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Beszámolónk a 18-19. oldalon

Mihály-napi
búcsú

8. oldal

A főváros kezelésébe ke-
rült a Vak Bottyán utca, 
amelynek állapota tovább 
romlott a 3-as metrót pót-
ló autóbuszok miatt.

GAJDA PÉTER
Útkezelés

9. oldal

VADON ETELKA 
Pályázat
Kispest 100 millió forin-
tot nyert a 2018. évi Tér_
Köz fővárosi pályázaton 
az egykori KRESZ-park 
felújítására.



A foci minden előtt...
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

A világsajtót bejárta egy kép: a rothadó Kútvölgyi kórházról és a szer-
biai Topolya harmadosztályú focicsapatának a magyar adófizetők 3 
milliárd forintjából épített csuda stadionjáról, amelyet  Orbán Viktor 
adott át. A topolyai stadion átadóünnepségén Orbán mindenkit „meg-
nyugtatott”, ez még csak a kezdet, további tízmilliárdokat fognak 
ölni a határon túli magyar településeken épülő stadionokba.  Pedig 
eddig sem fukarkodtak a pénzünkkel. Az Index év eleji összeállítása 
szerint a támogatások legnagyobb részét az állami tulajdonú Bethlen 
Gábor Alapon (BGA) keresztül folyósítják. A határon túli foci szá-
mára a 2016-os, illetve 2017-es év végi „pénzszórás” során különítet-
ték el a támogatások döntő többségét. Két év alatt 20 milliárd forint 
ment el határon túli futballra. A Délvidék Sport Akadémia (Topolyai 
SC)  4,5 milliárd, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia (FK Csíksze-
reda) 3,913 milliárd, a Dunaszerdahely Sport Akadémia (DAC) 2,1 
milliárd, a Munkácsi Labdarúgó Akadémia (FC Munkács) 2,65, az 
Eszék Sport Akadémia (NK Osijek) 2 milliárd, a komáromi stadion + 
akadémia (FC Komárom) 1,8 milliárd, a rimaszombati akadémia 1,5 
milliárd és a lendvai akadémia 1,3 milliárd magyar állami támogatást 
kapott a mi adónkból.  A topolyai stadionátadóval párhuzamosan itt-
hon szülők és érdekvédők tüntetnek azért, hogy ismerje el az állam 
az otthonápolást munkaként. Magyarországon ma több mint 45 ezer 
ember ápolja otthon gyermekét, idős hozzátartozóját 24 órában az 
év 365 napján, szabadság, szünet nélkül. A Költségvetési Felelősségi 
Intézet számításai szerint évi 6 milliárd forintból megoldható lenne 
a kiemelt ápolási díjban részesülők helyzetének rendezése. Tehát két 
topolyai stadion árából megoldható lenne, hogy az otthonápolás el-
ismert foglalkoztatási forma legyen, és a több mint tízezer, gyerme-
két, hozzátartozóját otthon ápoló, főleg egyedülálló anya megkapja 
a megélhetéshez szükséges minimálbért.  Itthon az sem zavar senkit, 
hogy a környező országokban úgyszólván mindenütt nagyságrendek-
kel jobb az otthonápoló szülők, hozzátartozók helyzete, gyakorlatilag 
még Romániában is sokkal gondoskodóbb az állam a beteg hozzátar-
tozókat gondozókkal, mint Magyarországon. A civilek közleménye 
szerint tavaly Csehországban a kiemelt ápolási díj 180 ezer forintnak 
megfelelő összeg havonta, Horvátországban 445 euró (140 ezer fo-
rint). Szlovákiában az otthoni ápolók bére 435 euró (138 ezer forint) 
körüli összeg, de rövidesen a fogyatékkal élő emberek további 300 
euró családi pótlékot kapnak. Romániában ápolóasszisztensnek hív-
ják, aki otthonápolást végez, idén 130 ezer forintnak megfelelő lejt 
kapnak az ilyen hozzátartozók, és ez az összeg jövőre is nőni fog.

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

Nyitva 11:30-16:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Nyitva: H-P: 11:30-16:00
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 

Mobil: 0620-503-6603
Email: konyhakert19@gmail.com
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Vinczek György és Vighné Vincze Erzsébet

A munkatársak kreativitását emelte ki köszöntőjében Vinczek 
György alpolgármester a Kispesti Szociális Szolgáltató Cent-
rum (KSZSZC) Táncsics utcai székhelyén tartott kerti összejö-
vetelen, ahol az intézmény megalakulásának 20. évfordulóját 
ünnepelték. 

Ünnepeltek a család- 
és gyermeksegítők

Az intézmény dolgozói most is saját készítésű 
ételekkel, italokkal várták a vendégeket, és ez 
a családias hangulat jól mutatja, milyen em-
beri kapcsolatokra törekszik az intézmény a 
mindennapokban, és Vinczek György szerint 
ez volt jellemző az elmúlt 20 évben is. Kü-
lön kiemelte, hogy a centrum egyik legfőbb 
feladatának tekinti az integrált ellátást, és azt, 
hogy együttműködjön mindenkivel annak ér-
dekében, hogy a kispestieknek nyújtott ellátás 
a legmagasabb színvonalú legyen. Abban áll 
az intézmény ereje, hogy mindegyik munka-
társa fontosnak érzi tevékenységét – hangsú-

lyozta, és azt kívánta, legyen sikerélményük, 
maradjon meg a jókedvük a jövőben is. Vigh-
né Vincze Erzsébet intézményvezető az intéz-
ményt jellemző tulajdonságokat, projekteket 
sorolta fel statisztikai adatokkal is kiegészít-
ve. Az alkalomból az intézmény munkatársa, 
az Aranyanyu-díjas Mester Gyöngyi e-betűs 
köszöntővel örvendeztette meg a megjelente-
ket, majd a KSZSZC életét bemutató kisfilmet 
tekinthették meg a vendégek. Az ünnepi ren-
dezvényt a Pepita Playback Társulat improvi-
zációs előadása zárta.

SZÜLETÉSNAP

A képviselő-testület tulajdonosi hoz-
zájárulását adta kézilabdacsarnok és a 
hozzá kapcsolódó parkolók építéséhez 
a KAC-pálya mögött és a mellette lévő 
területeken. A csarnokot az önkormány-
zat által készített tervek alapján a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség engedélyével 
a Kispesti Női Kézilabda Klub (KNKK) 
építtetné. Képviselői kérdésekre vá-
laszolva Béki Nagy Bertalan elnök 
elmondta, hogy jelenleg 300 kispesti 
kisgyerek sportol a klubban. A régóta 
vágyott és már két alkalommal tervezett 
csarnok összköltsége várhatóan 1,7 mil-
liárd forint, amelyet a klubnak önerőből 
(szponzoráció, felajánlások, támogatá-
sok) és a tao-támogatásokból kellene 
összeszednie.

Kézilabdacsarnok 

Kétnapos rendezvénnyel ünnepelte 90. 
születésnapját a Kispesti Gábor Áron 
Általános Iskola. Mindkét épületében 
1928-ban indult az oktatás. Énekszóval, 
huszárok felvezetésével érkeztek meg 
az ünnepi felvonulás résztvevői a Ná-
dasdy utcai épületből a Fő utcai intéz-
ménybe. Dessewffyné Szabó Erzsébet 
igazgató a diákokhoz fordulva arról be-
szélt, hogy számukra is nagyon fontos 
szüleik, nagyszüleik iskolás életének, a 
közeli és a távoli múltnak a megisme-
rése, hiszen számtalan tapasztalattal, 
tanulsággal szolgálhat. A nap sztárven-
dége, Oláh Gergő énekes több dallal és 
jó hangulattal ajándékozta meg az ün-
neplőket. 

90 éves a Gábor 
iskola 

SPORT

Többek között a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatásának csökkentéséről, a 
Bursa tanulmányi ösztöndíjhoz való ismételt csatlakozásról, a közétkeztetést érintő kérdé-
sekről, kézilabdacsarnok-építéséhez való hozzájárulásról és a Vak Bottyán utca egy szaka-
szának fővárosi kezelésbe adásáról is döntöttek a képviselők szeptemberi képviselő-tes-
tületi ülésükön.

Változhat a szolgáltató a kerületi 
közétkeztetésben?

Csökkentett támogatás a futballakadémiának

Módosították a képviselők a Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és Integrált Szak-
mai Programját. A kerület lakos-
ságának elöregedése és az ehhez 
kapcsolódó ellátotti igények szá-
mának emelkedése indokolttá 
tette a házi segítségnyújtásban 
ellátható személyek számának 
megemelését 252 főről 262 főre. 
A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás keretében ellátható sze-
mélyek száma is módosult 200 
készülékről 220-ra. A demens 
személyek nappali ellátása teljes 
egészében átkerült az Ady Endre 
úti Lila Akác szakmai egységbe.
Ismételten nem ért egyet a kép-
viselő-testület a Fővárosi Kor-
mányhivatal törvényességi fel-
hívást kezdeményező levelével, 
amely a közterületek használatá-

ról szóló önkormányzati rendelet 
tavalyi módosítására vonatkozik. 
Ebben az önkormányzat azt sza-
bályozta, hogy ne jelenhessenek 
meg gyűlöletkeltő plakátok a 
kerületben. A napirend kapcsán 
Gajda Péter polgármester el-
mondta, a kormányhivatal vi-
tatja a rendelet jogszerűségét, 
így azt azóta nem alkalmazza az 
önkormányzat. A Fidesz-frakció 
tagjainak kérdéseire válaszolva 
elmondta: „Megvárjuk a bíróság 
határozatát, azt betartjuk, addig 
úgy tekintünk a rendeletre, hogy 
az megfelel a jogszabályoknak”.
Az önkormányzat hozzájárult 
ahhoz, hogy 2019-ben is az 
idegenforgalmi adót a Fővárosi 
Önkormányzat beszedhesse a 
Kispesti Önkormányzat helyett, 
és az a forrásmegosztás részét 
képezze. Elfogadta a testület a 

Magyar Futball Akadémia Ala-
pítvány tavalyi támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámo-
lót és az akadémia idei évi 20 
millió forintról 10 millió forintra 
csökkentett támogatását. Lázár 
Tamás hozzászólásában utalt 
arra, hogy bár remek szakmai 
munka folyik az akadémián, de 
amíg az állam kiemelten támo-
gatja a fociakadémiákat, ez nem 
feladata az önkormányzatnak, 
azt a forrást fordítsák a kerületi 
gyerekekre. Tulajdonosi hoz-
zájáruló nyilatkozatot adott a 
testület a Reménység Katolikus 
Általános Iskola tornatermé-
nek felújításához. Az iskola, a 
Vass iskolához hasonlóan, ahol 
kültéri kézilabdapályát épített a 
szövetség, a Magyar Kézilabda 
Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Programjának pályá-

zatán vesz részt. Elfogadták a 
képviselők az Étkezési Bizottság 
első féléves munkájáról szóló 
beszámolót. Vinczek György 
alpolgármester, aki egyben a bi-
zottság vezetője is, elmondta, a 
közétkeztetést biztosító Pensio 
Kft. munkaerő-problémáival 
magyarázza a felmerülő problé-
mákat és a minőség változását. 
Az alpolgármester elmondta azt 
is, hogy az ételek minőségével 
kapcsolatos kifogásokról a kerü-
leti bölcsődékből és óvodákból 
pontos, napi visszajelzésük van, 
míg a kerületi iskolák tantestü-
letei, szülői munkaközösségei 
nem ennyire „szorgalmasak” a 
kifogások megfogalmazásában. 
Ezért az elkövetkező időszak-
ban a szülői munkaközösségeket 
közvetlenül hívja majd meg az 
Étkezési Bizottság soron követ-
kező üléseire. A korábban fel-
újított négy főzőkonyha helyett 
szeptembertől a Puskás iskola 
konyhája látja el többségében a 
kerületet, de kőbányai konyha is 
„beszállít” a szolgáltatás biztosí-
tásába, a Bolyai konyhája pedig 
„átdolgozik” a XX. kerületiek 
ellátásához. A testületi ülésen is 
megoszlottak a vélemények ar-
ról, hogy megfelelő-e az ételek 
minősége. Ferenczi István kép-
viselő szerint már a kezdetektől 
vannak problémák a szolgálta-
tással, és nincs példa arra, hogy 
ilyen hosszú időre, tíz évre kap-
jon egy vállalkozás megbízást. 
Lázár Tamás azt mondta, meg 
kell vizsgálni, hogyan lehet fel-
bontani a szerződést, amelyből 
még 4 év van hátra. A testület 
végül támogatta a polgármester 
javaslatát: az aljegyző vizsgálja 
meg a szerződés felbontásának 
lehetőségét és következményeit, 
majd erről készítsenek tájékozta-
tást a következő testületi ülésre.

Dr. Vitál Márton aljegyző vizsgálja a szerződésbontás következményeit
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Támogatás
az egyházaknak felújításra

Dr. Ács Szilvia tájékoztatója az adatkezelésről

Idén összesen 6 millió forint önkormányzati támogatásra pá-
lyázhattak a kerületben működő egyházak épületeik, ingatlan-
jaik felújítására, fejlesztésére. Az erről szóló adományleveleket 
a Városházán tartott Kispesti Egyházi Fórumon adták át.
A KOSIE bizottság döntése alapján a Budapest 
Kispest Központi Református Egyházközség 1 
millió 43 ezer 546 forintot kapott a Templom tér 
19. szám alatt lévő gyülekezeti ház főbejáratánál 
lévő járólapok, burkolatok cseréjére, illetve a be-
járati ajtók fölé előtető felszerelésére. A Kispesti 
Evangélikus Egyházközség 520 ezer 547 forin-
tot fordíthat a Nagysándor József utcai parókia 
konyhájának felújítására és négy ablak cseréjére. 
A Kispest - Rózsatéri Református Egyházközség 
felújításra 743 ezer 547 forintot kapott, amelyet 
a Jahn Ferenc utca 107. szám alatti parókia épü-
letének alagsori mosdóinak, az udvari burkolatok 
felújításra és javítására fordítanak, de ebből vég-
zik majd el a fafelületek megújító kezelését is. A 
Budapest-Kispest Wekerletelep Református Egy-

házközség a Hungária út 37. szám alatti gyüle-
kezeti ház alagsorának átalakítására, felújítására 
fordíthat 1 millió 205 ezer 266 forintot. A Kispesti 
Jézus Szíve Plébánia is tovább szépülhet abból az 
1 millió 643 ezer 547 forintból, amelyet a kerí-
tés felújításának folytatásra nyert a pályázaton. A 
Kispest I. Baptista Gyülekezet 843 ezer 547 fo-
rintot kapott fűtésrendszerének korszerűsítésére.
Az adománylevelek átadása után dr. Ács Szilvia, 
a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Iroda 
Koordinációs és Szervezési Csoportjának cso-
portvezetője tartott rövid tájékoztatást az egyház-
közösségeket és gyülekezeteket is érintő kérdés-
ről, a személyes adatok kezelésének szabályairól 
(GDPR), amit a jelenlévők érdeklődéssel hallgat-
tak.

Lélekharang
Székely Lélek Harangját avatták a 
Székelyország Tündérkertjében Kis-
pesten. A haranglábhoz a faanyagot 
Barna Zsolt biztosította, a haranglá-
bat Kós Károly tervei alapján Kovács 
Levente mérnök tervezte, és a tervet 
Kocsis Előd szászrégeni születésű 
szobrászművész alkotta meg Sándor 
Zoltán segítségével. A harangot Böjte 
Csaba atya áldotta meg. Az ünnepsé-
gen egy ötven évre szóló időkapszu-
lát is elhelyeztek az utókor számára. 
Bacsó András elmondta, hogy jövőre 
elkészül a néhány hónappal ezelőtt 
elhunyt írónak, Kányádi Sándor-
nak megígért és általa megálmodott 
„Nagyapó Kútja” is a kertben.

TÜNDÉRKERT

VERSENY

Bronz a „rehab 
kupán”
A kispesti Balázs Ildikó kislabda-
dobásban bronzérmet nyert a 2018. 
évi Óbudai Rehab Atlétikai Kupán 
a TVE Sportpályáján a III. kerületi 
Kalap utcában. Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatási Központ im-
már nyolcadik alkalommal rendezte 
meg ezt a sportversenyt, amelyen a 
Csillagok Napközi Otthonának tagjai 
közül tízen vettek részt. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetés előtt Márió, a 
harmonikás adott a résztvevőknek rö-
vid koncertet, amelyen sokan táncra 
is perdültek.

A Kispesti Idősügyi Tanács megalakulásáról áprilisban döntött a képviselő-testület, létre-
hozásáról kormányhatározat rendelkezik. A 26 szavazati joggal rendelkező alaptagból és 
19 meghívott tagból álló új konzultációs testület akkor működik jól, ha nyitottan műkö-
dik, és minél szélesebb körben fogad be civilszervezeteket, illetve bárki csatlakozhat mun-
kájához. A tanács elnöke a polgármester – fogalmazott Vinczek György alpolgármester a 
tanács alakuló ülésén. 

Megalakult a Kispesti Idősügyi 
Tanács

A testület évente legalább két alkalommal ülésezik

Vinczek György, akit a Kispesti 
Idősügyi Tanács ügyrendjének 
elfogadása után a tanács társ-
elnökének is megválasztottak, 
bemutatta a tanács alaptagjait 
(26) és a meghívottakat (19). Az 
elnökön és a társelnökön kívül 
az alaptagok között találjuk az 
önkormányzat szociális és lakás-
ügyi bizottságának elnökét, alel-
nökét és tagjait, a Polgármesteri 
Hivatal illetékes irodájának ve-
zetőjét, a szociális és gyermek-

jóléti intézmények vezetőjét, a 
civil, az idős- és romaügyi refe-
renseket, a Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítvány 
képviselőjét, a Kispesti Egész-
ségügyi Intézet vezetőjét, a há-
ziorvosok munkacsoportjának 
vezetőjét, az egyházügyi karitász 
szervezetek vezetőit, a Kispes-
ti Nyugdíjasok Egyesületének 
vezetőjét, az önkormányzat ta-
nácsnokait, illetve a szakszer-
vezetek nyugdíjas érdekvédelmi 

szervezetének helyi vezetőjét. A 
meghívottak között köszöntöt-
ték az idősekkel foglalkozó civil 
szervezeteket és a helyi egyhá-
zak vezetőit, képviselőit, illet-
ve a kerületi rendőrkapitányság 
munkatársát. Vinczek Györgytől 
megtudtuk azt is, hogy a tanács 
évente legalább két alkalommal 
ülésezik, de dönthetnek az ennél 
gyakoribb ülésezésről is, hiszen 
konkrét ügyekben, véleménye-
zésnél, javaslattevésnél kezde-

ményezhetik a tanács összehí-
vását. A hivatalos megalakulás 
után először Ikladiné dr. Petres 
Veronika, a Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda vezetője be-
szélt röviden a hivatal által nyúj-
tott szolgáltatásokról és munká-
jukról az idősellátásban. Balázs 
Piroska, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat vezetője el-
mondta, hogy a kerületben élők 
28 százaléka idős, és létszámuk 
egyre növekszik, ami egyre több 
feladatot ad az ellátó szervezet-
nek. A várható fejlesztések felso-
rolásában kiemelt helyet kapott 
egy gondozóház megalapítása 
2022 végéig, valamint olyan 
szolgáltatások biztosítása – pél-
dául a házhoz menő fodrászat, 
pedikűr, manikűr, masszázs –, 
amelyek az idősek önbecsülé-
sét szolgálják. Vighné Vincze 
Erzsébet, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum vezetője 
pedig arról tájékoztatta a tanács 
tagjait, hogy intézményük tevé-
kenysége csupán 10 százalékban 
érinti az időseket, de néhány 
programjukkal kapcsolódnak a 
korosztályhoz. Példaként em-
lítette az utóbbi tíz évben meg-
szaporodó „unokázós” és más 
bűncselekményeket, amelyeket 
idősek sérelmére hajtanak végre, 
és ilyenkor munkatársai sietnek 
a sértettek lelki támogatásra. De 
sokszor adnak konkrét segítsé-
get azoknak az időseknek, akik 
ugyancsak alacsony nyugdíjból 
élnek, a jövedelmük beosztásá-
ra is, hogy ne kerüljenek adós-
ságba, illetve ne veszélyeztesse 
semmi lakhatásukat. A tanács 
tagjai a tervek szerint hamarosan 
újra találkoznak majd, amikor 
már konkrét terveiket, ötleteiket 
beszélhetik meg egymással.

A munkához bárki csatlakozhat



Bár az eredeti előterjesztésben Kispest nem ka-
pott volna támogatást, ám a közgyűlés meg-
emelte 500 millió forinttal a támogatási ösz-
szeget, így jutott a kispesti projektre is. Kispest 
három pályázatot nyújtott 
be a 2018. évi Tér_Köz 
városrehabilitációs fel-
hívásra, amelyből a mai 
közgyűlési döntés alapján 
a Vak Bottyán utcai ga-
rázssor – Kosárfonó utca 
– Teleki utca – Eötvös utca által határolt terüle-
ten lévő KRESZ-park kialakítását támogatja a 
Fővárosi Önkormányzat 100 millió forinttal – 
válaszolta kérdésünkre Vadon Etelka, aki évek 

óta gondozza az önkormányzat különböző pá-
lyázatait, így ennek a tervnek is a gazdája. Mint 
Vadon Etelka elmondta, a pályázatra készült 
koncepciótervek még 2016-ban készültek kö-

zösségi tervezéssel, az ott 
élők bevonásával. Most az 
lesz a feladat, hogy az ön-
kormányzat megvizsgálja, 
ebből a támogatási összeg-
ből és a kötelező önerőből 
(53 millió forint) a park 

mely elemei újulhatnak, illetve a korábbi tervek-
ből milyen elemek valósulhatnak meg. A fővárosi 
előterjesztésből kiderült az is, hogy 17 kerületi 
önkormányzat összesen 26 projekttel pályázott. 
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Munkagépek
a KAC-pályán

A tervek szerint november végéig befejeződik a beruházás

A képviselő-testület idén márciusban fogadta el azt az együtt-
működési megállapodást, amely szerint az MLSZ nagyméretű 
műfüves labdarúgópályát alakít ki a jelenlegi füves pálya he-
lyett, valamint lehetőség lenne a meglévő négy öltöző felújítá-
sára és újabb kettő építésére is a Önkormányzati Sporttelepen 
(KAC-pálya). Ezen kívül megépülne az ötsávos, világítható fu-
tókör is. A beruházást a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
finanszírozza, bruttó költsége 200-220 millió forint.
Régi tervünk válik valóra a KAC-pálya felújí-
tásával. Az MLSZ-szel kötött együttműködési 
megállapodás szerint a szövetség nagyméretű 
műfüves focipályát alakít ki a füves pálya he-
lyén, valamint felújítja a meglévő négy öltözőt és 
újabb kettőt épít is. Ötsávos, kivilágítható futókör 
is épül. A tervek szerint november végéig befeje-
ződik a beruházás, és egy megújult sportkomple-
xum várja majd a kispestieket, akik továbbra is 
ingyenesen használhatják a KAC-pályát – mond-
ta Kertész Csaba. Az alpolgármestertől megtud-

tuk azt is, hogy az együttműködési megállapodás 
szerint az MLSZ vagyoni értékű jogként hasz-
nálati jogot kap a pályára az üzembe helyezéstől 
számított 15 évre. Ez alatt az önkormányzat az 
MLSZ-szel közösen használja a pályát és az öl-
tözőket. Ez azt jelenti, hogy az MLSZ bérleti díj 
ellenében havi 44 órában tart igényt a pályára, a 
fennmaradó időben az önkormányzat rendelkezik 
a használatról. Hozzátette, a felújítás ideje alatt 
csak a tenisz- és a görkoripálya, valamint az étte-
rem és a judóterem üzemel. 

KÖZLEKEDÉS

A fővárosé
a Vak Bottyán 
utca kezelése
A főváros kezelésébe került a kispesti 
Vak Bottyán utca, amelynek állapota 
tovább romlott a 3-as metrót pótló au-
tóbuszok forgalma miatt, az útburko-
lati hibák megszüntetését így biztosí-
tanák – döntött a Fővárosi Közgyűlés 
legutóbbi ülésén. A kispesti közgyű-
lés korábban döntött erről. „2017 
novembere óta metrópótló autóbu-
szok veszik igénybe éjszakánként és 
hétvégén a XIX. kerületi Vak Bottyán 
utcának egy szakaszát, amely a XIX. 
kerületi önkormányzat kezelésében 
van. Az intenzív buszközlekedés mi-
att megnövekedett mértékű terhelés 
okozta útpálya meghibásodások javí-
tására a XIX. kerületi önkormányzat 
nem rendelkezik a szükséges erő-
forrásokkal, ezért az útkezelési-üze-
meltetési feladatok Fővárosi Önkor-
mányzathoz történő átadás-átvételét 
kezdeményezte. A déli metrószakasz 
építése idején még az eddiginél is na-
gyobb terhelés várható, amikor is a 
metrópótló autóbuszok teljes menet-
időben a Vak Bottyán utcában fognak 
közlekedni, így az átvétel az érintett 
útszakasz biztonságos közlekedésre 
alkalmas állapotának megtartása ér-
dekében indokolt. Az M3-as metró 
felújításának befejeztével szükséges 
lesz a metrópótlással érintett útsza-
kasz útpályájának teljes körű felújítá-
sa, amelyet a Fővárosi Önkormányzat 
és Kispest Önkormányzata közösen 
finanszíroz egy erről kötendő külön 
megállapodásban rögzített feltételek 
szerint.

53 millió forint
önerő kell

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján Kispest 100 millió forin-
tot nyert a 2018. évi Tér_Köz Városrehabilitációs pályázaton. 
Ebből a KöKi melletti egykori KRESZ-park területe újulhat majd 
meg. Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségveté-
sében 2 milliárd forint állt rendelkezésre, ezt „toldotta” meg a 
közgyűlés.

Lesz forrás a KRESZ-park 
átalakítására

NEVELÉS

Autómentes nap 
Új helyszínen, a József Attila utca 
Hunyadi utca sarkán lévő mini 
KRESZ-parkban tartotta az idei au-
tómentes nap kerületi rendezvényét 
az önkormányzat. A programnak, 
amelyre a kerületi óvodákból és isko-
lákból hívtak meg gyerekeket, csak-
nem háromszázan érkeztek. Előke-
rültek a két- és négykerekű járművek 
is. A programra négy óvodából és 
négy iskolából érkeztek a gyerekek. 
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
munkatársai vászonszatyorra alter-
natív közlekedésre utaló szimbólu-
mokat (roller, kerékpár) festettek a 
gyerekekkel, míg az Első Kis-Pesti 
Kert tagjainak játékos programjainál 
volt, hogy sorban álltak a gyerekek. 
A kerületi kicsik és nagyok egyik 
kedvence, az idén 65 éves Európa- és 
világbajnok erőművész, Nick Árpi 
most nem húzott/tolt el semmit sem 
(Születésnapja alkalmából tavasz-
szal egy kamiont tolt el - a Szerk.), 
hanem közösen KRESZ-feladatokat 
oldott meg a gyerekekkel. Az Átala-
kuló Wekerle mozgalom képvisele-
tében Tracey Wheatley a Kispest és 
a József Attila-lakótelep határában 
lévő kiserdő és a korábbi „Büdös-
árok” példáján arról beszélgetett a 
gyerekekkel, hogy milyen következ-
ményei lehetnek az élővilágra, álla-
tokra, emberekre, növényekre egy-
aránt, ha az erdőn keresztül vezetik 
a város autóforgalmát. A rendezvény 
egészségügyi biztosítást végző men-
tősök pedig bemutatták a szolgálati 
quadot a gyerekeknek. Ezen kívül 
minden kisgyerekek vendégül láttak 
egy-egy pohár bodza/menta/citrom-
fű-szörpre.

A koncepciótervek 2016-ban készültek közösségi tervezéssel
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Idén sem maradt el az önkormányzat egyik 
legkedveltebb rendezvénye, bringás regge-
li Kispesten. A Shopmark bevásárlóközpont 
átépítése miatt idén új helyszínen, az Ady 
Endre út –Határ út találkozásánál, a kispesti 
Kopjafánál tartotta hagyományos őszi ren-
dezvényét az önkormányzat. Most is volt 
KRESZ-totó, amelyet a kerületi rendőrkapi-
tányság munkatársai állítottak össze – tudtuk 
meg Fülöp Pétertől, a program főszervezőjé-
től, aki kérdésünkre elmondta, a rendezvény 
egyik újdonsága az a pohár, amelyet az Átala-

kuló Wekerle civil szervezettől kaptak a szer-
vezők. A pohár alkalmas arra, hogy többször 
felhasználják, elmosható, de elfér a táskában 
is, így nem kell azonnal eldobni. Az önkor-
mányzat tervei szerint az elkövetkező rendez-
vényeken, akár már a decemberi lampionos 
felvonuláson is, saját „önkormányzati” po-
hárból ihatják a forró teát a résztvevők. „Védd 
a környezetet, ne dobd ki! Hozd magaddal 
legközelebb is! Kevesebb szemét, még több 
élet!” – olvasható a poharakon – tette hozzá.  
A kerékpárosokat most is, mint évek óta már, 

finom szendviccsel és forró teával kínáltuk 
meg – mondta Winkler József, az önkormány-
zat munkatársa, aki évek óta gondoskodik a 
kerékpárosok kínálásáról, az ajándékosztásról 
és a jó hangulatról a rendezvényen. Tőle tud-
juk azt is, hogy a most kipróbált műanyag po-
harakat szívesen fogadták, hiszen ezek sokkal 
jobban tartják a folyadék melegét, nem „ége-
tik” a kezet és jóval erősebb anyagból készül-
tek, mint elődeik, a vékonyfalú, eldobható 
műanyag poharak.

Újdonságok az őszi bringás
reggelin



Csak kevesen tudják, hogy már 1997 óta létezik a Kispesti Ifjúsági Önkor-
mányzat (KIFÖ). Mint a „nagytestvérnek”, a városi önkormányzatnak, itt 
is van polgármester, dolgoznak az alpolgármesterek, sőt mostanában bi-
zottságok is alakultak. A KIFÖ szeptemberben megkezdte idei munkáját. 
Az első testületi ülések egyike után Hörnyéki Fruzsinával, a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium végzős tanulójával, a KIFÖ polgármesterével beszél-
gettünk az Ady Endre Református Általános Iskola második emeletén lévő 
bázison.

Igencsak vidáman, mégis hatékonyan zaj-
lott a mai testületi ülés. Milyen gyakran ta-
lálkoznak a képviselők?
Hetente egyszer, hétfőn találkozunk. Ilyenkor 
beszéljük meg az előttünk álló feladatokat. 
Ha komolyabb feladat előtt állunk, vagy va-
lamilyen tervet készítünk, akkor akár gyak-
rabban is összejövünk. Most például a kerü-
leti futóversenyre megyünk segíteni. De már 
előkészítjük az év egyik legfontosabb KIFÖ-
rendezvényét, azt a többfordulós vetélkedőt, 
amelyet a kerületi iskoláknak rendezünk. A 
tervek szerint idén a művészetek témakört vá-
lasztjuk, ezen belül is talán a 80-as évek film-
jei, zenéi, vagy talán mindkettő, lesznek a fel-
dolgozandó, kutatandó témakörök. De ebben 
még nem született döntés, majd legközelebb.

Minden iskola delegál képviselőt?
Jelenleg 9 kerületi általános iskola és két 
középiskola képviselteti magát. Sajnos nem 
minden iskolából választottak diákot szerve-
zetünkbe. (Két  egyházi intézményből és két 
kerületünkben működő középiskolából már 
évek óta senkit nem delegálnak az ifjúsági 
önkormányzatba. Ez nem jelenti azt, hogy 
ott nincs diákönkormányzat, csupán időhiány 
miatt már nem csatlakoznak a KIFÖ-höz.

Ki lehet képviselő a KIFÖ-ben?
Alapfeltétel, hogy a jelölt felső tagozatos és 
valamennyire önálló legyen, ezért 5. osztályo-
sok nem nagyon szoktak jelentkezni. Vannak 
olyan programok, amelyekre már egyedül kell 
eljutniuk a tagoknak. Ezen kívül a jelöltnek az 

iskolai diákönkormányzat tagjaként a legtöbb 
szavazatot kell összegyűjtenie a helyi válasz-
táson, mert csak akkor képviselheti az iskolát 
a KIFÖ-ben.  

Ez azt jelenti, hogy van rendes választási 
kampány?
Úgy bizony. Ezt nagyon komoly előkészítő 
munka előzi meg. Sőt van választási bizott-
ság, az iskolák a szavazókörök, ahol aláíráso-
kat kell gyűjteni, kampánybeszédet kell mon-
dani, plakátot kell készíteni a jelentkezőnek. 
Van, ahol több jelölt is van, ilyenkor komoly 
a verseny csakúgy, mint a felnőtt társada-
lomban. Ezeket a kampányos napokat, ame-
lyek akár egy hónapig is eltarthatnak, nagyon 
szokták élvezni a kisebbek is.
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Nehéz képviselőket találni?
Az általános iskolában még könnyű, de a 
középiskolások között már nehezebb erre a 
posztra vállalkozót találni. Heti rendszeresség-
gel van  gyűlésünk, hétvégén gyakran egyéb 
programokon veszünk részt, amin a részvételt   
a tanulás és más feladatok mellett nekik nehéz 
megoldani. Pedig ezt a munkát  a kötelező öt-
ven óra közösségi szolgálatba is be lehet szá-
mítani. Azt tapasztalom, hogy a „nagyobbak” 
nehezebben állnak már ki egy-egy ügyért a 
közösség elé. Engem viszonylag korán meg-
választottak az iskolai diákönkormányzatba, 
így nekem ez már nem okoz nehézséget, de 
aki középiskolás korában kezdi ezt, annak nem 
könnyű.

Milyen gyakran van ifjúsági polgármester-
választás?
A képviselőket kétévente választják meg az 
iskolák tanulói. Tavasszal volt  váltás az isko-
lákban.  A KIFÖ képviselő-testülete az alakuló 
ülésén választja meg az ifjúsági polgármestert 
és a két alpolgármestert.  Engem most újravá-
lasztottak. Ez azt jelenti, hogy már harmadik 
éve vagyok képviselő, és  második éve veze-
tem a Kispesti Ifjúsági Önkormányzatot.

„Ciki” ma ilyen feladatot elvállalni?
Semmiképpen nem ciki! Én nagyon büszke 
vagyok arra, hogy évekig voltam képviselő, 
és most pedig újraválasztottak. Legtöbben a 
tanulás miatt hagyják abba a képviselőséget. 
Sokan félnek attól is, hogy valamit elrontanak, 
nem döntenek jól, nem tudják jól képviselni a 
többiek érdekeit. Akik nem tagjai ennek a kö-
zösségnek, csak azokat a komoly kifejezéseket 
hallják, hogy önkormányzat, meg bizottságok, 
azt gondolják, hogy ez valami nagyon bonyo-
lult dolog.

Csak nem politikusi pályára készülsz?
Nem, de remek döntésnek tartom, hogy annak 
idején elindultam a képviselőválasztáson! Má-
sok mesélik, hogy az itt töltött évek indították 
el őket a politika, a társadalomtudományok 
felé. De ha nem is a politikai életben találja 
meg a jövőjét valaki, a diákönkormányzatban 
végzett munka jó iskola arra, hogy megtanul-
juk a közösségben való viselkedést, a vitatko-
zást, az érvelést, ezt itt remekül lehet gyakorol-
ni, vagy látni, hogyan működik, szerveződik 
egy demokratikus szervezet. Ha minden jól 
megy, villamosmérnök szeretnék lenni, mert a 
tervezés, kísérletezés és az elektronika nagyon 
érdekel. Ezért fizika és matematika „fakton” 
tanulok a gimnáziumban.

Mi lesz az érettségi idején? Van helyettesed?
Mivel most én képviselő is vagyok, nekem van 
egy helyettesem az iskolában is. Az érettségi 
idejére ő venné át a munkát helyettem, és jö-
vőre egy időközi választást is kell majd tartani 
a gimnáziumban. Akik „kinőnek” a közép-
iskolás korból, kispestiként 22 éves korukig 
részt vehetnek a KIFÖ munkájában, bizottsági 
tagként, de már nem lehetnek képviselők. Így 
vannak visszajáró régi diákok is a testületben, 

akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, és 
véleménynyilvánítással, ötleteikkel nagy mér-
tékben  segítik a munkánkat.

Miben hallatta már a KIFÖ a hangját?
Tavaly menza-ügyben volt véleményünk és öt-
letünk, hiszen tagjaink között is sokan vannak, 
akik az iskolában étkeznek. Mi akkor javasol-
tuk, hogy a Deák Gimnáziumhoz hasonlóan, a 
többi intézményben is választhassanak A- és 
B-menüből a gyerekek. Sajnos az étel minő-
ségét mi megváltoztatni nem tudjuk, de a vé-
leményünket azért elmondtuk. Ha idén is meg-
kérdeznek bennünket,  szívesen elmondjuk, 
mit gondolunk erről. Volt rá példa, hogy más 
ügyben, például a Semmelweis Szakgimnázi-
um előtti tér kialakításával kapcsolatban kérték 
az ötleteinket, véleményünket, hogyan oldható 
meg, hogy a tér  a diákoknak is jó legyen, de a 
lakókat se zavarják a tanulók, ha kimennek az 
iskola elé.

Milyen konkrét feladatok várnak mostaná-
ban a testületre?
Jó lenne részt venni a Kispesti Önkormány-
zat testületi ülésein, de sajnos ezek zömében 
tanítási időben vannak, így ezt nehéz össze-
egyeztetni. Egyéb elfoglaltságaink miatt más 
alkalmakkor is el kell jönnünk az iskolából, 
a tanulás rovására nem mehet ez a tevékeny-
ségünk. Még ebben a tanévben kakaótúrára 
szeretnénk menni a Városházára. Aktívan se-

gítünk majd kerületi  versenyeken, mezei fu-
tóversenyen, az őszi és tavaszi úszóversenyen, 
a Wekerlei Székelykapu-futáson, de eljárunk a 
kerületi megemlékezésekre is. Ha idén is hív-
nak minket, természetesen szívesen elmegyünk 
majd a WKK-ba.  Szeretnénk, ha jól működné-
nek a képviselő-testület mellett a most megala-
kított különböző bizottságaink, a humánpoliti-
kai, pénzügyi, a környezetvédelmi, a média, a 
sport és az ügyrendi. A bizottságok működését 
még most dolgozzuk ki, mert viszonylag ke-
vesen vagyunk, döntéseinket együtt hozzuk, 
közösen dolgozunk.

Pénzügyi bizottság is lesz?
Igen, mert a KIFÖ-nek van saját költségvetése. 
Közösen döntünk, milyen programokra hasz-
náljuk fel a Kispesti Önkormányzattól kapott 
támogatást. Ebből a pénzből finanszírozzuk 
a kerületi iskolásoknak általunk szervezett, 
meghirdetett vetélkedő résztvevőinek jutalma-
zását, a káptalanfüredi táborunkat, csapatépítő 
programjainkat, kirándulásainkat is.

Van felnőtt segítőtársa a KIFÖ-nek?
Annak ellenére, hogy a KIFÖ teljesen önálló-
an dolgozik, a  munkánkat az önkormányzat 
ifjúsági referense, Mikófalvi Ágnes segíti. 
Gyakran konzultálunk Vinczek György alpol-
gármesterrel is.

Varga Ibolya

Hörnyéki Fruzsina 
Anna
A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat polgármestere



A magyarországinál jobban csak Romániában és 
Izlandon nőttek az árak, előbbinél 257, utóbbinál 
108,3 százalékkal.
Az Eurostat statisztikái szerint az egészségügyi 
kiadások Magyarországon drágultak leginkább: 
17 év leforgása alatt 156,8 százalékkal kell töb-
bet fizetni érte. A sorban második Bulgária, míg 
a harmadik Lettország, 154,7, illetve 139,2 szá-
zalékkal.

Ezen kívül Magyarország még négy különböző 
kategóriában került fel a legjobban dráguló orszá-
gok dobogójára
• az élelmiszerek és a nem alkoholtartalmú italok 
120,3,
• az alkoholos italok és dohánytermékek 220,4,
• a rekreációs és kulturális költségek 53,3,
• míg az éttermi és hotelköltségek 158,5 száza-
lékkal lettek drágábbak.

Ki gépen száll fölébe
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„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj” – írta Radnóti Mik-
lós gyönyörű versében. Onnan a magasból gyárat, szántóföl-
deket látni, mind megannyi célpont, itt lent látni a dolgozót is, 
ki dolgáért remeg. Radnóti korában még nem voltak látványos 
stadionok, ma már nyilván ez is látszana. Radnóti korában ezek 
a célpontok elpusztítandó objektumok voltak, ma már inkább 
megszerzendő vagyontárgyak, vagy legalábbis pénzt termelő 
zsíros üzletek. A végeredmény talán még a Holdról is látszik: 
a Balaton-part nagy része, szántóföldek, közepén takaros kas-
téllyal, sőt külön szebbnél szebb kastélyok mind Orbán ked-
venc oligarcháinak, családtagjainak kezén immár. 
Nyilván ezt jó nézni a magasból (nyilván ezt jó nézni a tulajnak 
a magasból), talán ezért is reptetik ennyit Orbánt magánrepü-
lőn. Ahogy ezt a sajtó megírta, van egy nagyjából 17 milliárd 
forintba kerülő magángép, melyen a miniszterelnök rendsze-
resen utazik. Máskor ugyanez a gép Mészáros Lőrinc család-
tagjait utaztatja Rijekába, ahol a gázszerelőből lett oligarcha 
luxusjachtja horgonyzik indulásra készen, fedélzetén előfordul 
Homolya Róbert, a MÁV frissen kinevezett vezérigazgatója 
is. A kormánykommunikáció szerint a gép Garancsi Istváné, 
aki amúgy számolatlanul nyeri az állami közbeszerzéseket. A 
kormánykommunikáció szerint nincs ezzel semmi probléma. 
Csak zárójelben jegyzem meg, még Donald Trump egyik mi-
niszterének is le kellett mondania a költséges magánrepülőzé-
sek miatt. Orbánék meg a szemünk láttára lopják szét az orszá-
got szégyenérzet nélkül. Aztán fentről gyönyörködnek, hogy 
mennyi minden az övék, magángépestől, mindenestől. Itt lenn 
meg marad a küszködés, a működésképtelen kórházak, az alul-
fizetett dolgozók tömegei, a funkcionális analfabétákat képző, 
gátlástalanul tönkretett oktatási rendszer, az árak mögött egyre 
jobban lemaradó nyugdíjak. Nekik ez már nem számít. Egy 
egész országot hagynak lassan az út szélén, a hazát ők már 
milliárdokban, vagyontárgyakban mérik. Nekik térkép e táj.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Átlagosan 98 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Magyaror-
szágon 2000 és 2017 között. Az Eurostat statisztikái szerint, ha 
az összes uniós tagországot figyelembe vesszük, Magyarorszá-
gon volt a harmadik legmagasabb növekedés az EU-ban – írja a 
Pénzcentrumra hivatkozva a hvg.hu.

Drágább az élet itthon

BOMLÁS

Széthullik
az LMP
Az LMP frakciójából és a pártból 
is távozik Szél Bernadett. Szél a 
Facebookján azt írta, hogy függet-
lenként, „kompromisszumok nélkül” 
akarja folytatni a Nemzeti Együttmű-
ködés Rendszere elleni küzdelmet. 
Szél Bernadett kilépett az LMP-ből, 
a pártból és a frakcióból is távozik 
– értesült az Index. A párt volt társ-
elnöke és frakcióvezetője, a 2018-as 
kampányban a miniszterelnök-jelölt-
je a napokban  jelentette be a döntést. 
Úgy tudjuk, hogy Szél nem egyedül 
távozik. Szabó Szabolcs, aki koráb-
ban az Együttben politizált, szintén 
kilép az LMP-frakcióból. 

CIKI

Repül a, repül
a miniszterelnök!
Szilágyi György jobbikos képvise-
lő az országgyűlés legutóbbi ülésén 
arról kérdezte Orbán Viktort, nem 
tartja-e aggályosnak, hogy Garancsi 
István luxusgépével repked. A kép-
viselő szerint jogilag aggályos, er-
kölcsileg pedig vállalhatatlan, ha egy 
miniszterelnök ilyen ajándékot fogad 
el attól, aki közbeszerzéseken renge-
teg pénzt nyer. Orbán Viktor a vála-
szában gratulált Szilágyinak, hogy 
felfedezte a spanyolviaszt. „Harminc 
év óta így megyek, jövő héten is így 
fogok menni, és azután is így fogok 
menni. Meggyőződésem, hogy a mi-
niszterelnöknek ott kell lennie, ha az 
országot érintő sportról, gazdaságról 
vagy kultúráról legyen szó” – írja a 
24.hu.

A számok nem hazudnak, egyre kevesebb fér a kosárba
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Már az első előadás is igen izgalmasnak ígérke-
zett, amelyet a régi hallgatók kérésére iktattak 
a programba: az időskorban jelentkező párkap-
csolati problémákról beszélt az akadémia prog-
ramját koordináló Jászberényi József, a szenior 
akadémiák országos mentora. Még az előadás 
előtt Jászberényi József elmondta azt is, hogy a 
kispesti akadémia a második legnépszerűbb az 
országosan létező 38 akadémia közül. Az előadá-
sok sorába idén is kerültek olyan témák, amelyet 
a résztvevők kértek, javasoltak a szervezőknek. 
Példaként említette a közösségi oldalak veszélye-

iről és a fogyasztóvédelemről szóló előadásokat. 
Az időskori párkapcsolati nehézségekről szólva 
Jászberényi József irodalmi példákkal is alátá-
masztotta, hogy mennyire fontosak ebben az 
életkorban az emberi kapcsolatok. Mélyen hiszek 
abban, hogy a problémákat maguk a párok tudják 
csak megoldani, vagy csak olyan külső segítővel, 
akiket maradéktalanul elfogadnak mindketten, de 
ebben elsősorban közös gyerekeik tudnak legin-
kább segíteni. Mindenek előtt a közös hangot kell 
újra megtalálniuk – hangsúlyozta.

Újabb tanév
kezdődött az akadémián

KIÁLLÍTÁS

Lencsevégen
az „őrzők vára”
A Kulturális Örökség Napja és a 
Wekerle 110 alkalmából megnyílt 
Mészáros Gábor fényképész a 
XIX. kerületi Rendőrkapitányság 
épületét bemutató fotókiállítása a 
Petur utcai Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtárban. Az Őrzők vára című 
kiállítás képeit november 7-ig az 
intézmény nyitvatartási idejében 
tekinthetik meg az érdeklődők. 

Kispest országgyűlési képviselője, 
az országgyűlés alelnöke, Hiller Ist-
ván beszédében azt fejtegette, hogy 
vannak olyan épületek, amelyekbe 
szorongással lépünk be. Ilyen lenne 
a kerületi rendőrkapitányság „száza-
dos” épülete is, ám az ott dolgozók 
és a közvetlen személyiségű kapitány 
egy olyan polgárbarát, nyitott hatósá-
got működtet itt, amely feledteti ezt 
a szorongást. Plánk Róbert r. ezredes, 
kapitányságvezető elmondta, az 1912 
októberében átadott, még ma is pa-
tinás épület az elmúlt évtizedekben 
kívül, belül megújult, jól megőrizte 
eredeti arculatát. Az épületet igazán 
jól ismerő Nagy Attila építész a We-
kerlei Építészklubból beszédében 
méltatta az elődök törekvéseit. Az 
eredeti épület nem csupán az „őrzők 
vára” volt, hanem inkább egy rend-
őrpalota, hiszen az irodákon kívül 
a második emeleten a vezetők és a 
munkatársak némelyikének  lakásait 
is kialakították. Az épület egyetlen 
„fájó hiánya” a koronás címer, illetve 
az óra, amelyek az átépítések során 
„lemaradtak”.

A Polgármesteri Program részeként immár har-
madszor kérik a kispestiek javaslatait a kerületi 
fejlesztésekre. A városvezetés a tavalyi összeg-
hez képest 12 millió forinttal többet, összesen 42 
millió forintot – városrészenként (7) 6-6 milliót – 
költ fejlesztésre a helyi javaslatok alapján. A kö-
zösségi költségvetés kialakítása együttes munka, 
hiszen egy újfajta szemléletről, új városfejlesz-
tési módról van szó, amelynek megtervezése és 
megvalósítása közös feladat és lehetőség. Ezért 
kérjük, a javaslattételi lapon juttassák el hozzánk 
idén is ötleteiket – mondta a program indulásakor 
Gajda Péter. Az önkormányzat idén is azt tervezi, 
hogy igényfelméréssel, a Fenntartható Zöldfor-
dulat Munkacsoport által koordinált képviselői 
fórumok szervezésével segíti a kerületben élők 
ötleteinek beépítését a megvalósításért felelős 
irodák szakmai munkájába. Fontos, hogy a be-
érkezett javaslatokat, észrevételeket figyelembe 
véve idén már hét városrészre vonatkozóan vár-
juk javaslataikat, úgymint Felső-Kispest 1 (Ül-
lői út – Simonyi Zsigmond utca – Vak Bottyán 

utca közötti terület), Felső-Kispest 2 (Üllői úttól 
északra – Simonyi Zsigmond utcától keletre eső 
terület), Felső-Kispest 3 (Üllői út – Ady Endre út 
– Kisfaludy utca közötti terület), Felső-Kispest 4 
(Üllői út – Ady Endre út – Hofherr Albert utca 
közötti terület), Kertváros, Hagyományos Kis-
pest és Wekerletelep.
(Bővebben: www.kispest.hu)

Lakossági fórumok 2018-ban:

 
- október 08., 17 óra Csíky utca 36. játszótér
- október 09., 17 óra Berzsenyi u. 6. játszótér
- október 12., 17 óra Élmunkás-lakótelep 68-as      
busz végállomása
- október 16., 17 óra Csokonai u. 5. park
- október 17., 17 óra Központi játszótér
- október 18., 17 óra Hofherr Albert és Jázmin 
utca sarok
- október 30., 17 óra Kossuth tér

Az önkormányzati ígéretnek megfelelően idén is tanulhatnak 
az ötven év felettiek az első tanévét 2013 őszén indító Szenio-
rok Kispesti Akadémiáján. Az ingyenes előadássorozatot az ön-
kormányzat támogatásával, az idősképzésben élenjáró Milton 
Friedman Egyetem (Zsigmond Király Egyetem) szervezi évek 
óta. 

Közösségi döntés
a fejlesztésekről

HIVATAL

ÖSZTÖNDÍJ

Változik
a munkarend

Bursa Hungarica 

A városházáról kapott jegyzői tájé-
koztató szerint a nemzeti ünneppel 
kapcsolatban változik a munkarend 
a Kispesti Polgármesteri Hivatalban 
is. Ennek értelmében október 12-én 
pénteken 8.00 és 17.00 óra között 
lesz ügyfélfogadás. Az ünnepet meg-
előző október 22. (hétfő) pihenőnap 
lesz, az ünnep napja, október 23. 
(kedd) szintén. Ezeken a napokon 
a hivatal zárva tart, ügyfélfogadás 
sincs. Október 24-től a hivatal a 
megszokott rendben várja a kispes-
tieket, az ügyfélfogadás zavartalan.

Kispest Önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve a 2019. évre kiír-
ja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot felsőfokú tanul-
mányokat folytató és kezdő fiatalok 
számára. A pályázat benyújtási ha-
tárideje 2018. november 6. – erről 
döntött a kispesti képviselő-testület 
legutóbbi ülésén. Az ösztöndíjpá-
lyázatra azok a Kispesten lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek.  Bővebb információ 
és jelentkezési lap: https://uj.kispest.
hu/palyazatok/lakossagi-civil-es-
kisebbsegi-palyazatok/7699-bursa-
hungarica-osztondij-2019

Jászberényi József, a szenior akadémiák országos mentora
Kispestiek döntöttek a Beszterce utcai óvodaudvar felújításáról is
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A MintaPinty Zenekar Kész MintaCirkusz! 
gyermekkoncertjével indult a program, majd 
délben a Kispesti Obsitos Fúvószenekar szó-
rakoztatta a közönséget. Délután a kispesti 
nemzetiségek (román, horvát, roma) mutatták 
be műsoraikat, a gyerekeket pedig a Grimask 
Színház Ördöngős Jankó című zenés báb-
játéka várta. Beleznay Endre és Szép Bence 
műsorát Buch Tibor és Szász Kati örökzöld 
dallamai követték, majd a táncé lett a fősze-
rep: a színpad előtti délszláv-táncházban a 
Tabán Szerb Folklór Egyesület táncosaival 
együtt ropták a kispestiek. Délután hat órakor 

köszöntötte a búcsú vendéget Kispest pol-
gármestere. Már tíz éve hagyomány, hogy a 
kispestiekkel együtt búcsúztatjuk a nyarat – 
fogalmazott Gajda Péter, aki rövid számvetést 
is tartott a nyári fejlesztésekről: a közterületi, 
valamint óvodai és bölcsődei felújításokat 
említette, hozzátéve, hogy reméli, a követke-
ző években is hasonló beruházásokkal talál-
kozhatnak majd a kispestiek. Az idei búcsút 
Magyarország első balkán rezesbandája, a 
kilenctagú, jazz-zenészekből verbuválódott 
Guča Partyzans Brass Band koncertje és tűz-
zsonglőrök mutatványa zárta. Számos kísérő-

program tette színesebbé a búcsút: népszerű 
volt most is az állatsimogató és a népi játszó-
tér a Kaszinó kertjében, de a kézműves fog-
lalkozások és a kis vidámpark játékai is sok 
gyereket vonzottak. Mint minden évben, most 
nyílt meg a Kispesti Kertbarát Klub őszi ter-
mény- és dísznövény-kiállítása a Kaszinóban.  
A csepeli, a XVI. kerületi és a szigetszentmik-
lósi kertbarátok is részt vettek az idei bemu-
tatón, amelyet a szigetszentmiklósiak I. világ-
háborús viráginstallációja tett különlegessé.

Az őszies időjárás ellenére sokan kilátogattak az idei Mihály-napi búcsúba. A KMO ha-
gyományos nyárbúcsúztató rendezvényén változatos programokkal várták a kispestieket 
szeptember utolsó hétvégéjén a Templom téren.  A rendezvény műsorvezetője Beleznay 
Endre volt.

Hűvös idő, de remek hangulat
a Mihály-napi búcsún



A közös képviselő
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TÁRSASHÁZI

ROVAT

Az elmúlt hónapokban sok közgyűlés kiemelt napirendi pontja volt 
a közös képviselő választása. Esetenként lemondás következménye-
ként, de volt, hogy a közösség döntött úgy, megpróbálják egy másik 
közös képviselővel a további működést. Az okok között megem-
líthető a közös képviselő munkájának ellehetetlenítése, másrészt a 
közösség részéről a bizalomvesztés. Előfordult az is, hogy a közös 
képviselő egyszerűen eltűnt. A törvény úgy fogalmaz, hogy a közös 
képviselőt bármikor le lehet váltani. Ez azért nem olyan egyszerű. 
Erre az esetre is vonatkoznak a közgyűlés összehívásának szabályai. 
A közös képviselőt a közgyűlés menti fel és választja meg. A közös 
képviselő kiválasztásához célszerű több ajánlatot kérni. Előnyös, ha a 
közös képviselő a kerületben tevékenykedik, ismeri a helyi viszonyo-
kat és megfelelő referenciával rendelkezik. Nem szerencsés például, 
ha egy egyszerű nullás igazolásért a fél várost át kell utazni. Ha a 
pályázó vállalkozásként végzi a munkáját, szerepelnie kell a helyi 
kormányhivatal névjegyzékében. Előnyös, ha van felelősségbizto-
sítása is. Itt is érvényes az a közhely, mely szerint „nem mindig a 
legolcsóbb a legjobb”! A törvény lehetőséget ad a társasházban lakó 
tulajdonostársnak, hogy közös képviselői feladatot lásson el. Ameny-
nyiben a tulajdonostársak közül valaki ezt tiszteletdíj vagy megbízási 
díj nélkül vállalja, úgy a kötelezően előírt végzettség sem szükséges. 
Ebben az esetben meg lehet spórolni a képviseleti díjat. A társasházi 
törvény részletesen leírja, ki láthat el közös képviselői feladatot, mik 
a kötelességei és mik a jogai. Nem szerencsés, ha „kiskirályként” 
irányítja a társasházat, mert nem az a feladata. A jó közös képvise-
lő jó gazdaként szolgálja a közösséget, megfelelő empátiával, prob-
lémamegoldó és kezdeményező képességgel rendelkezik, agilis és 
kommunikatív. Kispesten kialakult képviseleti díjak 4-12 lakásos tár-
sasházak esetében 1.800 – 2.500 forint/albetét/hó, nagyobb, több la-
kásos (panelházak) esetében 1.000 – 1.500 forint/albetét/hó. A 2019. 
január 1-től életbe lépő törvény szerint a társasházak tulajdoni törzs-
lapjaira fel kell vezetni a közös képviselő, a házkezelője vagy az in-
tézőbizottság elnöke nevét, pontos elérhetőségét. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak a munkájukat üzletszerűen végző tisztségviselők, hanem a 
magánszemélyként feladatot vállalókat is nyilvántartásba kell venni.

Hegyi András

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-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

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

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-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-PM)t
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-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-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

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

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-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

Hegyi András
írása
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Olajcsere
AKCIÓ! -10% OLAJSZŰRŐ  

KEDVEZMÉNY

Kuplung 
alkatrészekre
10% kedvezmény

Diagnosztikai kiolvasás
7.990 Ft

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.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 elvé-
gezzük. Kőműves, burkoló, festők, 
vízvezeték 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 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 költöztetés. Igény sze-
rint akár csomagolással együtt! 
Padlás, pince lomtalanítás.
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 EU 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

Csempézést, padlóburkolást, bur-
kolatjavítást vállalunk! Kis mun-
ka is számít! Rövid határidő! Tel.: 
0670-541-9022

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

Előtető lakótelepi erkélyre. Rácské-
szítés erkélyre ablakra, ajtóra. Kor-
látfelújítás üvegezéssel, festéssel 
is. Egyéb lakatos munkák javítása. 
Tel.: 06 1 2842540, 06 70 2094230

KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁS, sóder, homok, murva, 
föld házhozszállítása. Tel.: 061-
282-1201, 0630-942-9460

Nyugdíjas szűcs, szőrme bundák 
javítását vállalja. Tel.: 282-4247, 10 
órától-16 óráig.
Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

INGATLAN

15 éves ingatlanközvetítői tapasz-
talattal eladó-kiadó ingatlanokat 
keresek ügyfeleim részére. Korrekt 
ügyintézés, ügyvédi háttér, hívjon 
bizalommal: Böhm Ilona 06-20-364-
4237  HÉTVÉGÉN IS!!! 

24 éve működő WEKERLE INGAT-
LANIRODA keres komoly vételi 
szándékkal rendelkező ügyfelei 
részére eladó-kiadó házakat, ház-
részeket! Ügyfélbarát, személyre 
szabott jutalék! Hívjon bizalommal! 
Fórizsné Baráth Brigitta Tel.: 0630-
933-2592

DrNest Ingatlan ügyfelei részére ke-
res eladó, kiadó ingatlant. Ismerjen 
meg, jól jár!
06 20 241 0000.

DÖMSÖDÖN a védgát mellett 630 
m2 üres telek eladó 550,- E. Ft. Tel.: 
este 20.00-órától, 06 30/485-0864

XIX. Kispesten ügyfeleim részére el-
adó, kiadó ingatlant keresek, 2-3% 
jutalékért 18 éves szakmai tapasz-
talat, értékbecslés. Hívjon bizalom-
mal, nem fog csalódni! 06-20/397-
4055

OKTATÁS

2018-TÓL MÁR VISSZATÉRÍTIK 
A NYELVVIZSGÁK  ÁRÁT! UGYE 
AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSIN-
TERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉ-
SZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK 4-6 
FŐS MINICSOPORTOKBAN NYELV-
STÚDIÓNKBAN  MOST INDULNAK, 
45000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT. 
INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁINKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL UTÁN BÁTRAN 
DÖNTHET, NINCS KOCKÁZAT! ÉS 
FŐLEG NINCS ZSÁKBAMACSKA :)
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYA-
DI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82 

Matematika oktatás általános és 
középiskolások számára a Kertvá-
rosban. Tel.: 06 70 243 4850

KORREPETÁLÁS 1. 2. 3. 4. 5. osztá-
lyosoknak. Amennyiben szüksé-
ges, segítek megtalálni a tanulási 
nehézség okát, és megfelelő szelíd 
gyógymódot ajánlok. Elérhetősé-
gem: 06 30 814 7795

ÁLLÁS

18. kerületi cégcsoport víz- és vil-
lanyszerelési gyakorlattal rendel-
kező karbantartót, tehergépjár-
mű-szerelőt, munkagépszerelőt, 
autóvillamosság és jármű elektro-
nika szerelőt, karosszéria- és szer-
kezetlakatost keres teljes munka-
időben. Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk! Érdeklődni Marton Gábor 
műhelyvezetőnél a 06-30/824-
7514 telefonszámon.

Élelmiszer kereskedelemmel fog-
lalkozó cégünkbe 3 műszakos 
munkarendet vállaló, ügyfélszol-
gálati munkatársakat keresünk a 
hívások fogadására, megrendelé-
sek rögzítésére és számlázására. 
Versenyképes fizetés. A munka-

végzés helye: Vecsés. Fényképes 
önéletrajzot a krcsmarik.szilvia@
gasztropremium.hu-ra várjuk. Tel.: 
+36-70/521-3615

Gyártó munkatársat keresünk a X. 
kerületbe 1 műszakos beosztás-
ba. Munkaidő: 08:00-16:30. Bér: 
Bruttó: 210.000 Ft/hó. Részletek: 
www.madswork.hu. Jelentkezés: 
karrier@mads.hu email címen 
vagy SMS-ben a 36-20/441-3386 
számon a munka megjelölésével.

Logisztikai raktárba keresünk rak-
tárosokat két műszakos beosztás-
ba a XXIII. kerületbe. Átlagbér net-
tó: 200.000 Ft/hó. Részletek: www.
madswork.hu. Jelentkezés: kar-
rier@mads.hu email címen vagy 
SMS-ben a 36 20 441 3386 számon 
a munka megjelölésével.

Autószerelő munkatársakat kere-
sünk kétműszakos beosztásba a 
XXIII. kerületbe. Átlagbér nettó: 
230.000 Ft/hó. Részletek: www.
madswork.hu. Jelentkezés: kar-
rier@mads.hu email címen vagy 
SMS-ben a 36-20/441-3386 szá-
mon a munka megjelölésével.

Fényező munkatársakat keresünk 
kétműszakos beosztásba a XXIII. 
kerületbe. Átlagbér nettó: 220.000 
Ft/hó. Részletek: www.madswork.
hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu 
email címen vagy SMS-ben a 36 20 
441 3386 számon a munka megje-
lölésével.

Autóvillamossági szerelő mun-
katársakat keresünk kétműsza-
kos beosztásba a XXIII. kerületbe. 
Átlagbér nettó: 220.000 Ft/hó 
Részletek: www.madswork.hu. Je-
lentkezés: karrier@mads.hu email 
címen vagy SMS-ben a 36 20 441 
3386 számon a munka megjelölé-
sével.

Előfizetői újságok kézbesítésére 
keresünk hajnali munkavégzéssel 
kerékpáros kézbesítőt. Munkakez-
dés 02.00-07.00-ig. Tel.: 0620-221-
6247



Shetland U.K. Nyelviskola

www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember közepén 
indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

Nyelviskolánk: 
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsôfokon
-  engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a 

tanfolyamok ÁFA-mentesek

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

ÁRAK 2017/2018 4-7 fô 8-12 fô

kezdôtôl alapfokú  nyelvvizsga 
szintjéig 72.000 Ft 60.000 Ft

alapfokú nyelvvizsgavizsga 
szintje felett 78.000 Ft 66.000 Ft

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

Shetland szoro 2018 osz_102,75x136.indd   1 27/07/18   10:48
Minden pénteken:
16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme


