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7. oldal

Az önkormányzat, bár 
már hivatalosan nem fel-
adata, támogatja továbbra 
is munkájukat, erejéhez 
képest gondoskodik róluk.

GAJDA PÉTER
Tűzoltók konyhája

9. oldal

BOGÓ JÓZSEFNÉ
Új teniszpálya

Diagnosztika
8.990 Ft Futómű alkatrészek

10% kedvezmény

Műszaki vizsga
24.990 Ft

1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Közösségi tervezésben 
javasolták a kispestiek az 
ugyancsak leromlott álla-
potú, betonos teniszpálya 
felújítását a lakótelepen.

Interjú a 12-13. oldalon

Aradi Tibor
humorista a Mihály-napon



Mint bádogflamingók a Határ úton...
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Tarlós főpolgármester szerint Budapest egyre élhetőbb a város. A fő-
polgármester szerint a jelenlegi kormány és a budapesti városvezetők 
hét év alatt többet produkáltak, mint az előző kormányok és városve-
zetők több mint kétszer annyi idő alatt. Főpolgármester úr! Lelke rajta, 
ha így véli! Mi ezt azért egy kicsit árnyaltabban látjuk. Szerintünk, 
ha élhetőbb, akkor az a kerületi önkormányzatokon, a helyi civileken, 
az embereken múlott, és nem a fővároson. A főpolgármester sikerként 
könyveli el a metrófelújítást, új szerelvényekkel és az előttünk álló, 
ma még elképzelhetetlen káosszal együtt. Tarlós főpolgármester bizo-
nyára még nem nagyon töltött hosszú perceket a metróban, amikor 
nem nyílik, vagy éppen menet közben nyílik a szerelvény ajtaja, vagy 
levegőtlenül álldogálnak sűrűn egymás mellett az élhetőbb városban 
egyre nehezebben közlekedő pestiek. Lehet-e élhetőbb az a város, ahol 
a kerekesszékesek mozgása még mindig korlátozott, ha metrózni akar-
nak, és ahol a főpolgármester csak cinikus válasszal, hogy „Minden 
együttérzésem a mozgássérülteké, de az ő utasszámuk ezrelékben sem 
fejezhető ki”, söpri le az akadálymentesítést a napirendről. Élhetőbb-e 
az a város, ahol egyre több a hajléktalan, és lépten-nyomon kéregetők-
be, koldusokba botlik az ember, és a városvezetés szinte tehetetlen, va-
lódi megoldás máig nem született a problémára. Élhetőbb-e az a város, 
ahol egy teljes villamosvonalra félve szállnak fel a pestiek, és ha lehet, 
elkerülik, gyerekeiknek pedig egyenesen tiltják az 1-es villamost. Le-
het-e élhetőbbnek nevezni azt a fővárost, ahol a Belváros szívében, a 
korábban kirakatairól híres sugárutakon, Kossuth Lajos utca, Rákóczi 
út, ma már nincs mit nézelődni, a központi aluljárókban, Astoria, Bla-
ha Lujza tér, pedig jobb inkább sietősre kell venni. Lehet-e élhetőbb-
nek, ha tetszik, biztonságosnak nevezni azt a várost, ahol csak saját 
felelősségre használjuk azt a buszjáratot (99), amely a nyugalmas We-
kerléről majd egy óra alatt tekereg át az élet sűrűjébe, a VIII. kerületbe.
Lehet-e élhetőbb az a város, ahol a kiváltságos egyetem kedvéért fákat 
vágnak ki az Orczy-kertben, vagy egy ma még teljesen bizonytalan és 
tervtelen városrendezés miatt komplett zöldfelületet szüntetnek meg a 
Városligetben?
Lehet-e élhetőbb az a város, ahol hetekig fáznak a betegek a kórház-
ban, vagy komplett osztályt kell bezárni orvos- és nővérhiány miatt, 
vagy ahol, aki teheti, átszivárog a fizetős egészségügybe a várólisták, a 
rendelői előterekben való órákig várakozás elől. Nem hisszük!

És hogy mit tesz a pesti ember? Olykor berzenkedik, néha hangosan 
segítségért kiállt, tüntet, polgári engedetlenkedik, de zömében csak vár 
tehetetlenül és kiábrándultan, mint a bekerített bádogflamingók a félig 
kész, ez idáig még be nem fejezett Határ úti fővárosi csomóponton.

4000 Ft

NAGY HELYISMERETTEL, GYORS, PRECÍZ,
ÜGYVÉDI ÜGYINTÉZÉSSEL, MÉRNÖKI
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Benkőné Sipos Erika óvodavezető és Kertész Csaba a bejáráson

Az önkormányzat több mint nyolcmillió forintot fordított 
erre az intézményre, így sok minden megújulhatott ezen a 
nyáron – büszkélkedik Benkőné Sipos Erika óvodavezető.

Teljesült ígéretek
a Bóbita óvodában

Kránitz Krisztián, a Vaműsz igazgatója öröm-
mel hallgatta az intézményvezetőt, aki elége-
dett volt az elvégzett munkák minőségével. A 
nyári felújítás során javultak az itt dolgozók 
munkakörülményei, hiszen a dajkák öltözőit 
is átalakították, de ezen kívül festettek, má-
zoltak, valamint a közlekedők, hat foglalkoz-
tató, az irodák és az elkülönítő-helyiség (kb. 
600 négyzetméter) burkolatát is kicserélték. 
A mintegy 148 kispesti kisgyerek ellátására 
fenntartott Bóbita óvodában várhatóan jövő-
re a mosdók és a tálalókonyha kerülhet majd 

sorra. Benkőné Sipos Erika elmondása sze-
rint az intézmény „mindent megkapott”, amit 
megígértek a felújítás előtt. Mint mondja, az 
óvodába járó gyerekek szülei is aktívan kive-
szik a részüket az intézmény lehetőségeinek, 
eszközeinek bővítéséből. Példaként az óvodai 
Garázsvásárokat említi, amelyet már négy al-
kalommal tartottak, és várhatóan októberben 
lesz legközelebb. Az ebből befolyt összegeket 
elsősorban az udvar szépítésére és a csoportok 
játékainak gyarapítására fordították. 

TANULÁS

KITÜNTETÉS

A spanyol Polgári Érdemrend tiszti 
keresztjével tüntette ki VI. Fülöp spa-
nyol király a Kispesti Károlyi Mihály 
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázi-
um igazgatóját. Dr. Cselik Ágnes a spa-
nyol nagykövettől, José Ángel López 
Jorrintól és feleségétől vehette át a ki-
tüntetést a Spanyol Nagykövetségen. 
Cselik Ágnes fiatalon, csupán 34 éve-
sen lett a gimnázium igazgatója, és már 
13 éve vezeti a két tannyelvű iskolát, 
doktoriját is spanyol nyelvből írta.

Spanyol elismerés

A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
döntött arról, hogy az önkormányzat 
most is csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, 
Ennek értelmében 2018-ban 6 millió fo-
rintot különít majd el a költségvetésben 
arra, hogy a hátrányos helyzetű kispesti 
fiatalok felsőoktatási tanulmányait, – 
évente általában 25 hallgatót – támo-
gassa. A pályázattal első diplomájukat 
megszerezni kívánó, nappali képzésen 
résztvevő fiatalok kapnak 10 hónapon 
keresztül maximum 10 ezer forintos tá-
mogatást havonta.

Újra Bursa

Költségvetési tartalék terhé-
re csoportosított át a képvise-
lő-testület 14 millió forintot a 
térfigyelő-rendszer bővítésére, 
utak, járdák javítására, míg a 
polgármesteri hivatal épületének 
felújítására szánt összegből a Vi-
gadó tető-, elektromos és fűtés-
rendszerének felújítására. Elfo-
gadták a képviselők a kerületi 
Településfejlesztési Koncep-
ciót és Településfejlesztési 
Stratégiát, valamint az ehhez 
tartozó Településképi Arculati 
Kézikönyvet. Az arculati ké-
zikönyv nem kizárólag szak-
embereknek készül, elsősorban 
a települési döntéshozók és a 
lakosság tájékoztatását segítő, 
szemléletformáló kiadvány. A 
2013-ban elkészült és 2015-ben 
felülvizsgált Helyi Esélyegyen-
lőségi Program helyett, amely 
nélkül Kispest sem pályázhatna 

semmilyen EU-s forrás igény-
bevételére, 2018-ban újat kell 
készíteni. A készülő tervben új 
célokat is megfogalmaztak, töb-
bek között arról, hogy kiemelten 
kell kezelni a pályázati lehető-
ségek további kiaknázását, fi-
gyelemmel kísérését, a kerületi 
programok ingyenességének 

fenntartását. Figyelni kell a hát-
rányos helyzetű csoportok esély-
egyenlőségének biztosítására, a 
nyugdíjasklubokra, civil szerve-
zetekre, a szociális háló kiter-
jesztésére. Vinczek György al-
polgármester a napirend kapcsán 
arról tájékoztatta a testületet, 

hogy a hajléktalanok érdekében 
az önkormányzat együttműkö-
dést köt a Kijárat Egyesülettel, 
valamint a Vöröskereszt nappali 
melegedőjét az Ady Endre úton 
októberben felújítja. Megszűnik 
sajnos a Közterület Fenntartó 
Zrt. fogyatékosoknak munkát 
adó Bercsényi utcai telephelye, 

megmarad viszont a Templom 
utcai. Az alpolgármester a 
bölcsődei férőhelyek kapcsán 
arról is beszélt, hogy a hama-
rosan elkészülő felújítással a 
Csillagfény bölcsődében léte-
sített újabb 25 férőhellyel nem 

lesz férőhelyhiány a kerületben.
Megemelte a képviselő-testület 
a Közpark Nonprofit Kft.  támo-
gatási szerződésének keretössze-
gét 10 millió forinttal. Erre azért 
volt szükség, mert 2017-ben a 
Közpark Kft.-nek nem felróható 
okból, kormányzati intézkedésre 

150-ről 130-ra csökkent az általa 
alkalmazott közfoglalkoztatottak 
száma, így kft.-nek főállásban 
kellett munkaerőt alkalmazni 
azokra a feladatokra, amelyeket 
korábban közfoglalkoztatottak 
végeztek el, a főállású munka-
vállalók bére pedig magasabb a 
közfoglalkoztatottak bérénél.
Megszületett a közterületi meg-
állapodás a Budapesti Műsza-
ki Szakképzési Centrummal a 
Trefort Ágoston Két Tanítási 
Nyelvű Szakgimnázium előtt 
található, közterület besorolá-
sú sportpályák használatáról a 
Kossuth téri piac mögötti téren. 
Ennek értelmében az iskola vál-
lalta, hogy gondoskodik a kulcs-
csal zárható, kerítéssel védett ko-
sárlabdapálya reggeli nyitásáról, 
és esti órákban történő zárásáról. 
Ennek ellentételezéseként az ön-
kormányzat hozzájárul ahhoz, 
hogy a diákok tanítási időben, 
illetőleg a délutáni különórák 
idején díjmentesen használják a 
kosárlabdapályát. Mivel a par-
koló felújítása után ott már nem 
lehet téli fenyőfavásárt rendez-
ni, ezért az önkormányzat erre a 
célra a Kossuth tér 23-24. előtt 
lévő kisebb parkolóhelyet jelöli 
ki abban az időszakban az ön-
kormányzat - válaszolta Kránitz 
Krisztián, Szathury Kolos képvi-
selő kérdésre. 
A képviselő-testület elfogadta a 
Kispesti Állatvédelmi Járőrszol-
gálat beszámolóját és egyetértett 
azzal, hogy munkájukat a továb-
biakban is támogatja. E zavarta-
lan munkához megemelték a tá-
mogatás összegét évi 2,5 millió 
forintra.
A kerületi Köznevelés-fejlesz-
tési terv tárgyalásakor Vinczek 
György elmondta, hogy a Hársfa 
óvodában egy gyógypedagógus 
és egy óvodapszichológus stá-
tusz jön létre, és ezzel egy olyan 
csoport létrehozása válik lehető-
vé, amely nehezen integrálható 
gyerekek beilleszkedését segíti.

Dr. Vitál Márton aljegyző és dr. Béja Julianna jegyző a testületi ülésen 

Az éves költségvetés módosításával, a településfejlesztési koncepció és településképi kézi-
könyv elfogadásával, a helyi esélyegyenlőségi program tárgyalásával folytatta évi rendes 
munkáját a képviselő-testület.

Őszi munkakezdés a Városházán

Emelt támogatás
a Közparknak

Nincs férőhelyhiány a kispesti bölcsődékben



KISPESTI MAGAZIN6 helyi hírek 7önkormányzatKISPESTI MAGAZIN

Lakásokat kap a CSÁO

Mindig 5-10 család várakozik elhelyezésre

Három összkomfortos lakással gyarapodik a Nagysándor Jó-
zsef utcai Családok Átmeneti Otthona (CSÁO). A három, egy-
szobás összkomfortos lakásra 2018-ig 38 millió forintot költ 
majd az önkormányzat.
A Nagysándor József utcai CSÁO kialakításának 
második szakaszához érkeztünk a nyár végére. 
2015-ben az utcafronton lévő épületben közössé-
gi helyiséget, irodát és egy lakrészt építettek ki, 
most az udvari épületek felújítása került sorra: 38 
millió forintos önkormányzati beruházás eredmé-
nyeként várhatóan 2018-ban további három, egy-
szobás összkomfortos lakással tudunk segíteni a 
nehéz helyzetbe került gyermekes kispesti csalá-
dokon – tudtuk meg Vighné Vincze Erzsébettől, a 
CSÁO-t is működtető Kispesti Szociális Szolgál-
tató Centrum vezetőjétől, aki arról beszélt, hogy 

mindig 5-10 család várakozik elhelyezésre, ezért 
nagy öröm mindenki számára, hogy elindult az 
építkezés és három új lakással bővülhet a CSÁO. 
A  szolgáltatás 2002-ben indult Kispesten a Jahn 
Ferenc utcában. Az otthon feladata átmeneti jel-
leggel lakhatás biztosítása a lakhatási krízisbe ke-
rült, kiskorú gyermeket nevelő, gyermeket váró 
családok vagy egyedülálló szülők számára. Há-
rom lakrész áll a családok rendelkezésére, ebből 
egy nagycsalád befogadására is alkalmas. Létesí-
tése óta teljes kihasználtsággal működik. 

PÉLDAKÉP

Rákkutató
a Gábor
iskolában
Horváth József biológus volt az első 
vendége a Kállai Szilvia, az önkor-
mányzat romaügyi referense kez-
deményezésére létrejött, a kispesti 
önkormányzat által támogatott okta-
tási-motivációs előadássorozatnak.  A 
fiatal rákkutató 2015-ben megkapta 
az Aranypánt-díjat, amelyet hétköz-
napi roma hősöknek adnak. Teljesen 
megtelt az iskola emeleti osztály-
terme. Dessewffyné Szabó Erzsébet 
igazgató elmondta: rendhagyó osz-
tályfőnöki óra keretében évek óta 
meghívnak olyan sikeres embereket, 
akik példát mutathatnak a gyerekek-
nek. Remélem, ennek a sorozatnak 
az előadásai-beszélgetései is meg-
erősítenek néhány gyereket abban, 
hogy ha van céljuk és azért küzdenek, 
akkor eljuthatnak valahová. Horváth 
József mesélt gyermekkoráról, arról, 
hogy az egyik karcagi cigánytelepen 
nőtt fel, példaképe nem volt, cigány-
ságát átokként élte meg. A kitűnően 
tanuló fiút középiskolai biológia taná-
ra támogatta és ösztönözte, egyetemet 
végzett, biológusi, majd genetikusi 
diplomát szerzett, jelenleg PhD-hall-
gató, rákkutatással foglalkozik. Arról 
beszélt, hogy szemléletváltással, cél-
tudatossággal, hosszú távú tervezés-
sel fordította meg a hátrányt, hitt és 
bízott önmagában. Elmondta, a nega-
tív sztereotípiák lebontásán dolgozik, 
fontosnak tartja, hogy élete, eddigi 
sikereivel együtt példa legyen, hogy 
ezzel is segíthessen a gyerekeknek. 
Hangsúlyozta, hogy a tanulás a leg-
fontosabb a cigány fiatalok számára. 
A program szervezője, Kállai Szilvia, 
az önkormányzat romaügyi referense 
lapunknak elmondta, az előadásso-
rozat – amelyben sikeres, diplomás 
cigány emberekkel találkozhatnak a 
diákok – célja példát mutatni a gyere-
keknek, főképp a roma gyerekeknek, 
hogy elhiggyék, a tanulás érték.

Bár nem önkormányzati feladat a kerületi tűzoltóság fenntar-
tása, a lehetőségeihez mérten Kispest Önkormányzata minden 
esztendőben biztosít valamilyen eszközt, felszerelést a kerületi 
tűzoltó-parancsnokság munkatársainak – mondta Gajda Péter 
polgármester azon az állománygyűlésen, ahol átadták az Üllői 
úti parancsnokság felújított konyháját a tűzoltóknak. 

Felújították a tűzoltóság 
konyháját

A XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
vezetője, Tordai László őrnagy rövid köszöntője 
után Gajda Péter polgármester arról beszélt, hogy 
minden év februárjában, az éves kerületi költség-
vetés idején a képviselő-testületnek gondja van 
arra, hogy minden évben támogassa a két kerület 
(XVIII. és XIX.) összevont tűzoltó-parancsnok-
ságát. Nem lehet elégszer megköszönni azt a lel-
kiismeretes és fáradhatatlan munkát, amellyel az 

itt dolgozó tűzoltók ellátják sokszor nem könnyű 
feladatukat. 
Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgató kapcsolódva a pol-
gármester gondolataihoz megköszönte a két ke-
rület támogatását, amit többnek tart egyszerű 
támogatásnál, a dandártábornok is gondoskodás-
nak nevezte. 

Közösen, kulturált környezetben főznek a többieknek

KOSÁRLABDA

Amatőr
verseny
Egynapos Középiskolás Kosárlab-
da- és Streetballversenyt rendezett a 
Kossuth téren újonnan kialakított ko-
sár- és streetballpályákon az önkor-
mányzat. A kialakított pályák profi 
versenyzési feltételeket és biztonsá-
gos sportolást biztosítottak minden 
résztvevőnek, akiknek az új komple-
xum hamar elnyerte tetszését – tud-
tuk meg Kerekes Balázstól, a Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Csoportjának munkatársától. 

FELÚJÍTÁS

Vízvezeték 
A Vagyongazdálkodási és Városüze-
meltetési Iroda tájékoztatása szerint 
a Bem utca Irányi utca–Könyvkötő 
utca közötti szakaszán az úttesten 
2017. október 9-től december 7-ig 
vízvezeték-felújítás lesz. A munkála-
tok alatt ideiglenes forgalmi rend is 
várható. Az ingatlanok megközelíté-
se, a gyalogos, illetve a járműforga-
lom szabályozottan, kisebb módosí-
tásokkal, korlátozásokkal biztosított 
lesz, de sávlezárásra, útszűkítésekre 
lehet számítani. 
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Elkészült a Dobó Katica utcában, az Aranykatica Közösségi Kert 
tőszomszédságában a két, H1-es méretű, szabványnak megfe-
lelő műfüves teniszpálya, amelyet ingyen használhatnak a teni-
szezők.

Műfüves teniszpálya
a lakótelepen

A kerítésre kitett házirend szerint használhatják 
térítésmentesen majd a teniszezők ezt a két, úgy-
nevezett gondozásmentes pályát, amelyet a Köz-
park Kft. munkatársai építettek a régi, ugyancsak 
elhasznált betonos pálya helyére. A beruházásra 
18 millió forintot tervezett a képviselő-testü-
let. Pozitív változások történtek a Dobó Katica 
utcában, hiszen az Arany óvodától elindulva az 
Ady Endre útig Kispest tetszetős és fejlődő arcát 
mutatja az új Forrásházzal, a napokban országos 
mezőgazdasági díjat nyert Aranykatica közösségi 
kerttel, a kutyafuttatóval és a most átadott tenisz-
pályákkal. Természetesen van még tennivaló bő-
ven, éppen ezért az önkormányzat tervei között 

szerepel a lakótelepi házak közötti kertek, par-
kok, dühöngők, focipályák folyamatos rendbeté-
tele, funkciójuk újragondolása is – mondta a kör-
zet önkormányzati képviselője, Bogó Józsefné, 
aki elmesélte, hogy évek óta panaszkodnak az itt 
lakók arra, hogy a régi betonos teniszpályát már 
inkább futballozásra használták, mint teniszezés-
re, ami egészen más zajokkal járt. Mint mondta, 
sokan várták már a pályák felújítását, hiszen a 
tenisz mint sportág egyre népszerűbb, és bizony 
elég költséges, de itt a pályát bárki ingyen igény-
be veheti. A 4,5 méter magas labdafogó kerítéssel 
is körülvett teniszpályán négy pad és egy ivókút 
is szolgálja a teniszezők kényelmét.

Közösségi költségvetés keretében a lakók javaslatára újították fel

Kisebb javításokat, tisztításokat is elvégeztek

Szolgáltatásokkal bővült a bringás reggeli

Sokan ma már ki nem hagynák 
az önkormányzat egyik legked-
vesebb és legnépszerűbb ren-
dezvényét, amelyet ősszel és 
tavasszal szervezünk – mondta 
Gajda Péter polgármester, aki a 
hivatalba menet szintén megállt 
beszélgetni a kerékpárosokkal. 
A polgármester örömmel újsá-
golta, hogy két új szolgáltatás-
sal is bővült a kispesti bringás 
reggeli, hiszen a kerületi Speed 
Bike Kerékpárbolt jóvoltából le-
hetőség nyílt a kerékpárok gyors 
átnézésére, apróbb beállítások 
elvégzésére, de a kerületi rend-

őrkapitányság munkatársainál 
a megszokott KRESZ-teszten 
kívül a BikeSafe országos ak-
ció keretében a kerékpárokat is 
lehetett regisztráltatni. Az in-
gyenes gyors szervizelést biz-
tosító Speed Bike Kerékpárbolt 
vezetője, Zehetmayer Ádám 
kérdésünkre elmondta, hogy el-
sősorban az alapbeállításokat, 
váltókat, fékeket ellenőrizték, 
tisztították, de volt néhány nye-
regbeállítás, apróbb szerelés is.
A hagyományos KRESZ-tesztet 
szinte minden kerékpáros kitöl-
tötte, elég jó eredménnyel. Mint 

azt a kerületi rendőrkapitányság 
munkatársa elmondta, két kérdés 
okozott kisebb, nagyobb fejtö-
rést. Az egyik arra volt kíváncsi, 
hogy kerékpárral közlekedve 
haladhat-e valaki folyamatosan 
egy másik kerékpáros mellett? 
A helyes válasz igen, ha nem 
foglalnak el az úttestből egy sze-
mélygépkocsi szélességénél töb-
bet, azért sokan tudták.  
A rendőrkapitányság munkatár-
sai ez alkalommal felhívták a 
kerékpárosok figyelmét, hogy a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
Támogatásával országos akció 

indult BikeSefe címmel a kerék-
párok biztonságáért. Az akció 
lényege, hogy lehetőség van a 
bicikli országos és biztonságos 
adatbázisban való nyilvántartás-
ba vételére, amelyre az interne-
ten (csekély technikai költsége 
van), de a kerületi kapitánysá-
gon (ingyenes) is van lehetőség. 
Ehhez azonban nagyon fontos, 
hogy mint az autónál is, meg le-
gyenek a kerékpár vásárlásakor 
kapott papírok, az „alvázszám”. 
(Bővebben: www.bikesafe.hu)

ÉVFORDULÓ

Jóban,
rosszban
14. alkalommal köszöntötték azokat 
a kispesti házaspárokat, akik már 
50 éve vagy még annál is régebben 
kötöttek házasságot. A Vass iskola 
kisdiákjai műsorral kedveskedtek az 
egybegyűlteknek. A városházi ün-
nepségen az önkormányzat nevében 
Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos 
emléklappal és az önkormányzat 
ajándékcsomagjával gratulált az idős 
házaspároknak, idén 46-nak, köz-
tük annak a két párnak, akik 70 éve 
mondták ki a boldogító igent.

SZÍNHÁZ

Szkalla lányok
Hogy hogyan fér el egy maroknyi 
színpadon két óriás: megtudhattuk 
a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
színházi előadásán. Az idősek világ-
napjához kapcsolódva különleges 
kulturális élményt kínált A Szkalla 
lányok című kamaraszínházi darab, a 
magyar színművészet két kiemelke-
dő alakja, Tordai Teri és Béres Ilona, 
aki Kispest díszpolgára is, előadásá-
ban. 

Igazán nem lehetett panasz a reggeli időjárásra mindazoknak, akik bringára pattantak 
és így indultak óvodába, iskolába, munkahelyre, bevásárolni vagy ügyeiket intézni. Akik 
pedig útközben megálltak a Határ úton a Shopmark (Europark) előtti kerékpártárolónál, 
őket az önkormányzat látta vendégül reggel 7 órától egy bringás reggelire, szendvicsre és 
teára.
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Csonka András zenés műsort adott

Az önkormányzat és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
kilencedik alkalommal rendezte meg köszöntő ünnepségét 
az Idősek Világnapja alkalmából.  Zsúfolásig megtelt a KMO 
színházterme, ahol Csonka András előadóművész hívta „zenés 
randevúra” a kispesti időseket.
Köszöntőjében a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat vezetője, Balázs Piroska arról beszélt, 
hogy az ünnepnap a méltóságteljes időskort ál-
lítja középpontba, az intézmény is ezért dolgozik 
a mindennapokban. Balázs Piroska elmondta, 
kilencféle szolgáltatást nyújtanak 570 ellátott-
juknak, akik közül négyszázhetvenen 67 év fe-
lettiek, kilencvenkilencen pedig már betöltötték a 
90. évüket is. Az önkormányzat mindent megtesz 
azért, hogy segítse az itt élő időseket: a Segítő 

Kéz támogatásán túl számos ingyenes programot 
biztosít számukra. Burány Sándor országgyűlési 
képviselő szerint a fiatalok nem tudják, milyen is 
idősnek és bölcsnek lenni, ezért rajtunk is múlik, 
hogy milyen állapotban érik meg az idős kort. Az 
életet megtanulni, a tapasztalatokat átvenni nem 
könyvekből, hanem a nálunk idősebb emberektől 
tudjuk, ezért is érdemel meg minden tiszteletet 
idős korban az ember – fogalmazott. 

SZENIOR

Szezonkezdet 
az akadémián
Az őszi szemeszter hallgatóit Vinczek 
György alpolgármester köszöntötte, 
külön kiemelve, hogy a kispesti 
akadémia a legjobbak közé tartozik 
Budapesten és az országban. Az al-
polgármester a folyamatos tanulás 
fontosságát hangsúlyozva kívánt sok 
sikert a tanulóknak.
Jászberényi József egyetemi tanár 
arról beszélt, hogy jelenleg 35 hely-
színen 4700 hallgatója van a Szenior 
Akadémiának. A képzés vezetője is 
megemlítette a kispesti kurzus sike-
rességét, egyben dicsérettel illette az 
önkormányzat egyéb felnőttoktatási 
tanfolyamait is. A hallgatóságnak az 
eddigi négy és fél éves figyelmet kö-
szönte meg. 
Az első előadást a képzésvezető tar-
totta a kvóciensek (IQ, SQ, RQ) sze-
repéről az agy karbantartásában és 
az időskori tanulásban. A következő 
előadásokon szó lesz a migrációs 
helyzetről és az iszlám államok álla-
potáról, a klímapolitikáról, az idősek 
számára személyre szabott mozgás-
formákról, az időseket érintő átveré-
sekről, az időskori memóriatréningről 
és végül a félévzárón a nyugati civili-
záció válságjelenségeiről.

Világnapi köszöntés
az időseknek

A hagyományoknak megfelelően gólyalábas közönséghangolóval kez-
dődött az idei Mihály-napi búcsú, amelyet a kellemetlenre forduló idő-
járás miatt egy héttel később rendeztek a KMO munkatársai a kispesti 
Templom téren. Az önkormányzat nevében Vinczek György alpolgár-
mester köszöntötte a kispestieket.
Jó döntést hoztunk, amikor egy héttel későbbre tettük a programot, mert 
így már kezdéskor, a Kolompos együttes koncertjére és táncházára is 
sok-sok kisgyerek, család érkezett – tudtuk meg Gábor Ilonától, a KMO 
igazgatójától, aki rögtön hozzáfűzte, hogy a kellemes őszi időjárás egész 
napra kicsalogatta a Templom térre a kispestieket.
Délelőtt a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara, majd kis-
pesti nemzetiségi önkormányzatok mutatkoztak be. A BAB Társulat óriás 
bábos előadása és a Majorka Színház produkciója is felkeltette a kiláto-
gatók érdeklődését.
Az idei műsorvezető Maksa Zoltán, valamint Aradi Tibor és Varga Ferenc 
József humoristák gondoskodtak a jó kedvről is. 
Gergely Róbert zenés műsorával szerelmes pillanatokat varázsolt a szín-
padra, míg a Bihari táncegyüttes magyar táncháza hozott fergeteges rit-
musokat a nap programjában.
Sokan várták az esti tűzzsonglőröket is. Ebben az esztendőben a Magyar 
Vista Soscial Club koncertje zárta a napot.
A kiegészítő programok sem maradtak el: a Wekerlei Kultúrház munka-
társai lovagi játékokkal színesítették a napot, de folyamatosan volt tuli-
pántos népi játszótér a Vigadó kertjében, kosaras fakörhinta a téren és 
asztali játékok, állatsimogató, népi kézművesség, kis vidámpark. Újdon-
ságnak számított és nagy siker volt a BrinArt bringaláncos-fogaskerekes 
játéka.

Csúsztatott Mihály-napi 
búcsú a Templom téren



A 2015-ben Karinthy-gyűrűssé lett Bonbon-díjas Aradi Tibor humorista 
majdnem kispesti, hiszen Pesterzsébeten született és gyerekként sokat 
járt át ide kerékpározni, ahogy ő mondja, „csatangolni”. A humorral való 
foglalkozást 25 éve kezdő Aradi Tibort a Maksa híradóból, a Mikroszkóp 
Színpadról, a Sas kabaréból, illetve a Varga Ferenc Józseffel közös duóból 
ismerheti leginkább a közönség. Legutóbb a Mihály-napi búcsú színpadán 
láthatták őt a kispestiek. A gazdasági válság a 2000-es években őt sem 
kíméli, adósságcsapdába kerül, és szinte újrakezdi az életét. Családi szíves-
ségből lakhat párjával a XVIII. kerületi házban, de mint mondja, „imádja 
ezt”, mert szerinte ez a legélhetőbb környék Budapesten.

Így beleszeretett a külvárosba?
Csönd van, a közlekedés kiváló, mert vonat-
tal húsz perc alatt bent vagyok a Belvárosban. 
Ennél ideálisabb környék nincs is a számomra! 
De talán az a legfontosabb, hogy közel van a 
repülőtér! Az egyik hobbim a repülőgép-fotó-
zás, gyakorlatilag napi szinten kimegyek a rep-
térre, olykor csak bámészkodni. 

Szeret repülni?
Dehogy, rettegek a repüléstől! 

Milyen a jó humor, kabaré?
A kabaré nem az ösztönökre hat, hanem gon-
dolkodásra késztet. A közös nyelvre, gondola-
tok megtalálására és kimondására épít. Kimon-
dok félig egy mondatot, te meg hangolódj rám, 
és fejezd be a mondatomat! Aztán röhögjünk 
egy jót azon, amit hallottunk. A világ mára 
felgyorsult, egyszerre akar mindenki képet, 

hangot, ezekből információt. Nincs idő leülni 
és végighallgatni egy-egy jól felépített kabaré-
tréfát, humoros irodalmi jelenetet. Mostanra a 
kabaré is kiszolgálja a közigényeket. De erről 
nem a közönség tehet!

Ki tehet erről?
Óriási felelőssége van ebben a médiának. Ma 
már olyan nagy dózisban jön az ostobaság és 
az igénytelenség, aminek bizony nagyon nehéz 
ellenállni. A legszomorúbb, hogy az emberek 
agya átalakult, és sajnos nemcsak az alacso-
nyabban iskolázott rétegekében, hanem az 
értelmiségiekében is. Átszoktatott bennünket 
a gondolkodásról, az olvasásról, a rádióhallga-
tásról az egyszerű, könnyen emészthető televí-
ziós műsorok bámulására.
Igazságtalan lennék, ha általánosítanék, mert 
akinek van rá igénye, az bizony most is meg-
hallgatja az adásokat, vagy eljön az előadások-

ra. Nem véletlen, hogy a Rádiókabaré még ma 
is a leghallgatottabb műsor a Magyar Rádió-
ban. Akár félmillióan is figyelik adásonként. 
 
Ezzel szemben a mai humor? Zömében egy-
szerű, altesti, irodalmi vagy politikai?
Igény mindenféle humorra van. Az egyszerű 
humor ma a legeladhatóbb. Ezen nincs mit cso-
dálkozni, hiszen a médiából ez jut el leggyak-
rabban a közönséghez. Nem azt halljuk, hogy 
olvass, tanulj, figyelj a másikra, a környeze-
tedre, hanem egyszerű, azonnal ható dolgokat 
kapunk például a valóságshow-kból, vagy más 
olyan műsorokból, ahol sokszor embereket 
gyaláznak meg csupán azért, mert fogyatéko-
sak, valamiben eltérnek a nagy átlagtól, egy-
szerűen kilógnak a „sorból”. Ezek csak agresz-
sziót, hirtelen és elemi indulatokat, ösztönös 
reakciókat váltanak ki a nézőkből, hallgatók-
ból, nincs miről gondolkodni, véleményt for-

Aradi Tibor 
humorista
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málni. Nem vagyok képmutató, hiszen jót tudok 
nevetni egy jó időben elsütött, nem bántó, ámde 
egyszerűbb humoron. Tévedés ne essék, az al-
testi humorra is szükség van, mindig is szükség 
volt! Rejtő Jenő az egyik legjobb példa erre. De 
meg kell találni azokat az arányokat, amelyek 
ezt nem teszik közönségessé, nem egyszerűsítik 
le, csak pikánssá fűszerezik.

Létezik olyan, hogy „réteghumor”?
A Rádiókabaréban szerencsére létrejönnek az 
igényesebb jelenetek is. Ezeket „hakniban” 
nem lehet előadni. Mi, Varga Ferenc Józseffel 
félúton vagyunk a hagyományos kabaré és a 
Galla Miklós-, a L’art pour l’art Társulat-féle 
abszurd humor között.  

Kiktől tanulta ezt?
Óriási szerencsém volt! Mindig olyanokkal ta-
lálkoztam, akik átsegítettek egy-egy nehézsé-
gen, szakmai állomáson. Az első és legmegha-
tározóbb, aki nélkül ma nem lehetnék itt, Orbán 
Sándor. Ő az, aki felfedezett, és teljesen önzetle-
nül elindított a pályán. Neki köszönhetem talán 
a legtöbbet: a pincér fiúból, a „levespostásból” 
az lett, ami. Aztán kézről kézre adtak. Időrend-
ben Maksa Zoltán, Sas József, Verebes István, 
Fábry Sándor, no és persze Varga Ferenc József, 
aki nélkül az életem üres lenne és nyugodt.

Hogyan éli meg, ha nem jön be az igényesebb 
humor? 
Amikor meghívnak fellépni, körülbelül sejtem, 
hogy mire számíthatok, de azért vannak meg-
lepetések. Van úgy, hogy nevelőszándékkal 
megpróbálok egy-egy gondolattal elindulni a 
gondolkodtatás felé, még annak árán is, hogy 
esetleg „leül” a műsor, de nagyon nem lehet ezt 
erőltetni. Nincs lehangolóbb, mint a csöndben 
lévő, unott arccal veled szembe néző, unatkozó 
közönség. 

Fellép még a Sas kabaréban?
Ma már nem szerepelek a Sas kabaréban. Ennek 
elsősorban az az oka, hogy nagyon kevés elő-
adást tudnak tartani, amelyre azonban ugyancsak 
sokat kellene próbálni. Sajnos annyi másra kell 
most koncentrálnom, mert pénzt kell keresnem, 
hogy ezekkel a feltételekkel nem tudtam vál-
lalni. Sas József színháza most nem tud engem 
eltartani… De egy kicsit bele is fáradtam. Azt 
vettem észre, hogy a színpadon még „odatettem 
magam”, de nem voltam motivált a továbbiakra. 
Ráuntam a politikára, a rendszeres „Gyurcsány, 
Orbán” poénokra, depresszióss tettem tőle. 

A „baloldali kabarézás” befolyásolta karrier-
jét?
Az én karrieremben nagyon sokat ártott, de leg-
alább ugyanannyit használt a Sas kabaré. Sok 
helyre azért kerültem be, mert benne voltam a 
Sas kabaréban, azonban volt olyan is, hogy azért 
nem kellettem, mert tagja voltam a Sas-kaba-
rénak! Barátságban váltunk el egymástól. De 
hangsúlyozom, nem azért nem csinálom tovább, 
mert félek! Ha félnék, nem csináltam volna ed-
dig sem.

Inkább a politikamentes humor felé for-
dul?
A politikát igyekszem egyre jobban kitolni 
mind a színpadi, mind pedig a magánéletem-
ből. Nem azért tartom magam távol, mert 
nincs szükség politikai humorra, hanem en-
gem egyszerűen fölzaklat, lehúz lelkileg. 
Érzékeny és szenzitív vagyok mindenre. 
Annyira átérzek mindent, legyen az mások 
betegsége, fájdalma, hogy szinte belebeteg-
szem. Így van ez a politikával is, belehal a 
lelkem a tehetetlenségbe, hogy nem tudok a 
jelenlegi helyzeten változtatni. Csinálják a 
politikai humort azok, akiket ez motivál! Var-
ga Ferenc József imádja ezt, őt inspirálja, és 
jól is áll neki. Én a humornak azt a válfaját 
szeretném csinálni, amelyben az örömömet 
lelem. Már olyan filmet sem nézek végig, 
amelyben sok az erőszak.

Vannak tabutémák?
Betegséggel, különösen a gyerekekével, má-
sok túlzott fogyatékosságával, halállal nem 
viccelünk, bár a halállal való szembenézéshez 
sokszor sokat segítene a humor, hiszen min-
denből lehet viccet csinálni. 

Működik az öncenzúra?
Előfordul, hogy utólag húzok ki dolgokat, de 
nem azért, mert félek, hanem már unok állan-
dóan vitatkozni a kritizálókkal. Vannak olyan 
viccek is, amelyeket mostanában nem mond-
hatok el, pedig korábban ezeket gond nélkül 
tehettem. Az sem mindegy sokszor, hogy me-
lyik médiában mondom a poént valamiről, 

valakiről, mert előfordul, hogy az ellentétes 
politikai oldal érzékenyen reagál erre. Egy ki-
ragadott, ártatlan poénból óriási balhé lehet. 

Volt már sértődés paródiából?
Nem emlékszem, hogy bárki megsértődött vol-
na. Sokkal inkább a rajongók érzékenyek a pa-
ródiák célpontjaira, különösen, ha kedvenceiket 
érzik megtámadva. 

Sztárság, ismertség vagy népszerűség? 
Nincsenek sztárallűrjeim. 25 év után még én 
érzem furcsának, ha megismernek az utcán. 
Amikor azt kérdezik, hogy honnan ismerhetem 
magát, minden esetben az a válaszom, nem tu-
dom. Soha sem mondom, hogy a televízióból, 
a rádióból. Beszélgessünk úgy, mint két ma-
gánember! Kötetlenül beszélgetek bárkivel a 
közösségi oldalon is. Van olyan „rajongóm” 
például, akivel együtt járunk meccsre. Ebben a 
közvetlenségben biztosan benne van, hogy ci-
vilként kezdtem, és hiába megy velem a szekér, 
megőrzöm a civilségemet, a közvetlenségemet. 
Nagyon nagy sztár sohasem voltam, aminek 
mostanában már örülök is, mert ez a világ a 
sztárokat sem kezeli túl jól. Felemeli, kihasz-
nálja, bedugja minden lehetséges médiarésen, 
és amikor az emberek megunják, egyszerűen 
eldobja. 

(Az interjú hosszabb változata
a www.magazinlapok.hu oldalon olvasható.)

Varga Ibolya



Idősek tisztelete
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította az őszi hónap első napját 
az Idősek Világnapjává. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat, 
akik már egy hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. 
Nincsenek kevesen, több mint 600 millió hatvan év feletti személy él a 
világon, számuk az előrejelzések szerint néhány éven belül akár meg is 
kétszereződhet.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy országgyűlési képviselőként ma-
gam is kifejezhettem tiszteletemet a kispesti időseink iránt. Sütő András 
bölcs gondolata jutott eszembe, miszerint „önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” A 
megbecsülés, ha valakiknek, hát az időseknek feltétlenül kijár. Segítsé-
gükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok 
tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nemcsak ezen a napon, hanem az év 
minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a ren-
delkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a 
dolgokat, tudják ,mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják, mi az a rossz, 
amit el kell kerülni a következő generációnak. Feladatunk lehetővé tenni 
számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés 
éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk ma-
gukra őket, hogy fontos részei életünknek. 
A fiatalok nem tudják, milyen is idősnek és bölcsnek lenni, ezért rajtunk 
is múlik, hogy milyen állapotban érik meg az időskort. Az életet megta-
nulni, a tapasztalatokat átvenni nem könyvekből, hanem a nálunk idősebb 
emberektől lehet, tőlük tudhatjuk mindazt, amit az emberi kultúrából, a 
viselkedés szabályairól megtanulhatunk az idősektől. Ezért is érdemelnek 
meg minden tiszteletet időskorú embertársaink.
Külön méltatást érdemelnek azok, akik nyugdíjas éveiket is aktív munká-
val töltik. Mindenekelőtt a legtermészetesebb közösségükben, a család-
jukban. Felbecsülhetetlen támaszként a fiatalok számára az otthonosság 
fenntartásában, megőrzésében. Emellett olykor a tagadhatatlan megélhe-
tési kényszer okán, de valóságos tenni akarással veszik ki részüket az 
élet legkülönbözőbb területein a munkából. Bizonyosan nem azért, hogy 
nélkülözhetetlenségüket bizonyítsák. Nekik már nincs mit bizonyítani. 
Ellenkezőleg, a társadalomnak van szüksége rájuk, a társadalom nem nél-
külözheti őket.
Október elsején tehát megkülönböztetett figyelemmel gondoltunk az idő-
sekre, gondolkodtunk róluk. Világunk akkor lesz rendezett, ha a figyelem 
nem lankad az év többi napján sem. Hiszen tudnunk kell, hogy nemcsak 
a húszéveseké a világ...

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

A szülők már elektronikusan sem tudják követni a gyerekek jegyeit

Már eltelt több mint egy hónap az új tanévből, mégis ezer 
sebből vérzik a központilag újonnan bevezetett Köznevelési 
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer, népszerű nevén a 
Kréta. Kispesti pedagógusok és szülők is folyamatosan panasz-
kodnak az elektronikus naplóban tapasztalt problémákra, ame-
lyek egy részét a mai napig nem sikerült még orvosolni.
Az iskolák számára ingyenes Köznevelési Re-
gisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert, azaz a 
Krétát a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont – mai nevén Klebelsberg Központ – két év-
vel ezelőtti megbízására az E-KRETA Zrt. kezdte 
el fejleszteni, és 2016 nyarán vezették be a Kle-
belsberg Központ által fenntartott intézmények-
ben. Bár a Kréta elektronikus napló moduljának 
használatát nem tették kötelezővé, amelyik iskola 
kérte, kapott hozzáférést ehhez. Ám úgy tűnik, 
a használata nem mindenhol zökkenőmentes. 
Egyes vélemények szerint a rendszer egyenesen 
katasztrófa a korábbi digitális naplókhoz képest, 
de más pedagógus is azon az állásponton volt, 
hogy egyelőre használhatatlan. A tantárgyfelosz-

tások adatait már két éve ebbe a rendszerbe kell 
feltöltenie az intézményeknek, s az idei tanév-
től az elsős beiratkozás adatait is itt kell rögzí-
teni – tudtuk meg Bak Ferenctől. A Külső-Pesti 
Tankerületi Központ igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, hogy az intézmények adminisztráci-
ós terheinek csökkentése érdekében bevezetett 
e-napló felületet korábban több intézmény is tesz-
telte. Bak Ferenc szerint a fejlesztők a jelzéseket 
figyelembe vették és a hibákat javították. A Kle-
belsberg Központ jelezte a tankerületeknek, hogy 
a 2018/2019-es tanévtől minden állami iskolában 
kötelező lesz a Kréta és az e-napló használata.

Prusinszki István 

FELÚJÍTÁS

Korszerűbb
a konyha
Több mint tízmillió forintot for-
dított az önkormányzat az idén az 
Eszterlánc bölcsőde főzőkonyhájá-
nak átépítésére, a járólapok, a vilá-
gítótestek, a vízvezetékek cseréjére, 
festésre.
A Csokonai utcai, 96 kisgyerek napi 
gondozását végző bölcsődében jelen-
leg az őszi beszoktatási időszakban 
tartanak. Hamarosan újabb kisgye-
rekek érkezését várják – tudtuk meg 
az intézmény vezetőjétől, Sárosiné 
Dálnoki Judittól, aki elmondta azt is, 
hogy egész évben folyamatosan ér-
keznek a kisgyerekek az intézmény-
be. Tapasztalataik szerint 8-10 böl-
csődés csupán néhány hónapot tölt 
csak itt, mert különböző okok miatt, 
például albérletváltás, elköltöznek 
Kispestről. A pincében még folynak a 
felújítás utolsó munkálatai, de ez már 
nem zavarja a bölcsőde működését. A 
főzőkonyha teljes gépészeti és építé-
szeti átalakítása elkészült, megtörtént 
az ivóvíz- és melegvíz-, valamint a 
csapadékvíz- és szennyvízvezeték 
cseréje is. Ezen kívül 60 négyzetmé-
teren járólapot, 142 négyzetméteren 
csempeburkolat cseréltek, 200 négy-
zetméteren pedig falfestés zajlott, 
valamint 11 világítótestbe új LED-es 
világítótest került. 

Baj van a KRÉTA körül?
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Bizonyos feladatokra szinte lehetetlen manapság munkaerőt találni

Állásbörzét tartott a Fővárosi Kormányhivatal Kispesten a 
KMO-ban, ahol csaknem ezer ajánlat közül válogathattak az 
érdeklődők. A tavaly megtartott állásbörzéhez hasonlóan az 
ideire is több száz érdeklődőt vártak a szervezők.
Harminc munkaadó összesen mintegy ezer állás-
ajánlatából válogathattak az érdeklődők a Fővá-
rosi Kormányhivatal idei kispesti állásbörzéjén. 
A rendezvényt Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Foglalkoztatási Főosztálya és XVIII. Kerüle-
ti Hivatala „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű ki-
emelt EU-s projektjének keretében tartották meg.
György István, a Fővárosi Kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízott elmondta, ma mintegy 
700 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, 
mint 2010-ben. Ennek oka, hogy megerősödött a 
gazdaság, Magyarország kifejezetten jól teljesít, 
ma már álláskínálat van. Így már nagyon közel 
járunk a teljes foglalkoztatottsághoz – hangsú-
lyozta György István. Kiemelte, Budapesten egy 
év alatt közel ötödével csökkent az álláskeresők 
száma, így az ilyen munkaerő-piaci adatok is visz-
szaigazolják, hogy ezek a programok sikeresek.  
A vendéglátó kerület, Kispest önkormányzata 
nevében Gajda Péter polgármester arról beszélt, 

hogy ma Kispesten is érzékelhető az álláskeresők 
számának, 747-ről 400 körülire, csökkenése. De 
hogy ez a kormány jó gazdaságpolitikájának kö-
szönhető-e, vagy annak, hogy sokan kilátástalan-
nak vélték a helyzetüket itthon és kivándoroltak, 
arról lehet vitatkozni – árnyalta a kormányhivata-
li vezető optimizmusát a polgármester. 
Az állásbörzén munkavállalókat kereső Munka-
erő Mester Kft. munkatársai tapasztalatai szerint 
ma szinte lehetetlen találni éttermi dolgozót, rak-
tárost, betanított munkást, így ők is folyamatosan 
minden lehetőséget megragadnak a munkaerő-
keresésre.
A kiállítók között megtaláltuk a nagyobb állami 
vállalatokat, intézményeket, állást kínált a Ma-
gyar Honvédség, a BKV, a Közterület-fenntartó 
Zrt., a Fővárosi Törvényszék, a Fővárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézet és több kisebb, nagyobb 
szolgáltató kft. is, de itt volt a kispesti Közpark 
Kft. is.

Tóth Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság szakér-
tője ez alakalommal néhány mondatban megem-
lékezett a az ebben az esztendőben megalakulá-
sának 55. évfordulóját ünneplő klub alapítójáról, 
Dávid Miklósról, Kispest díszpolgáráról, aki idén 
lenne 100 éves. Az önkormányzat nevében Ker-
tész Csaba alpolgármester méltatta a kertbarátok 
munkáját, közösségi életét. A kiállítás önmagáért 
beszél – mondta –, hiszen a kertmozgalom sokkal 
több, mint néhány kiló termény. A zsűri nevében 
a kispesti Helfné Szabó Zsuzsanna, a Szent Ist-
ván Egyetem Kertészettudományi Kar Kísérleti 
Üzem és Tangazdaság igazgatója elmondta: húsz 
éve figyeli a helyi kertbarátok életét. Örömmel 
jelentette be, hogy a helyi verseny alapján az or-
szágos díjra az Aranykatica Kertet jelölte Kispest, 
sikerrel. Bár Kispesten a helyi adottságok miatt 
csak kevés az igazi konyhakert, mégis összesen 

11 közösség, magánember jelentkezett „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programra – tudtuk meg 
Tichy Judittól, a Zöldprogram Iroda vezetőjétől. 
A versenyben szereplő kerteket egy háromfős 
szakmai zsűri járta végig két alkalommal is, júni-
us elején és augusztus közepén.
 
Díjazottak 2017-ben:
 
Közösségi kategóriában: megosztott első díj: 
Aranykatica Kert és Első Kis-Pesti Kert, II. díj: 
Árnyas Kert
Különdíjasok: Adu Csabáné, Kiss György, Mes-
ter Jolán, Pávay Enikó, Vadas Andrásné
Balkon kategóriában különdíjas: Nagy Ferencné 
Papp Róza

Csaknem ezer lehetőség
az állásbörzén

BOLYAI

Boldog iskola
Mostantól viselheti a Boldog isko-
la címet a kispesti Bolyai iskola. A 
Jobb Veled a Világ Alapítvány által 
működtetett Boldogság Intézet nyílt 
pályázatot hirdetett magyarországi 
és határon túli nevelési-oktatási in-
tézményeknek „Boldog Iskola” és 
„Örökös Boldog Iskola” cím elnye-
résére. Erre pályáztak a bolyaisok. 
Az Alapítvány 2014-ben indította el 
Boldogságóra programját, amelynek 
fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.

Díjkiosztó ünnepséget, az ősz beköszöntével pedig hagyomá-
nyos termény- és dísznövény-kiállítást rendezett a Kispesti 
Kertbarát Klub és az önkormányzat a Kispesti Kaszinóban. 

Legszebb kertek
bemutatói a Vigadóban

Tichy Judit, Helfné Szabó Zsuzsanna és Kertész Csaba

SZOBOR

Miska huszár
Egy ló nélküli magyar giga huszár 
osztja meg mostantól az M7-es autó-
pálya Balaton felé autózók látóterét 
Pákozdnál. Miska huszárt az 1848-as 
pákozdi csata évfordulóján, szeptem-
ber 29-én, a honvédelem napján ál-
lították fel. Miska paraméterei: 12,5 
méter magas, 80 tonna, 100 millió 
forintba került (magánpénz), anyaga: 
beton.  Az alkotást Rohonczi István 
szobrászművész 12 év alatt készítette 
el. Egy biztos, alaposan megosztotta 
a közvéleményt.

TŰZZOMÁNC

Tűzzel, vassal
Hernádi Paula grafikus, zománc-
művész születésnapi kiállítása 
nyílt meg a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben. A kiállítás legtöbb 
képén építészetnek tűnő struktúrákat 
mutat be Hernádi Paula, olyanokat, 
amilyenek a lelkében vannak. A tűz-
zománc technikával készült képeket 
november 2-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők.

KMO

Székely
mesemondó
A Magyar Népmese Napja alkalmá-
ból  Csihány csípte mesék címmel 
Csernik Szende székely mesemondó, 
lábbábművész előadását láthatták 
a kispestiek a KMO-ban. „A mese 
gyógyír, a mese játék, a mese cso-
da, a mese hit, a mese lélek. Mosoly 
mindenki lelkére” – üzente minden 
kicsiknek, nagyoknak, gyerekeknek, 
felnőtteknek előadásával Csernik 
Szende.
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TISZTASÁG

Kispesten
is szedték
Idén hetedik alkalommal rendezték 
meg a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akciót, amelynek 
keretében, ebben az esztendőben a 
Takarítási Világnap jegyében, ön-
kéntes szemétszedő akciók zajlanak 
világszerte. A hagyományoknak 
megfelelően Kispest is csatlakozott 
az akcióhoz 52 önkéntessel – tudtuk 
meg Tichy Judittól, a Zöldprogram 
Iroda vezetőjétől.  A TeSzedd! ak-
cióba idén is megpróbáltuk minél 
szélesebb körben bevonni a kispes-
tieket, főként a diákokat, a fiatalo-
kat, valamint a vállalatok, a cégek, 
az önkormányzatok, civil szerveze-
tek képviselőit és természetesen a 
gyerekes családokat. Célunk most 
is a közösségépítés, a környezettu-
datos gondolkodás népszerűsítése 
volt, azért, hogy gyermekeink és 
unokáink számára is megőrizzünk 
egy élhető környezetet – mondta az 
irodavezető. Idei segítőink és lelkes 
résztvevőink a Karácsony Sándor 
Rózsatéri Református Általános Is-
kola 12 tanulója és 2 tanára, a Kis-
pesti Vass Lajos Általános Iskola 
31 tanulója és 2 tanára, valamint a 
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gya-
korló Szakközépiskola és Szakiskola 
5 tanulója. Akciónkkal szinkronban 
külön csoportot és találkozási pontot 
alkotva, takarította a Hungária Kol-
légium (Budapest Főváros Önkor-
mányzat Hungária Általános Iskola 
és Kollégium) is 80 gyerek részvéte-
lével a környezetét. 

Idén száz kispesti család kapott ingyenesen komposztáló-
edényt és lombkomposztáló hálót az önkormányzat és az FKF 
Zrt. támogatásával. A jelentkezők rövid tájékoztató előadás 
keretében vehették át az eszközöket a Forrásházban.

Folytatódik
a komposztálás Kispesten

Az otthoni komposztálás mikéntjéről, az eljárás 
előnyeiről a szakmai hátteret biztosító Wekerlei 
Társaskör Zöld Hajtás Klubjának munkatársa, 
Stiglicz Norbert környezetvédelmi technikus tar-
tott előadást, ezután a jelentkezők térítésmentesen 
megkapták az eszközöket: komposztálóedényt és 
lombkomposztáló hálót. Az önkormányzat jó-
voltából így idén – tavasszal és ősszel összesen 
– újabb száz, kertes házban élő jelentkező kapha-
tott komposztálókat. Az eszközök egy részét – 57 
műanyag komposztálót és 35 lombkomposztáló 
hálót – az FKF Zrt. biztosította az önkormány-
zattal kötött megállapodás alapján, további 60 
műanyag komposztálót és 50 lombkomposztáló 

hálót az önkormányzat szerzett be saját forrásból 
– tudtuk meg Brázainé B. Táciától, a Zöldprog-
ram Iroda munkatársától. Az önkormányzat által 
2008-ban indított lakossági komposztálási prog-
ram keretében eddig több mint 800 kispesti család 
jutott ingyenesen kerti komposztálóedényekhez 
és -ketrecekhez. Továbbra is lehet jelentkezni a 
programra névvel, lakcímmel és telefonos elérhe-
tőséggel a zoldprogram@kispest.hu emailcímen. 
A Zöldprogram Iroda minden jelentkezést re-
gisztrál, és jövőre is tervezi a folytatást a kertes 
házban élő családok részére, jelentkezési sorrend 
alapján biztosítva a lehetőséget számukra.

Hatvan műanyag edényt osztottak szét a kispestieknek

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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Mátrix az Ady mozi helyén
Új funkciót kapott az egykori 
Ady mozinak helyet adó Kós Ká-
roly tér 4. szám alatti épületrész, 
amelynek falai között oktatási és 
vizsgaközpont kezdte meg műkö-
dését. Magyarország vezető fel-
nőtt képzője az elmúlt húsz évben 
több mint 17 ezer tanulónak biz-
tosított magas színvonalú oktatást 
és szakmai végzettséget. Céljuk, 
hogy folyamatos megújulás mel-
lett minőségi képzést nyújtsunk 
diákjaink számára, és hozzáértő, 
elégedett szakembereket képez-
zünk – fogalmazott Józanné Si-
pos Etelka, a Mátrix Oktatási és 
Vizsgaközpont igazgatója az épü-
letnyitó ünnepségen. A felnőtt-
képzési intézmény telephelyé-
nek ünnepélyes megnyitóján az 
önkormányzat nevében Vinczek 
György alpolgármester mondott 
köszöntőt. A wekerleiek éveken 
át nagy érdeklődéssel figyelték 
a hosszú ideig üresen álló épület 
sorsát. Remélem, hogy a most 
megnyílt, korszerűen felszerelt 
képzési központ funkciója meg-
nyugtatja a helyieket, és az okta-
tási intézmény számos együttmű-
ködésre nyújt majd lehetőséget 
– mondta.
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Fenyvesi Zoltán
írása

INGATLAN-

PIAC

Ismert, hogy a lakásépítés és -vásárlás nagyobb támogatásával, 
különösen a több gyermekesek, vagy legalább három gyermeket 
vállalók részére biztosított 10+10 millió forintos CSOK hatására 
jelentősen nőtt a lakásépítések száma. Újabb lendületet kapott a 
-vásárlás is, legtöbb a XIII. és a VIII. kerületben valósul meg. A 
dél-pesti régióban szerényebb a lendület, talán a X. kerület kivétel. 
Nyilván szerepe van ebben a városrészek adottságainak, így pél-
dául a lakókörnyezetű infrastruktúrával rendelkező és beépíthető 
területek száma és nagysága, vagy a kertvárosi jelleg dominanciá-
ja. Kispest nagyobb részt már beépített, lakópark építésére esetleg 
az Üllői út mellett és a Nagykőrösi út közelében van lehetőség, 
vagy bontással szabaddá tett telkeken, ahogy erre a Báthory utcá-
ban látunk példát. Kispesten 2018-as átadással lakópark építését 
tervezik a Puskás Ferenc utcában, lakásonként átlagosan 450 ezer 
forint/négyzetméteráron. Kispest óvárosában még ez évi átadással 
négylakásos társasházban lehet a ma már vonzónak tekinthető 375 
ezer forint/ négyzetméteráron 80 négyzetméteres lakást venni. A 
környező kerületekben, például a XVIII. kerületben hasonló iker- 
vagy sorházas lakásokat átlagosan 400 ezer forint/négyzetméter, 
vagy e feletti áron kínálják. Lakóparki lakások ez évi beköltözés-
sel az Alacskai úton vagy a Reviczky utcában 400-450 ezer forint/
négyzetméter árszinten vehetők, jellemzően már csak nagy alap-
területű lakások. A XX. kerületben Erzsébetfalván van 380 ezer 
forint/négyzetméteráron lakás, de a Duna közeli lakóparkban 600 
ezer forint/négyzetméter a jellemző ár. Az épülő lakóparkok több-
sége 2018 végére készül el, Kőbányán átlagosan 500 ezer forint/
négyzetméter áron, Erzsébeten a Vízisport utcában az árak közelí-
tenek a 600 ezer forint/négyzetméterhez. Az előbbiekből kitűnik, 
hogy egy 50-60 m2-es lakás vételára 30-35 millió forint. Nyilván-
való, hogy a befektetési célú vevőkön kívül erre annak nyílik le-
hetősége, akiknek van eladható lakása, megfelelő jövedelemmel 
bír ahhoz, hogy meglévő vagy vállalt gyermekeiket eltartsa, jut a 
kölcsön törlesztésére, és létbiztonsága hosszabb távon nem veszé-
lyeztetett.

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

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.

mobil: 0620-503-6603
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A hallás sok célt szolgál: fontos a
hétköznapi szóbeli kommunikáció -
hoz, ám nemcsak meg  hallani kell a
szavakat, hanem észre is kell venni a
finom különbségeket a hang tónu -
sában, amely gyakran hozzátartozik
a szó jelentéséhez és ahhoz, hogy
megértsük a beszédet. Mivel a hallás -
csökkenés nem fáj, ezért az érintet-
tek gyakran  nem is veszik komolyan.

Általábanlassanésfokozato-
sanjelentkezik,ígyegymegszokott
állapottáválik,melynagybanmeg-
nehezíti a felismerését. A hangok
mély komponenseit álta lában sokáig
jól meghallják a nagyothallók; pana -
szolják viszont, hogy mégsem értik
meg mindig, amit mások mondanak.
Jellemző még, hogy kevésbé hívja fel

magára a környezet figyel mét, tehát
sokáig rejt ve maradhat a kívülállók
előtt a hallás csökke nés, és annak
mértéke. A jó hallás hiánya azon ban
sajátos hatást gyakorol az egyén egész
személyi ségére: zárkózottá, bizonyta-
lanná válik, csök ken a szo ciális aktivi -
tása, hisz a beszélgetés, és főleg a tele-
fonálás komoly pszi chikai megter-
helés lehet számukra.
Miértfontos
ahallókészülékviselése?
Bármilyen furcsán hangzik, a hallást
is el lehet felejteni. Az agyunk halló -
központja hosszan tartó hallás -
károsodás esetén elfelej ti, hogyan
hangzottak régen a különböző zajok,
hangok és dallamok. A hallókészülék
használatával a halló központot akti -

vizáljuk, hogy újra fel tudja ismerni,
és be tudja azo nosítani a hangokat. A
tapasztalat azt mutatja, az időben
elkezdett hallókészülék vise lőknél a
beszédértés nem romlik olyan ütem-
ben, mint a halló készüléket nem hasz -
nálók körében.

Jelentkezzenbemostingyenes
hallásvizsgálatraazÖnhözlegkö-
zelebb lévő amplifon hallásköz-
pontbaa0612352848-astelefon-
számon!

vegye
komolyan!

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló 
audiológus szakembereinkkel és egyéni 
megoldásokkal várjuk. Látogasson el hozzánk!

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

ingyenes 
hallásvizsgálat 
és próbahordás
2017. október 18-tól
noveMber 3-ig

kérjen időpontot Most!

Megbízhat 
bennünk

vizsgálat
gondozás

szakérteleM

Bármilyen furcsán hangzik, 
a hallást is el lehet felejteni

Miért fontos
jól hallani?
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SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal el, mi szívesen el-
végezzük. 
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, mo-
bil:06-30-212-9919

Bádogos, tetőfedő (beázások 
megszüntetése) tetőszigetelés, 
burkolás, festés, kőműves (ké-
ményfelújítás) vízszerelési mun-
kák vállalása. 
Családi Ház és lakásfelújítás, hő-
szigetelés azonnali kezdéssel, 
ingyenes kiszállás és árajánlat. 
nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06 30-557 90 74, 06 
20-536 03 69

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS 
Megbízható rakodókkal, gyors 
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény sze-
rint akár csomagolással együtt! 
Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszál-
lás! 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 hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06 70 
519 2470 Email: szerviz@szerviz.
info

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

Csempézést, kőművesmunkát, 
szobafestést, kisebb javításokat is 
rövid határidőre vállalok.  +36-30-
9750-053, 06-1-226-2527

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

Házhoz járó fodrász! Női-férfi haj-
vágás, festés, dauer. Tel.: 290-43-
82

Víz-, gáz-, fűtésszerelést, wc, mos-
dó, csaptelep, mosogató, cső-
törés, padlófűtés, kis munkától, 
nagy munkáig vállalok. Tel.: 0620-
36-32-318
Rácskészítés ajtóra, ablakra, er-
kélyre előtető készítés, lakótelepi 
erkélyre. Korlátfelújítás, üvege-
zéssel, festéssel is. Egyéb lakatos 
munkák – javítások. Tel.: 061-284-
2540, 0670-209-4230

RÉGISÉG

Szakbecsüs hölgy vásárol boros-
tyán ékszereket. Emellett vásáro-
lok teljes hagyatékot, festménye-
ket, porcelánokat, ezüstneműket. 
Teljes lomtalanítást vállalunk. Díj-
mentes kiszállás.
Tel.: 0670-411-7646

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, kertes 
ház eladó Kispest óvárosában, 
csendes zöldövezetben.
Irányár: 10 M Ft Érdeklődni lehet: 
06 1 283 39 03

Veresegyházon 2,5 éves 3+2 szo-
bás, önálló családi ház eladó. Kiss 
Attila. Tel.: 0620 241 0000. DrNest.
hu

Eladó lakást keresek ügyfelek ré-
szére! Kiss Attila. Tel.: 0620 241 
0000. DrNest.hu

Pesterzsébeten újszerű 1 szo-
bás, illetve 2 szobás lakás KIADÓ 
hosszú távra. 85.000,- Ft, illetve 
120.000,- Ft. 2 havi kaució szüksé-
ges. Tel.: 0620-364-4237

ELADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK KISPESTEN. ZÖLD ÖVEZET-
BEN KÉSZPÉNZES ÜGYFELEINK 
RÉSZÉRE. Földhivatali ügyintézés, 
energiatanúsítvány készítése, tel-
jes körű jogi ügyintézés. ERDŐ 
INGATLANIRODA Tel.: 06-20-991-
9341

ÁLLÁS

JELENTKEZZ! Várunk a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet ál-
lományába felügyelő beosztásba, 
ha elmúltál 18, van érettségid, 
büntetlen előéletű magyar ál-
lampolgár vagy. Amit kínálunk: 
br. 228.800 forint+juttatások. 
Várjuk fényképes önéletrajzod:  
fovarositoborzas@bv.gov.hu. Érd: 
06-1/475-5546

Agilis kolléganőket (akár nyug-
díjas is) felveszünk telefonos iro-
dai munkára, jó kommunikációs 
készséggel 100.000 Ft+jutalék 
bérezéssel. Érd: 0630/529-6446-
os számon.

Raktárosokat keresünk októ-

bertől rövid és hosszú távra 
Budapestre, a 4.kerületbe mű-
szaki termékek raktárába. Jelent-
kezés:  allas4@jobconcept.hu 
vagy 70/572-4464

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA 
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERE-
SÜNK 12 órás munkarendbe! Brut-
tó 810-900 Ft órabér + 40% mű-
szakpótlék +15.000 Ft Cafetéria. 
Ingyenes dolgozói buszjárat! Je-
lentkezés: 06-30-338-2005 vagy 
allas7@jobconcept.hu

Idős, mozgáskorlátozott hölgy 
mellé keresünk beszélgető társat 
a 17. kerületbe. Heti öt alkalom-
mal, napi 2 vagy  3 órára.
Órabér és időbeosztás megegye-
zés szerint.
Tel: 06 20 296 3555

OKTATÁS

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEG-
SZÓLALNI? NYELVTANI REND-
SZEREZÉS ÉRDEKLI? ÚJ 10 HE-
TES TANFOLYAMAINK 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚ-
DIÓNKBAN MOST INDULNAK. 
45.000,- FT ÁFÁVAL/10 HÉT, 40 
ÓRA. CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ 
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HU-
NYADI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu

DOBOKTATÁS Kispest központ-
jának közelében, jól felszerelt 
stúdióban, gyors eredménnyel 
a Dobos Magazin szaktekintély 
munkatársánál. 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



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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Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


