért, hogy majd pattog a labda, kiabál-
nak a gyerekek a tornaórán. Még az átadó napján is vita alakult ki, 
hogy kell-e ez a kispestieknek. 
Most, hogy egy fővárosi pályázatnak és az önkormányzati önerő-
nek köszönhetően egy tiszta, akár még meg is szerethető, kulturált 
közösségi tér várja az iskolásokat, a piacra érkezőket, és a környék 
házainak ablakából is kicsit jobb a kilátás, jól látszik, nem tudjuk 
megvédeni közös értékeinket. Nem, mert mindig jön néhány bunkó, 
akik fittyet hánynak a rendre, a szabályokra, sőt a térfigyelő kamera 
sem riasztja őket vissza! És ahelyett, hogy keresnének maguknak 
parkolóhelyet a közelben, hiszen Kispesten díjmentes a városban a 
parkolás, kényük-kedvük szerint behajtanak az elzárt területre, és 
minden különleges lelkiismeret-furdalás nélkül leparkolnak. Talán 
még büszkék is arra, hogy milyen bátrak, nekik ugyan nem paran-
csol senki!
És ma, 2017-ben ott tartunk, hogy nincs senki, de senki, se a piacon 
dolgozók, se a piacra érkezők, vagy a szomszédos házakban élők 
közül, aki szólni mert volna ezeknek az autósoknak, hogy nem kéne 
odaállni, hiszen ez a mi pénzünkből, a mi örömünkre épült!

Szeptember 30. a XIX. kerületben.

4000 Ft

Tel.: 0670/414-2350
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Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója

A Vass iskola tanévnyitó ünnepségén kezdődött a 2017/2018-
as oktatási és nevelési év Kispesten. Diákok és tanárok műso-
ra is várta a régi és az új diákokat. A kerület intézményeiben 
441 kis elsős kezdte meg általános iskolai tanulmányait.

Már csak emlék a nyári 
vakáció

FEJLESZTÉS

A Vass iskola a közösség három legfontosabb 
iskolai szereplőjét, a gyerekeket, a szülőket 
és a pedagógusokat kovácsolja egységbe, ezt 
példázza a jókedvű tanévnyitó is – mondta 
köszöntőjében Hiller István, az országgyűlés 
alelnöke, Kispest országgyűlési 
képviselője, aki arról is beszélt, 
hogy azoknak, akik a közös-
ség képviseletét választották, 
feladatuk, hogy minél több ha-
sonlóan jókedvű iskola legyen 
az országban, ahová szívesen 
engedik gyermekeiket a szülők, 
ahol szívesen tanulnak a gyere-
kek és ahol a pedagógusok is szívesen taníta-
nak. Csak a gyermekközpontú iskolarendszer 
lehet jó, ezért azt kívánom minden magyar 
iskolának, itthon és a határokon túl, hogy a 
diákokat tekintse elsődlegesnek – fogalmazott 

a honatya.  Vinczek György alpolgármester 
arról beszélt, hogy egy iskola akkor lehet si-
keres, ha kreatív, jó pedagógusai vannak – a 
Vass iskola ebben élen jár, új módszert, az él-
ményalapú pedagógiát alkalmazzák.  Bak Fe-

renc, a Külső-Pesti Tankerületi 
Központ igazgatója az összes 
kispesti diákot, köztük az első 
évet most kezdő 441 gyermeket 
köszöntötte. Elmondta, Kispes-
ten 75 millió forintot fordított 
az oktatási intézmények kar-
bantartására a tankerület, és 

a fűtési szezon kezdete előtt még elvégzik a 
fűtési rendszerek karbantartását is. Az önkor-
mányzati és tankerületi támogatások bizto-
sítják, hogy úgy kezdjük a tanévet, ahogy az 
elvárható – fogalmazott.

Egyszerűen és kényelmesen, otthonról 
is megrendelhetik vagy lemondhatják 
bölcsődés, óvodás és iskolás gyerme-
keik étkezését a kispesti szülők, mert 
Kispest Önkormányzata az idei tanév-
től megteremtette ennek feltételeit. A 
szülők a www.gesz.kispest.hu oldalon 
keresztül az „Online ebédbefizetés” 
gombra kattintva érhetik el a webes fe-
lületet. Első alkalommal regisztrálniuk 
kell, amihez az iskolában/óvodában/
bölcsődében gyermekük regisztrációs 
kódját megkapják. A pontos regisztrá-
ció után válik használhatóvá a felület. 
Minden hónap elseje és tizenötödike 
között lehet a következő havi megren-
deléseket rögzíteni. A befizetés három 
módon történhet: banki átutalással 
legkésőbb 20-ig, online bankkártyás 
fizetéssel internetbankon keresztül 
vagy QR-kóddal mobil készülékkel is 
lehetséges. Az ebéd lemondását egész 
hónapban ugyancsak elektronikusan 
megtehetik a szülők, nem kell e-mai-
leket írni, telefonálni. Természetesen 
az intézményekben továbbra is lehető-
ség van személyesen, készpénzfizetés 
mellett megrendelni az ebédet. (Fotó: 
archív)

Online befizetés

Az elsősök apró figyelmességet kaptak az önkormányzattól A tanévnyitóra megérkezett

Bogó Józsefné az Eötvös iskolában

A tanév kezdetére megérkeztek a kispesti oktatási intézményekhez azok a dokumentu-
mok, amelyek arról tájékoztatják az iskolákat, hogy a kispesti képviselő-testület döntött 
arról: éves szinten egy-egy millió forint szabadon felhasználható támogatást kapnak fej-
lesztésre a most államosított intézmények – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől.

Szabadon elkölthető
iskolatámogatások tanévnyitóra

Az önkormányzat nem hagyja magára az iskolákat

A kispesti képviselő-testület ko-
molyan gondolta azt, hogy bár az 
iskolák fenntartása és működte-
tése már nem az önkormányzat 
feladata, ám a kerületben élő 
gyerekek érdekében nem enge-
dik el az „intézmények kezét”. 
Ezért született idén februárban 
az a döntés, amelyben a kép-
viselők egy 13 millió forintos 
alap létrehozását határozták el. A 
döntés azért is egyedi, mert ezt 

az egy-egy millió forintos éves 
támogatást minden iskola saját 
szükségletei szerint használhatja 
majd fel  – hang-
súlyozta Gajda 
Péter. A polgár-
mester elmondta 
azt is, hogy a tá-
mogatást annak 
ellenére biztosítja a képviselő-
testület, hogy az iskolák teljes 
államosítása után több mint 90 

milliót von el az állam az úgy-
nevezett szolidaritási adóra, az 
iskolák működtetésére, fenn-

tartására. Ezen 
kívül a kispesti 
iskolások, ötödik 
osztályig ingyen 
füzetcsomagot, az 
első osztályosok 

pedig apró ajándékot, színes ce-
ruzát is kaptak az önkormányzat-
tól. Kérdésünkre a polgármester 

arról is tájékoztatta lapunkat, 
hogy a kezdeti izgalmak és viták 
után az Ady iskolában is meg-
kezdődött az idei tanév, hiszen 
az Ady iskola új fenntartója, a 
Budapest-Kispest-Központi Re-
formátus Egyházközség képvi-
selői augusztus utolsó hetében 
elfogadták és aláírták az önkor-
mányzat kedvezményes és mél-
tányos szerződését az intézmény 
bérléséről.

13 milliós alap 

Az első
államosított 

tanévKEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
MINDEN SZERDÁN 9:00
ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555
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Látványos változások
a Bokréta bölcsiben

Kránitz Krisztián és Korcsmáros Mariann a megszépült intézményben

A nyár végi határidőre elkészült és jelentős változásokat hozott 
az intézményfelújítás a Bokréta bölcsődében. Megújult a fűté-
si rendszer, kicserélték a burkolatokat, és két vizesblokk teljes 
felújítására is sor került – tudtuk meg Korcsmáros Marianntól, 
a tagintézmény vezetőjétől.
Korcsmáros Mariann tájékoztatása szerint a jövő-
re negyvenéves, 72 kisgyermek gondozását vég-
ző intézményre – ahol most a beszoktatás zajlik, 
mivel a nagyobb gyerekek szeptembertől óvodá-
ba mentek – rá sem lehet ismerni, mert látványos 
változások történtek a nyár végi felújításkor. 
Mint megtudtuk, a felújítás hat hetéből csupán 
két hétig üzemelt a bölcsőde, a munkálatok zö-
mét a nyári zárásra időzítették, így nem zavarta 
a bölcsőde életét. A bölcsőde felújításának leglát-
ványosabb eleme a két vizesblokk, valamit a köz-
lekedő-folyosók felújítása volt – meséli Kránitz 
Krisztián, a Vamüsz igazgatója. A korszerűsítés 
legjelentősebb része a 66 radiátor és az oldalági 
fűtésvezetékek részleges cseréje, amely mintegy 

10 millió forintba került. Négy csoportszobában, 
az irodákban és a vasalószobában – összesen 410 
négyzetméteren – a PVC-burkolatot, a közleke-
dőfolyosókon, a bejárat előterében és a mosó-
konyhában a 260 négyzetméternyi kerámiabur-
kolatot cserélték ki, az alattuk levő vezetékekkel, 
közmű-csatlakozásokkal együtt. Ennek költsége 
6 millió forint. Két, a csoportszobákhoz tartozó 
vizesblokk teljes gépészeti és építészeti felújítá-
sát is elvégezték a burkolatok alatti vezetékekkel 
együtt. Ez a munka 8,9 millió forintba került.  A 
bölcsőde udvarán nyolc kiszáradt fát is ki kellett 
vágni, négy ifjításon esett át, és 10 köbméter da-
rált zöldhulladékot is elszállítottak.

MENZA

Új tálalókonyha 
a Vassban
Az új tanév kezdetére még időben 
elkészültek a tálalókonyhák felújítá-
sával a Vass és a Bolyai iskolákban 
a szakemberek. A munkálatokra ösz-
szesen mintegy 10 millió forintot 
tervezett a költségvetésben az önkor-
mányzat. A Külső-pesti Tankerületi 
Központtal kötött együttműködési 
megállapodás és vagyonleltár szerint 
2017. január 1-jétől nem kerültek át-
adásra az oktatási intézményekben 
lévő főző- (Bolyai, Eötvös, Vass, Pus-
kás) és az iskolai tálalókonyhák és 
étkezők sem, így az ezekkel kapcso-
latos felújítások az önkormányzatot 
terhelik. A konyhák műszaki és higié-
niai állapotát Budapest Főváros Kor-
mányhivatala rendszeresen ellenőrzi. 
A tálalókonyhák felújítása szintén 
része a kerületi intézményfelújítási 
programnak. A Vass iskolai felújítás 
csaknem nettó ötmillió forintba ke-
rült, amelyből a festésen és a mázo-
láson, radiátorok festésén kívül mint-
egy 130 négyzetméternyi burkolatot 
(csempe, járólap) cseréltek ki, vala-
mint a szennyvíz-, a hideg-meleg víz-
vezetékeket, a vizes berendezéseket 
és csaptelepeket, az elektromos veze-
tékeket, szerelvényeket, valamint 12 
világítótestet.

Az „ücsörgő” hamar a gyerekek kedvence lesz

Az új közösségi tér és a szabadtéri kosárlabdapályák átadásával folytatódott a kispesti 
piac mögötti volt parkoló területének átépítése. Ezen kívül immár hatvan kültéri autóbe-
állót, a beruházás befejezésekor pedig 154 parkolót használhatnak a kispestiek és a piacra 
érkezők. 

Sportolás és parkolás 
egyidőben az új közösségi téren

A beruházás minőségi változást hozott az iskola életébe is 

Különleges, a fővárosban is 
egyedülálló teret alakítottak itt 
ki, hiszen a kiemelt sportpályá-
val a parkolásra és sportolásra is 
van lehetőség a téren. A Fővá-
rosi Önkormányzat a Tér_Köz 
városrehabilitációs pályázaton a 
parkoló megépítéséhez 246 mil-
lió forinttal járult hozzá, amely-
hez a kötelező önerő 64 millió 
forint, és ehhez tett még hozzá a 
kispesti önkormányzat 50 millió 
forintot. A környezetrendezés el-
sődleges célja az volt, hogy meg-
szűnjön azt az áldatlan állapot, 
amely ezt a területet jellemezte. 
A kiemelt sportpálya mellé ping-
pongasztal, kültéri csocsóasztal 
és a térszíni berendezési tár-
gyakkal megegyező utcabútorok 
kerültek. A sportlétesítmény éj-

szaka zárva tart majd – mondta 
Gajda Péter polgármester, ami-
kor átadta a sporteszközöket és 
a közösségi teret a fiataloknak. 
Minőségi változást hozott az 
iskola életében a parkoló átépí-
tése, hiszen a 
gyerekek ed-
dig esős időben 
sáros, száraz 
időben pedig 
poros, elhanya-
golt területen, 
az autók között 
közelíthették csak meg az intéz-
ményt. Mostantól azonban az 
iskolát szinte teljesen leválasz-
tották a gépjárműforgalomtól, 
és épített, kulturált környezet 
várja a gyerekeket – sorolja a 
tér átalakításával járó előnyöket 

a Trefort Ágoston Két Tanítási 
Nyelvű Szakgimnázium vezető-
je, Varsóci Károly, aki elmond-
ta, hogy ezen kívül a szabadtéri 
sportpályák kialakítása óriási 
segítség a kötelező tanórák meg-

tartásában, hi-
szen egyszerre 
három osztály-
nak is szokott 
testnevelésórája 
lenni, míg az is-
kolának csupán 
egy tornaterme 

van. A környéken élők meg-
nyugtatásra Varsóci Károly hoz-
zátette, hogy az iskola tanulói és 
nevelőtestülete az önkormány-
zattal kötött közösségi megálla-
podás értelmében gondoskodik 
a terület tisztaságáról és a zárt 

kosárlabdapálya éjszakai és hét-
végi zárva tartásáról.  A beruhá-
zás menedzselésével megbízott 
Kispest Kft. igazgatója, Horváth 
Gyula kérdésünkre elmondta, 
a szakgimnázium előtt létesí-
tett, térplasztikaként megjelenő 
nagyméretű ücsörgőterasz a te-
rület egyik meghatározó arculati 
eleme lett, már most látni, hogy 
a gyerekek kedvence lesz. A pro-
jekt a parkolók és a sportolási 
lehetőségek megépítésével nem 
zárul le, az utolsó ütemben a Ko-
sárfonó utca 6-16. számú házak 
előtti zöldfelület rendezése kerül 
sorra. Ennek befejezése a nyári 
kánikula miatt kicsit csúszik, de 
novemberre biztosan elkészül. 

Szerethető tér 
épült
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Elkészült a parkolók javítása a Kisfaludy utca 2-16. szám előtti 
útszakaszon és újonnan festették fel a beállókat a járdán is a 
Kisfaludy utca 16-18. előtt. De friss aszfaltcsíkot kapott a Kis-
pesti Piac Kossuth tér felőli útja és parkolója is.

Új parkolók és járdák
kerületszerte

Kispesten csak idén 100 új parkolóhelyet alakí-
tott ki az önkormányzat. Már birtokba vehették 
a kispestiek a Kisfaludy utca 2-16. előtt végig az 
aszfaltjárdán kialakított 20, másrészt a Kisfaludy 
utca 16-18. előtt már a meglévő, gyephézagos 
parkoló folytatásaként 12 új parkolóhelyet, ame-
lyet most készítettek el a szakemberek – tudtuk 
meg Patek Gábortól, a Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől. Ez az össze-
sen 32 parkolóhely részben legalizálja a mostani 
parkolási szokásokat, részben új helyeket is biz-
tosít. A parkolók építésével egyidejűleg a 16-18. 

előtt új járda is épült. A Kispesti Piac Kossuth tér 
felőli útjának és parkolójának felújítása kapcsán 
Patek Gábor arról beszélt, hogy a beruházásra 
azért volt szükség, mert a piac előtti útszakasz a 
nagy forgalom miatt erősen megrongálódott, il-
letve töredezett volt. A beruházás 1100 négyzet-
méteres szakaszon történt, ahol a teljes útburko-
latcsere mellett újra festett gyalogos-átkelőhely 
létesült, és ezzel párhuzamosan megoldották a 
csapadékvíz megfelelő elvezetését is. Az aszfalt-
ra újrafestették a mozgássérült-parkolóhelyeket, 
valamint a taxiállomás beállóit is. 

Legalizálták a megállási szokásokat 

A kicsi, a nagy, a félős és a vagány is jól érezte magát 

Harmadszor is Kispesti EbFest 

A  jó hangulatú találkozón, 
amelyen állatvédő és fajtamen-
tő szervezetek mutatkoztak be, 
az Akela Kutyaiskola frizbi-
bemutatót tartott, de volt szemé-
szeti szakrendelés kutyáknak, és 
felléptek a Black Top hiphop-
táncosai, valamint a Mágnes 
Színház ifjú előadói. Idén a ku-
tyaszépségversenyt Deme Orso-
lya Brúnó nevű kutyája nyerte.

Kispest polgármestere, aki csa-
ládjával és kiskutyájukkal láto-
gatott ki az EbFestre, kérdésünk-
re elmondta: a kerületben sokan 
tartanak kisállatot, ezért is kell 
minél több kispesti figyelmét 
felhívni a felelős állattartásra. 
Ezt a célt szolgálják a kutyafut-
tatók és a kutyapiszok-gyűjtők 
is, amelyek hálózatát lakossági 
igény alapján tovább bővítheti 

az önkormányzat. Mint mondta, 
a 2015 óta működő szervezet 
nemcsak segít az elkóborolt ál-
latok gazdáinak felkutatásában, 
a gazdátlan állatok örökbefoga-
dásában, de feladatának tekinti 
a felelős állattartás szabályainak 
megismertetését. A civilszer-
vezet munkáját a jövőben is tá-
mogatni fogja az önkormányzat 
– tette hozzá. 

A járőrszolgálat vezetőjétől, 
Kruzslicz Annától megtudtuk 
azt is, hogy a kispestiek egyre 
jobban ismerik tevékenységüket, 
ebben segít Facebook-oldaluk 
is (Állatvédelmi Járőrszolgá-
lat Kispest). Az önkormányzat 
havi 170 ezer forinttal támogat-
ja munkájukat, és 2015-ben egy 
autót is kaptak a kerülettől. 

Kispest ebszerető polgárai közül sokan látogattak ki a Katona József utcai sporttelepre 
(KAC-pálya) a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat és az önkormányzat közös rendezvé-
nyére, a III. Kispesti EbFestre. Idén a kutyaszépségversenyt Deme Orsolya Brúnó nevű ku-
tyája nyerte.

 KÖZÖSSÉG

Kertvárosi 
mozi
Augusztus végén megint volt piknik-
mozi a Kertvárosban. A kertvárosiak 
ugyancsak otthonosan érezték magu-
kat az immár második alkalommal 
megrendezett mozizáson, ahol a Bazi 
nagy francia lagzik című francia víg-
játékot nézhették meg közösen. A 
szervezők, a Kispest Kertvárosi Kö-
zösség Egyesület vezetői ígérik, lesz 
még közös mozizás!

CIVIL

Konyhakerti 
nap
Az Irányi Dániel utca és Bem József 
utca sarkánál lévő Első Kis-Pesti 
Kert kertészei ötödik alkalommal 
ünnepelték meg a konyhakerti világ-
napot. Jó hangulatban, tárt kapukkal, 
megannyi finomsággal és program-
mal várták az érdeklődőket, kicsiket 
és nagyokat. Az ételkóstolók mellett 
talicskatoló, aszfaltrajz- és csigafut-
tató, terméskereső és poloskagyűjtő 
verseny is várta a gyerekeket. A fel-
nőttek fűszerfelismerő teszten nyer-
hettek fűszercsomagot, és tanácsokat 
kaphattak a fűszer- és gyógynövé-
nyek használatáról, alkalmazásáról. 
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Hiller István országgyűlési képviselő volt az idei ünnep szónoka

Az önkormányzat augusztus 20-ai megemlékezését, valamint 
a koszorúzást a Nyugdíjasházban és annak kertjében tartották. 
Az ünnepi szónok idén Hiller István, az országgyűlés alelnöke, 
Kispest országgyűlési képviselője volt. Az ünnepség folytatásá-
ban Ivancsics Ilona és színtársai, Márton Fruzsina és Kurkó Jó-
zsef zenés irodalmi összeállítását tekinthette meg a közönség.
„Érdemes és érdekes nyomon követni a nemzedé-
keken, évszázadokon átívelő folyamatokat, s fel 
kell vetni olyan kérdéseket, amelyek István meg-
koronázása után 1017 évvel, a mostani nemze-
dékek számára is gondolatébresztők és fontosak. 
Hiszen egyáltalán nem magától értetődő, hogy 
Európa közepén egy nép állammá alakult, és ez 
az állam immár folyamatosan több mint ezer esz-
tendeje létezik. Szent István nem egyszerűen ál-
lamot alapított, hanem évszázadokon, sőt immár 
évezreden túlmenő maradandót alkotott, s mind-

annyian büszkék lehetünk arra, amit az akkori ve-
zető garnitúrával együtt képes volt megszervezni, 
megvalósítani és továbbadni” – mondta ünnepi 
beszédében Hiller István, Kispest országgyűlési 
képviselője, az országgyűlés alelnöke. A program 
zárásaként az önkormányzat és a kormányhivatal 
vezetői, a pártok, az egyházak, az intézmények és 
a civilszervezetek képviselői helyezték el az em-
lékezés virágait Szent István szobránál a Nyugdí-
jasház kertjében. 

EGÉSZSÉG

 Forrásházi nap
Igazi családi program várta a környék 
lakóit a Forrásház hagyományos 
egészségnapján, ahol volt arc- és 
pólófestés, színezés, ugrálóvár, ping-
pong, csocsó, kosárfonás, ruhabörze, 
hangfürdő. A mentál-kávéházban a 
Mentőöv című könyv szerzői és dr. 
Bodrogi Andrea addiktológus várta 
a vendégeket. Délelőtt az Arany óvo-
da csoportjai, majd az Etude Dance 
Studio táncosai, délután Éles István 
humorista és a kubai salsaénekes, 
Lucio Dominguez szórakoztatta a kö-
zönséget.

Az államalapításra
emlékeztek Kispesten

NEMZETISÉG

Örmény fesztivál 
a KÖKI-ben 
Az I. Nemzetközi Örmény Diaszpó-
ra Fesztivál kispesti programját ren-
dezték a KÖKI Terminál Bevásárló-
központban. Kiállítás, több koncert, 
színházi előadás és gasztronómiai be-
mutató szerepelt a rendezvényen. Az 
Országos Örmény Önkormányzat és 
a Kispesti Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat tavaly jelentette meg az 
Örmény Történeti Múzeum gyűjte-
ményét bemutató Örmény öltözékek 
a 18-19. században című albumot, 
ennek anyagából kaphatnak ízelítőt 
a látogatók szeptember 30-ig a bevá-
sárlóközpontban. 

Az Ady iskola közössége gondolt egy merészet: ismerve gyermekei te-
hetségét, 2015 augusztusában elhatározták, hogy rövidített változatban 
bemutatják a Szörényi-Bródy szerzőpáros művét, az István, a királyt. 
Ebben két nagyszerű szakember segítette őket: Neuwirth Annamária, a 
Bihari János Táncegyüttes művészeti vezetője és Kántorné Orosz Mária 
énektanár. A produkciót az idei Kinder Fesztiválon is bemutatták, óriási 
sikerrel, ahol különdíjas lett. Külön jutalomként nemzeti ünnepünk elő-
estéjén, augusztus 19-én a gyerekek előadhatták a darabot a Városháza 
előtti dísztéren. A siker most sem maradt el!

István, a király
a Városház téren



A jelenleg nyugdíjas, volt vállalkozó, volt egyetemi oktató rendíthetet-
lenül hisz a személyes példamutatás erejében. Hat éve sokadmagával 
megalakította a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesületet, amelyet azóta 
is vezet, életben tart. Ezen kívül saját bevételeiből önzetlenül 25 kispesti 
felsőoktatásban tanuló fiatalt támogat évente 50-50 ezer forinttal.

Ön mindenben a személyes példamutatás 
híve…
Valóban. A szemétszedéstől a közterület örök-
befogadásig, az érdekvédelemig szinte minden 
esetben. Többek között ezért is öt éve min-
den évben 1 millió 250 ezer forintot ajánlok 
fel azoknak a kispesti rászoruló fiataloknak, 
akik a felsőoktatásban tanulnak. Ez 25 fiatal-
nak egyszeri 50-50 ezer forintot jelent. Mivel a 
felsőoktatásban dolgoztam 17 évig, többnyire 
a Műszaki Egyetemen, az a meggyőződésem, 
hogy egy ország annyit ér, ahány kiművelt 
emberfővel rendelkezik. Ezért én hajlandó 
vagyok tenni is, mert jól tudom, hogy a tanu-
lás Magyarországon, akárki, akármit is mond, 
nagyon sok pénzbe kerül! Itt is élnek tehetsé-
ges gyerekek, akik nehéz anyagi körülmények 
között élnek, nekik próbálok legalább ezzel a 
jelképes összeggel segíteni. Ez az adomány ne-
kem legalább annyi örömet okoz, mint azok-
nak, akik kapják. Mindig abban reményked-
tem, hogy híre megy ennek, és lesznek majd 
mások is, akik legalább hasonló nagyságrend-
ben ajánlanak majd föl támogatást! Egyelőre 

ez sajnos nem sikerült. Én kitartó ember lévén, 
amíg a lehetőségeim engedik, biztosítom ezt az 
összeget minden évben!

A Kertvárost sokan összehasonlítgatják We-
kerlével. Nem bánja? 
Én nagyon örülök ennek, mert akkor ez azt je-
lenti, hogy már figyelnek ránk. Az összehason-
lítás kézenfekvő, de az ide érkező támogatás 
még meg sem közelíti a wekerleiekét. Ennek 
nyilván elsődlegesen az lehet az egyik oka, 
hogy csupán hat éve működik az egyesületünk, 
így a közösségépítés elején járunk. Annyit vi-
szont már elértünk, hogy fölkerültünk Kispest 
önkormányzati térképére, ami azt jelenti, hogy 
a költségvetés tervezésekor már számít, hogy 
mi kertvárosiak mit szeretnének abban az esz-
tendőben megvalósítani, mik a terveink. Eh-
hez kiváló partnerünk is akadt a Városházán 
Vinczek György alpolgármester személyében, 
aki támogatja az egyesület törekvéseit. Abban, 
hogy a közösségi élet itt jól alakul, az annak 
is köszönhető, hogy most már két év óta ő a 
terület önkormányzati képviselője is.

Augusztus végén ismét volt szabadtéri mozi 
a Kertvárosban. A siker garantált volt?
Szabadtéri mozit második alkalommal szer-
veztük meg. Igyekszünk hagyományt terem-
teni, nemcsak ebből, hanem valamennyi prog-
ramunkból, mint például a jótékonysági futás. 
Elsősorban olyan eseményeket szervezünk, 
amely sokakat érinthet vagy érdekesnek gon-
dolunk. Éppen ezért a sport és a szórakozás 
köré próbáljuk szervezni a közösségi esemé-
nyeket.

Láthatóan sok a kisgyerek a programokon.
Szerencsére. A kertvárosi jelleg adja, hogy már 
elhelyezkedésénél fogva is szinte önálló kis 
településként csatlakozik a kerülethez, ahová 
az idő múlásával, az utóbbi időben az idősek 
után fiatalabb családok költöznek. A gyerekek 
száma az újonnan ideköltözött családokban a 
magyar átlag feletti.

Könnyű a kertvárosiakat aktivizálni? 
Most már sokkal könnyebb, mint kezdetben. 
Itt három-háromezer-ötszázan élnek, és lassan 

Halász Géza
a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület elnöke
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kezd kialakulni egy olyan kis kö-
zösség, amely rendszeresen részt 
vesz a rendezvényeken, akció-
kon, sőt aktívan szerveznek, kita-
lálnak, lebonyolítanak eseménye-
ket, már nem kell nekem mindent 
megcsinálni, sokakra számítha-
tok. Folyamatosan épül, bővül az 
egyesület, amelynek jelenleg – a 
családtagokat is beszámítva – kö-
zel kétszáz tagja van.

Sajnos a fővárosi pályázaton 
nem nyert a közösségi ház fel-
újítására az önkormányzat…
Az egyik nagy célja az egyesü-
letnek, hogy ez a közösségi ház, 
amely ma bizony még külső 
megjelenésében, berendezésében 
inkább szocreál stílusú, 2022-ig 
teljes egészében az egyesület ke-
zelésébe kerüljön úgy, hogy azt 
fel is újítják. Az önkormányzat 
által is elfogadott Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiának, sőt 
a polgármesteri programnak is 
része a közösségi ház felújítása, 
így van remény arra, hogy ennek 
megvalósítására jut majd forrás. 
Ezért én optimista vagyok…



És mégis mozog...
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Az Orbán-kormány fondorlatos törvényekkel gondoskodott arról, hogy 
a munkavállalók sztrájkkal gyakorlatilag ne tudják érvényre juttatni kö-
veteléseiket a megélhetést biztosító bérekre, a munkavégzés méltányos 
körülményeire. Az elmúlt években nem is volt példa olyan országos meg-
mozdulásra, mint amit az elmúlt napokban a Tesco dolgozói szerveztek. 
Helyzetük súlyosságát jelzi, hogy a munkabeszüntetésben szokatlanul 
sokan vettek részt, számos településen be is kellett zárni a kereskedelmi 
cég jónéhány üzletét. 
A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint 
végkimerülés előtt vannak a dolgozók. A vidéken és a fővárosban is el-
uralkodott áldatlan állapotokról a nyilvános fórumokon is számtalan fel-
jegyzés található, amelyek fotókkal is bizonyítják, hová süllyedt a Tesco 
színvonala úgy a vásárlók ellátása, mint a munkavállalók megbecsülése 
szempontjából. A karácsonyi szezont így már ne is tervezze a cég, mert 
nem lesz hatékony a munkaerő, akikkel a nyereségét növelheti – nyilat-
kozott a sztrájkbizottság vezetője. Az utolsó csepp a pohárban az volt, mi-
szerint a multicég ebben az évben már egyáltalán nem tervez béremelést, 
és arra sem tesz semmilyen konkrét lépést, hogy csökkentse a létszámhi-
ányt. Nem olyan célok vezetnek bennünket, amelyeket ha emberszámba 
vesznek, ne kaphatnánk meg! Nem rugaszkodtunk el a valóságtól. Nem 
vezetői, igazgatói bérért és munkakörülményekért szálltunk harcba, csak 
élhetőbb körülményeket szeretnénk, jobb bért, kedvezőbb körülménye-
ket! Hisszük, hogy összefogásunk jelzés lesz a munkáltató számára, hogy 
ennyi volt s nem tovább! – írták felhívásukban a szakszervezetiek.
Mindez a Tescóval történik, de elsősorban nem róluk szól. A tanulságokat 
tekintve semmiképp. Bátorító üzenet azoknak a munkavállalóknak, ér-
dekvédelmi képviselőknek, akik már-már feladni látszottak a küzdelme-
iket jogos követeléseikért. Senki nem állítja, hogy az Orbán-rendszerben 
könnyű megszervezni egy-egy sztrájkot. Ebben a rendszerben ugyanis a 
mindent blokkoló törvényeken túl immár mindenhova beköltözött a „for-
télyos félelem”, akinek egyáltalán jutott, okkal félti nehezen megszerzett 
munkalehetőségét. Próbálkozásokban nem volt hiány, gondoljunk csak a 
pedagógusokra, az egészségügyiekre, vagy akár a tömegközlekedésben 
dolgozókra. Évek óta tartó alulfizetettség, gyakran lehetetlen munkakö-
rülmények, elvándorlások, szakemberhiány, a kormány által hangoztatott, 
de érdemben be nem váltott ígéretek hallatszanak mindenhonnan.
A kereskedelmiek mostani országos sztrájkja tehát azt mutatja meg, hogy 
nem lehetetlen a munkavállalói érdekérvényesítés legvégső formája. 
Igaz, ez nem lett volna lehetséges a Kereskedelmi Dolgozók Független 
Szakszervezetének kitartó és határozott képviseleti munkája nélkül. 

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Kiemelt kormányzati beruházás 
boríthatja fel a József Attila-la-
kótelep és a Wekerletelep között 
húzódó zöldterület jelenlegi ál-
lapotát. Az eredetileg a 2024-es 
olimpiára tervezett Galvani híd 
Észak-Csepelen keresztül köti 
majd össze a budai Galvani ut-
cát és a pesti Illatos utat. A Gal-
vani híd és a hozzá kapcsolódó 
úthálózat Kispestet és Ferenc-
várost egyaránt komolyan érin-
ti: az új kétszer kétsávos autóút 
a jelenlegi tervek szerint a két 
kerületet elválasztó Kiserdőn, a 
jövőben szervizútként funkcio-
náló Határ úttal párhuzamosan 

haladna egészen az Üllői útig. 
A beruházás kapcsán felmerülő 
érvek és ellenérvek megvitatása, 
az információk tisztázása, illet-
ve a lehetséges beavatkozások 
érdekében második alkalommal 
szervezett lakossági fórumot 
Ferenczi István önkormányzati 
képviselő. Kispest fenntartha-
tó fejlődés tanácsnoka ezúttal a 
döntéshozókat és a tervezőket 
is meghívta, hogy válaszoljanak 
a felmerülő kérdésekre és meg-
hallgassák a lakossági ötlete-
ket, észrevételeket, de – mint a 
visszajelzésekből egyértelművé 
vált – a kormányzat, a főváros és 

a projektet vezető cég képviselői 
a beruházás jelenlegi fázisában 
nem kívánnak egyeztetést tar-
tani a lakosság bevonásával. A 
fórumon felszólaló Gajda Péter 
hangsúlyozta: az önkormányzat 
legfontosabb célja, hogy vég-
re megoldódjon a Határ úton és 
környékén élők védelme, kisebb 
zaj- és légszennyezés mellett 
élhessenek az itt lakók. Kispest 
polgármestere szerint a jelenlegi 
tervekkel kapcsolatban és azok-
kal szemben eddig többnyire 
igazolatlan, de érthető ellenér-
zések és állítások hangzottak el, 
ezért az elmúlt héten felkérte a 

Magyar Igazságügyi Szakértői 
Kamara Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Szak-
mai Tagozatának elnökét annak 
érdekében, hogy pro vagy kontra 
igazolja ezeket az állításokat. A 
kispesti önkormányzat ezt köve-
tően fogja kialakítani hivatalos 
álláspontját – tette hozzá a pol-
gármester.
Bár a meghívott döntéshozók és 
tervezők távolmaradása meghiú-
sította az érdemi párbeszédet és 
a kölcsönös információcserét, 
Kispestről és más dél-pesti kerü-
letekből is több önkormányzati 
képviselő és szakember részt 
vett a fórumon, akik szakmai és 
személyes véleményüket, meg-
látásaikat foglalták össze a heves 
indulatokat kiváltó tervezetről. 
Pál Tibor ferencvárosi képvise-
lő elmondta, helyi népszavazást 
kezdeményezett arról, hogy a 
IX. kerületi szabályozási terv 
ne tegye lehetővé autóút építé-
sét a Kiserdő helyén. Az erdő 
kivágása jelentősen rontaná a 
Wekerletelep és a József Attila-
lakótelep levegőminőségét, az út 
forgalma miatt pedig lényegesen 
növekedne a környék zajterhelé-
se is – emelte ki a legfőbb ellen-
érzéseket a beruházás kapcsán. 
Ferenczi István tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a beruházás 
megvalósíthatósági tanulmányát 
– a zsűrizett tanulmányterv figye-
lembevételével – október 5-ig 
kell elkészítenie a felelős terve-
zőként megbízott FŐMTERV-
nek, a Kispest határát érintő 
szakaszt az UNITEF-83 Zrt. és 
az Utiber Kft. tervezi. A konzor-
cium csak ezt követően kíván 
lakossági tájékoztatót tartani a 
projektről, amelynek engedélye-
zési terveit 2018. június 7-ig kell 
elkészíteni.

Prusinszki István

Az önkormányzat kiemelt céljai között szerepel, hogy végre megoldódjon a Határ úton 
és környékén élők védelme, kisebb zaj- és légszennyezés mellett élhessenek az itt lakók 
– hangsúlyozta Gajda Péter polgármester azon a lakossági fórumon, amelyet „Van-e más 
út?” címmel Ferenczi István önkormányzati képviselő, Kispest fenntartható fejlődés ta-
nácsnoka szervezett a KMO Művelődési Házban.

Összegyűltek a Kiserdővédők
A döntéshozók és tervezők távolmaradása meghiúsította a párbeszédet

Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

1195 Budapest, Városház tér 2.
Nyitva hétfőtől péntekig:

11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com

 facebook.com/konyhakertkispest

Saláták: 300 Ft-tól
Levesek: 300 Ft-tól
Frissensültek: 800 Ft-tól
Pácolt grill húsok: 800 Ft-tól
Készételek: 600 Ft-tól
Desszertek: 250 Ft-tól
Csapolt sör kapható!

Elindult az ebédkiszállítás!

Finom házias ebéd minden hétköznap.

Rendelését leadhatja előző nap 18 

óráig telefonon vagy e-mailen.

Egyél egy Hot-Dog-ot

csak 250 Ft
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Hegedűs Zsuzsa 2010 óta Orbán fizetett tanácsadója (Fotó: MTI)

Nettó 920 ezret keres, tavaly másfél milliót vendégekre és ét-
teremre költhetett Orbán felzárkóztatási tanácsadója. Hegedűs 
Zsuzsa fizetése messze felülmúlja bármelyik másik miniszterel-
nöki megbízottét – írja a 168 Óra.
A miniszterelnöki megbízottak között rekordnak 
számító nettó 920 ezer forintos fizetése mellett 
havi 136 ezer forintot fizethetett ki étteremre és 
más reprezentációs kiadásokra Hegedűs Zsuzsa, 
Orbán Viktor társadalmi felzárkóztatással és a 
társadalmi konfliktusok kezelésével foglalkozó 
tanácsadója, a gyermekéhezés ellen küzdő Min-
den Gyerek Lakjon Jól Alapítvány vezetője – de-
rítette ki a Direkt36. A portál tényfeltáró cikke 
szerint Hegedűs csak tavaly másfél millió forin-
tot költhetett munkaadójának, a Miniszterelnöki 
Kabinetirodának a büdzséjéből úgy, hogy közben 
nyoma sincs olyan rendezvénynek, amelyet ő 
szervezett volna, és amelyen állnia kellett volna 

a számlát a meghívott vendégek után. Rogán An-
tal vezetéséével 2015 októberében megalakult a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda, a miniszterelnöki 
megbízottak összesen 4,1 millió forintot fordít-
hattak reprezentációs kiadásokra, ebből pedig 
egyedül Hegedűs 2,5 millió forinttal veszi ki a 
részét. Hegedűs 2010 óta Orbán fizetett tanács-
adója, 2014-től a miniszterelnöki megbízottak 
többségéhez hasonlóan a Rogán-féle tárca alkal-
mazottja lett. Bár a törvény szerint egy-egy mi-
niszterelnöki megbízott alapesetben legfeljebb a 
bruttó 997 ezer 200 forintos államtitkári fizetést 
kaphatja meg, a 920 ezer 337-es nettójából ítélve 
Hegedűs fizetése ezt jóval meghaladja.

Tavaly másfél milliót költött 
reprezentációra

KÍNOS

Drága parkolás
Szeptember elsejétől több helyen is 
fizetni kell a parkolásért a XIV. ke-
rületben. A legmagasabb parkolási 
díjat az  Állatkerti körúton kell majd 
fizetni. Ez csak azért baj, mert ez 525 
forint lesz óránként azoknak is, akik 
a Fővárosi Állat- és Növénykertben 
akarják eltölteni a napjukat. Ez az 
Állatkert körüli tarifa egyébként a 
második legmagasabb a fővárosban, 
ennél drágábban csak a budai Vár-
ban parkolhatunk. (Forrás: zoom.hu, 
Fotó: Halász Nóra)

A kilenchetes nyári táborozást, amelynek idén a Vass és az 
Eötvös iskola adott otthont, 10 millió forinttal támogatta az 
önkormányzat. Hetente átlagosan több mint száz gyereknek 
biztosítottak programokat. Sokan az egész nyarat a táborban 
töltötték.

Búcsúztak a Kispesti
Kóficok

Hetente átlagosan több mint száz gyereknek biz-
tosított szünidős programokat az önkormányzat a 
nyári napközis táborban, amelynek öt héten át a 
Vass iskola, majd – az ottani tálalókonyha felújí-
tása miatt – az Eötvös iskola biztosított helyet. Az 
iskola tornatermében rendezett záróünnepségen a 
tábort szervező Wekerlei Kultúrház és Könyv-
tár igazgatója, Szabó Mária elmondta, hogy a 
szabadidő-szervezők és a pedagógusok lelkes 
munkájának köszönhetően a korábbi éveknél 
is érdekesebb, színvonalasabb kínálattal várták 
a gyerekeket a „Kispesti Kóficok” fantáziane-
vű táborban. Népszerű programnak bizonyult a 
vizes világbajnokság úszóselejtezőinek megte-
kintése, a dunai hajózások és a kisvonatozás, a 
Csokimúzeumban, a 3D Interaktív Galériában, a 

Seholsziget Élményparkban és az Eleven Park-
ban tett látogatás, a szabadkézi háromdimenziós 
nyomtatás kipróbálása, a múzeumpedagógiai fog-
lalkozások és az ásványkiállítások. Szabó Mária 
köszönetet mondott az önkormányzat és a hivatal 
munkatársainak a tábor zökkenőmentes lebonyo-
lításához nyújtott segítségért, majd okleveleket 
adott át Büki Katalin, Zentai Rita és Nachtmann 
Renáta táborvezetőknek, Dékán Zsuzsa és Nagy 
Gabriella szabadidő-szervezőknek, a tábori titká-
roknak, a több héten át dolgozó pedagógusoknak 
és technikai dolgozóknak, a közösségi szolgálat-
ban részt vevő diáksegítőknek és önkénteseknek, 
valamint Ertelné Csák Juditnak, a Vass iskola in-
tézményvezetőjének és Dufek Jánosnak, az Eöt-
vös iskola intézményvezetőjének. 

Ők gondoskodtak arról, hogy idén se unatkozzanak a gyerekek 

CIKI

Miniszter lehet
Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frak-
ciójának vezetője hamarosan távozik 
posztjáról, mert bársonyszék várja. A 
Modern városok program végrehajtá-
sát felügyelő és irányító tárca nélküli 
miniszter lesz belőle október else-
jétől. Orbán Viktor miniszterelnök 
kérte, hogy vegyen részt a kormány 
munkájábant, amire ő igent mondott 
– nyilatkozta.

SIKER

Kispesti
alelnök
A Fiatal Természetbarátok Nemzet-
közi Szövetsége (IYNF) Frankfurt-
ban tartotta nyári konferenciáját és 
közgyűlését, amelynek napirendjén 
időközi alelnökválasztás is szere-
pelt. A lengyel, az azeri, a német és 
a magyar jelölt közül a német kül-
dött mellett a Természetjáró Fiatalok 
Szövetsége (TFSZ) küldöttét, ifj. 
Lehoczki Zoltánt választották meg 
a nemzetközi ifjúsági szövetség al-
elnökévé. Az új magyar alelnök a 
kispesti Gémes Természetjáró Egye-
sület tagja, a Budapesti Metropolitan 
Egyetem hallgatója. 

FOGADÓÓRA

Polgármester
a téren
És még nincs is kampány! Gajda 
Péter polgármesterrel rendszeresen 
találkozhatnak a kispestiek a sza-
badtéri fogadóórákon, amelyeket 
választási időszaktól függetlenül, hat 
év óta tart. A Városházan kívül is van 
lehetőség találkozni a hivatal dol-
gozóival, más vezetővel is. Ez is jó 
alkalom arra, hogy észrevételeiket, 
véleményüket, javaslataikat megfo-
galmazzák a kerületben élők.
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FŐZŐVERSENY

Győzött
a gulyás 
Tíz bográcsban főtt a gulyás az ön-
kormányzati Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda, illetve a Wekerlei 
Kultúrház hagyományos őszi Gu-
lyásfőző Versenyén a KAC-pályán.  
A zsűri – Burány Sándor országgyű-
lési képviselő, Kertész Csaba alpol-
gármester, Bogó Józsefné önkor-
mányzati képviselő és Sági Szilárd 
gasztrokibic – hosszas kóstolgatás, 
ízlelgetés után hozta meg a döntést: 
a /P/erkel/T/eam klasszikus bog-
rácsgulyása harmadik helyezést ér-
demelt, második lett a Kispesti Trió 
victory gulyása. Az ítészek a Gulyás 
Ellátó Szervezet esszenciáját tartot-
ták a legfinomabbnak. Különdíjat 
kapott a XIX. KISZE vidám juhász 
gulyása, a Szupernagyik kőgulyása 
és a Kajás Majmok majom módra 
készített kondásgulyása (jelen sorok 
írója az Aranyház cigánygulyását is 
igencsak finomnak ítélte). Közben a 
színpadon felléptek a Pannónia is-
kola táncosai, a Wekerlei Kultúrház 
zumba gold csapata, az Öt Elem SE 
kung-fusai, az Art’s OK táncosai. A 
műsort a kiváló Kranyik-Török Duó 
zárta jazz sztenderdekkel. A sport-
napon paintball-bemutató, céllövé-
szet, pingpong, tenisz és foci várta 
az érdeklődőket. Az óvodások sor-
versenyét a Zöld Ágacska nyerte a 
Gyöngykagyló és a Mese-Vár előtt, 
strandfociban a Trefort győzött.

Nem változott a kispesti önkormányzat Zöldporgram Irodá-
jának évekkel ezelőtt megfogalmazott szakmai véleménye és 
hozzáállása a kanadai nyárfákhoz annak ellenére, hogy a fő-
városi közgyűlés kiadta az engedélyt azok teljes kivágására a 
főváros kezelésében álló zöldterületeken. A nyárfapamacs azon 
kívül, hogy idegesítő, nem allergén – állítják a szakemberek.

Önkormányzat a nyárfák 
védelmében

Ezekből a nyárfákból az ’50-es és a ’60-as évek-
ben rengeteget ültettek elsősorban a lakótelepe-
ken. A vita évtizedek óta azon van, hogy meny-
nyire allergén ez a növény. Sokszor azt is kérik 
a környéken élők, hogy az önkormányzat adott 
körzetekben vágassa ki a nyárfákat. A kerületben 
lévő csaknem félezer darabos nyárfaállomány 
védelme érdekében több félreértést, tévhitet sze-
retnénk eloszlatni – válaszolta kérdésünkre Tichy 
Judit, a Zöldprogram Iroda vezetője. A nyárfa 
„vattája” nem más, mint különböző nyárfa válto-
zatok egyes egyedeinek a termése repítő szőrök-

kel, vagyis a „vattával” ellátott magvai. Az, hogy 
sokan azt hiszik, hogy a nyárfa vattája, vagyis 
termése allergiás tüneteket válthat ki, azzal van 
összefüggésben, hogy a fák termésének érése, 
azaz a szórása a pázsitfűfélék virágzásával szo-
kott egybeesni. Tichy Judit a kispestiek türelmét 
és megértését kéri, hiszen a termésszórás maxi-
mum egy hónapos időszakában gyakoribb takarí-
tással bőven ellensúlyozni lehet a termés okozta 
kellemetlenségeket, szemben azzal, amit egy ki-
fejlett nagy lombozatú nyárfa javít közvetlen kör-
nyezetén például az oxigéntermelő képességével.

A nyárfapamacs azon kívül, hogy idegesítő, nem allergén

Diagnosztika
8.990 Ft

Futómű alkatrészek
10% kedvezmény

10% kedvezményAblaktörlő lapát 10% kedvezményAkkumulátor

Műszaki vizsga
24.990 Ft

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

INGATLAN-

PIAC

Ingatlanközvetítői pályafutásom alatt nem egyszer tapasztaltam 
olyat, amikor azért hiúsult meg az adásvétel, mert az eladó a bir-
tokba adást megelőzően olyan módon változtatott az ingatlan álla-
potán (pl. a fürdőszobában leszerelte a csempézett falon lévő szap-
pan- és törölközőtartót, kádkapaszkodót, stb.), amely a vevőben 
visszatetszést keltett. Érthető, ha ezek után a vevő elállt a vételtől, 
a korábban megtekintettől eltérő állapot miatt. Az eladó kicsinyes-
sége lényegében a vevő becsapását is jelentette. Egy lakás értékét, 
egyáltalán a vételi szándékot is meghatározó szempont a felsze-
reltség (pl. klíma, konyhabútor, biztonsági ajtó, riasztó, beépített 
szekrények, szaniterek) és annak minősége. Belátható, hogy egy 
esztétikus és minőségi felszereltségű lakás vonzó összképe befo-
lyásolja a vevői döntést és az árat is. Mindezért fontos, hogy a 
szerződéskötéskor tisztázott legyen és szükség szerint írásban is 
rögzítésre kerüljön, hogy a rendeltetés szerinti használathoz kap-
csolódó szoros tartozékokon kívül (pl. mosogató, szaniterek, fű-
tőberendezés és hőleadók, bojler, szerelvények, stb.) a felek közti 
megállapodás alapján melyek az ingatlanhoz tartozó berendezések 
és tartozékok. Ezért a megállapodás tárgya lehet a konyhabútor, a 
konyhai tűzhely, a beépített háztartási készülékek (mosó- és mo-
sogatógép, hűtőszekrény, világítótestek, stb.), illetve az adott he-
lyiségben lévő beépített bútorzat. Írásban rögzített megállapodás 
hiányában a vevőt a szóban kötött megállapodáshoz képest esetleg 
kár is érheti, per esetén pedig a szóbeli megállapodást nehéz bizo-
nyítani. A félreérthető helyzetek elkerülése érdekében érdemes a 
jogi közreműködő, illetve az ingatlanközvetítő szakember segít-
ségét igénybe venni. Gyakori, hogy az eladó a lakás bútorzatától 
is „szabadulna”. Ilyenkor fel szokták ajánlani azt vagy annak egy 
részét a vevőnek. Ha a vevő az ajánlott ár vagy az ott hagyott búto-
rok ingyenes átadása miatt nem ragaszkodik a kiürített állapotban 
történő birtokba adáshoz, akkor ezt a szerződésnek is tartalmaznia 
kell. Vevőnek tudnia kell, ha elfogadja, hogy az eladó nem üríti 
ki a lakást, akkor ennek minden gondja reá hárul, az elszállítás, a 
lomtalanítás költsége őt fogja terheli. A lényeg tehát, hogy tisztá-
zott és írásba foglalt legyen, hogy mit értünk a lakás látott, birtok-
ba vehető állapotán.

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
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SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLA-
LOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-
7823

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

Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, 
talpmasszázs /nem szex/.
Gyengéd csontkovácsolás Bowen 
technikával, amitől elfelejtheti 
nyakfájását, lumbágóját 2-3 alka-
lom után. ildikó tel.: 295 3998, 20 
335-5653

Redőnyös munkák készítése, ja-
vítása, gurtnicsere, szúnyogháló, 
reluxa, harmonika-ajtó, roletta. 
Megbízhatóság, elfogadható ár. 
Tel.: 276-5827 üzenet, mobil: 06-
30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások meg-
szüntetése) tetőszigetelés, burko-
lás, festés, kőműves (kéményfelújí-
tás) vízszerelési munkák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, hőszi-
getelés azonnali kezdéssel, ingye-
nes kiszállás és árajánlat. nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 
30-557 90 74, 06 20-536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel! Iroda, lakás költöz-
tetés. Igény szerint akár csomago-
lással együtt! Padlás, pince lomta-
lanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! 
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkár-
pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-
280-75-74, 06 30-94-94-360.

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

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

Rövidáru-Méteráru bolt! Cím: 1196 
Budapest, Kossuth L. u. 68. Ny: H-P: 
8-16.00.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-20/261- 
3252 

Vizes, salétromos falak utólagos 
szigetelése acéllemezzel talajpára 
ellen. 06-20/347-1500
www.aberenyi.hu

Villanyszerelés!Teljes hálózat felújí-
tás! Biztosíték csere. Vezeték cse-
re. Internet és kábeltévé szerelés. 
Életvédelem. Design világítás. Ke-
ressen minket! Tel.: 0620-976-2300 
Pálfi György

Rácskészítés ajtóra, ablakra, er-
kélyre előtető készítés, lakótelepi 
erkélyre. Korlátfelújítás, üvegezés-
sel, festéssel is. Egyéb lakatos mun-
kák – javítások. Tel.: 061-284-2540, 
0670-209-4230

RÉGISÉG

Polgár Mónika szakbecsüs kész-
pénzért vásárol mindennemű régi, 
lakberendezési tárgyakat:
Bútorokat, festményeket, órákat, 
könyvtárakat, keleti tárgyakat, sző-
nyegeket, üvegeket, bőröndöket, 
hangszereket, kerámiákat, porce-
lánokat, játékokat és ritkaságokat. 
Kiszállítás, szakbecslés díjtalan. 
Tel.: 06 30 419 2713

INGATLAN

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

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

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

Eladó Kispesten jó állapotú 74 m²-
es 1+3 félszobás panel lakás. Ne-
gyedik emeleten, négyemeletes 
házban. Közvetítők kíméljenek! 
Tel.: 0630-605-4756, 061-282-2157

Keresek Kispesten 2,5 szobás lakást 
1-6. emeletig. Elsősorban Dobó 
Katica u., Kazinczy u., Toldy u. és a 
Széchenyi utcában érdekel 62 m2-
es lakás. Tel.: 0620-580-1971

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK 
KISPESTEN. ZÖLD ÖVEZETBEN 
KÉSZPÉNZES ÜGYFELEINK RÉSZÉ-
RE. Földhivatali ügyintézés, ener-
giatanúsítvány készítése, teljes 
körű jogi ügyintézés. ERDŐ INGAT-
LANIRODA Tel.: 06-20-991-9341

ÁLLÁS

Családi házhoz keresek alkalman-
kénti ház körüli munkákhoz értő 
férfi segítséget. Kertgondozás, 
kisebb javítások, karbantartások. 
Tel.: 0630-913-1671

Csomagolói munka Budapest 
12.kerületben. Elvárás monotó-
nia tűrés, váltott műszak válla-
lása, kézügyesség, gyors és pre-
cíz munkavégzés, álló munka 
vállalása. Jelentkezés önéletrajzzal:  
csomagolo@emporia.net

OKTATÁS

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLAL-
NI?
NYELVTANI RENDSZEREZÉS ÉR-
DEKLI? ÚJ 10 HETES TANFOLYAMA-
INK 4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN 
NYELVSTÚDIÓNKBAN MOST IN-
DULNAK. 45.000,- FT ÁFÁVAL/10 
HÉT, 40 ÓRA. CHAT ANGOL NYELV-
STÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KIS-
PEST, HUNYADI UTCA 47. 

06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu

DOBOKTATÁS Kispest központjá-
nak közelében, jól felszerelt stúdi-
óban, gyors eredménnyel a Dobos 
Magazin szaktekintély munkatár-
sánál. Tel.: 0630-495-7470

Matematika oktatás általános és 
középiskolások számára a Kertvá-
rosban. Tel.: 0670-243-4850

EGYÉB

Pénzverdei vonatokat szeretnék 
vásárolni a gyűjteményembe – 
ELŐRE – Pannónia – Helikon, ezek 
tartozékait és egyéb fém magyar 
gyártású vonatokat. Tel.: 0630-931-
7853

ELADÓ Összecsukható női kerék-
pár, DVD lejátszó és műsoros ka-
zetták. Optima nagykocsis írógép. 
Tel.: +3670-281-1943

Segítene kibővíteni a focigyűjte-
ményemet? Készpénzért veszek 
népstadionos műsorfüzeteket és 
belépőjegyeket! Tel.: 0620-480-
4556 E-mail: nepstadion2015@
gmail.com

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

Eladó 2 db 20 liter körüli szőlőprés! 
Ugyanitt varrógép eladó!
Tel.: +36-70-233-2774

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

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

vegye
komolyan!
Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló
audiológus szakembereinkkel és egyéni
megoldásokkal várjuk Önt ősszel is! 
Látogasson el hozzánk!

Üllői út 259.
bejelentkezés: 06 1 235 28 48
amplifon.hu

ingyenes 
hallásvizsgálat 
és próbahordás

kérjen időpontot most!

megbízhat 
bennünk

vizsgálat
gondozás

szakértelem

Fontos!
A törvény is előírja, hogy a hallás -
vizsgálat után kivá lasz tott ké szüléket
ingyenesen haza vihetjük egy úgy -
nevezett pró ba hordási idő szak ra. Ez
azt jelen ti, hogy nem csupán a vá -
sárlás hely színén, hanem ké nyel me -
sen ott honi környe zet ben is ki pró -
bálhatjuk a kivá lasztott eszközt.
Érdemes a pró ba  hordás tapasztala  ta i -
 ról jegy zeteket készí teni, hogy azo kat
később a végleges beállítások során
felhasználhassák, illetve szükség ese -
tén más készüléket javasoljanak. Ha
erre kerül sor, egyéb ként ezt az újon-
nan ki vá lasztott hallókészüléket
ugyan  úgy elvihetjük próbahordásra,
hi szen minden készülék más és más.
Nagyon fontos, hogy pró ba  hordás
nélkül soha ne vásá roljunk halló -
készüléket!

– Miért nehezebb felismer nünk a hal-
lásproblémát, mint mondjuk a látá-
sunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hal-
lásvizsgálatra jelentkezik, és azt mond-
ja, hogy „Á, nekem nincs hallásprob-
lémám, nem vagyok én süket, hiszen hal-
lom, amit monda nak. Igazából csak a
csa ládom unszo lására jöttem el hallás -
vizs gálatra, semmi bajom“. Sajnos ez
azon ban a legtöbb eset ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett személy
érzékeli ugyan, hogy be szél nek hozzá,
de a szavakat nem érti meg pontosan.
A beszéd értés ilyen eset ben na gyon
rossz is lehet, csu pán 40-50 százalékos
arányban érti meg az érintett a hozzá
intézett szavakat, ez súlyos kommu-
nikációs problémákat okoz hat, és
sürgős se gít séget igényel.

– A megoldás akár a halló ké szü lékek
viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azon ban fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a megfelelő
halló ké szülék kivá lasz tása kiemel ten
fontos, hisz egy öt-hat évre szóló komoly
döntésről be szé lünk. Szeren csére ma
már szám talan lehetőség áll a ren del -
kezésre, így ér de mes akár több márka
ké szü lékeit is ki pró  bálni. A jól bejáratott,
ki tű nő minőségű, és a nagy múlttal ren -
 del kező már kák különböző típusai
között mindenki nek ta lá lunk  töké letes
meg ol dást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy re-
mek lehetőség, amit azért is támoga-
tok, mert a halló készüléket ott a
legjobb kipró bálni, ahol azt va ló ban
használni fogják: otthoni, munkahelyi

környezetben vagy baráti társaságban.
Nem is lehet szak mailag megalapozott,
felelős döntést hozni enélkül, hiszen
minden hallókészüléknek van egy op-
timális hozzászokási ideje. A pró -
bahordási időszak után érde mes a
tapasztalatok alap ján még egyszer fi-
nomhangolni a készü léket, hogy
tökéletesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar
venni egy ingyenes hallás vizsgálaton
és szükség esetén az ingyenes halló -
készülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehe tő séget,
és jelent kezzen be az Ampli fon Hallás -
központba a 06 1 235 28 48-as tele -
 fon szá   mon! – mondta el lapunk nak
Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész és
audio lógus szakorvos.

Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!

A hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni,
ahol azt valóban használni fogják.
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a Shetland U.K. 

Nyelviskola

25 éves

Minõségi nyelvoktatás 

KispestenNyelviskolánk: 
  –  az Euro vizsgaközpont angol és 

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

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

ÁRAK

8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra

4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!

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

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

www.shetland.hu
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