2017. április

XXII. évfolyam 4. szám

90 éves lenne

Puskás Ferenc
Írásunk a 9. oldalon

6. oldal

5. oldal

GAJDA PÉTER

VADON ETELKA

Önkormányzati feladat a
rászorulók
támogatása.
Öröm, hogy segíteni tudunk a megváltozott munkaképességűeknek.

Kispest négy pályázattal
is indult, ezek közül a fővárosi testület a wekerlei
kispiac felújítását látta a
legfontosabbnak.

LEVEGŐ- ÉS
POLLENSZŰRŐ

-10%

Wekerlei kispiac

alkatrész
kedvezmény

KLÍMATISZTÍTÁS

-10%

MÁR 10 ÉVE!

Az akció időtartama:
2017.03.13–2017.05.31.

Munkalehetőség

1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU
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HÓNAP
-TÁR
SZABÓ DÁVID
írása

Nyugodtan alszik, Elnök úr?

Mit tehetsz, Te?
EGY NAP a VÁLTOZÁSÉRT

Fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot,
ha minden nap teszünk valami apróságot. Tudatosan választunk,
vásárolunk, közlekedünk, döntünk környezetünk érdekében,
akkor máris tettünk valamit a változásért.
PROGRAMOK:
növényültetés, táskafestés, Öko játékok, komposztálás,
Kvíz-kaland áramfejlesztési verseny energiabringák segítségével
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
HELYSZÍN: KISPEST, KÖZPONTI JÁTSZÓTÉR (NAGYSÁNDOR J. U.
ÉS A PETŐFI S. U. KÖZÖTT) IDŐPONT: 2017.04.22. 10:00-14:00

Ez a hajó (is) elment… A feladat teljesítve. Áder János jó káder módjára aláírta a felsősoktatási törvény módosítását, ahogy
a köznyelv ismeri, a CEU-törvényt, a Lex-CEU-t. Ádernek soha
vissza nem térő történelmi esélye volt arra, hogy legalább most
az egyszer bebizonyítsa, az elkövetkező öt esztendőben, lesz,
ami lesz, mégiscsak ő lesz végre a törvényesség őre. De nem
tette meg. És még azt sem, hogy legalább Alkotmánybírósághoz
küldje felülvizsgálatra a törvényjavaslatot, ezzel is legalább önmagáról áthárítva a felelősséget. Ezzel szemben jó szolga módjára bokázott egyet, és aláírt.
Pedig Ádernek most már nem volt mit veszítenie: bármit tesz, öt
éven át ő a köztársasági elnök, akinek a szolgálati idő múltával
is jár a sarzsi, a rang, a fizetés. Nem lesznek kenyér- és lakhatási gondjai. Áder mégsem tudott, akart átlépni önmaga korlátain
és pártjának elvárásain, hű katonaként cselekedett, nem ment
szembe a Fidesszel. Tette ezt annak ellenére, hogy saját gyereke is egy olyan „bűnös külföldi egyetemen” tanul Londonban,
mint a CEU, nem kis pénzért. És mint ahogy a 444.hu kiszúrta,
ráadásul a Richmond University is kiállt a CEU mellett. A Richmond ugyanis tagja az Association of American International
Colleges and Universities szervezetnek, és ez a szervezet is rajta
van a CEU listáján a mellettük kiállók között.
De Áder attól a nyolcvanezres tömegtől sem tért észhez, nem
gondolkodott el, amely az törvényaláírást megelőző napon hömpölygött Budapest utcáin, és követelte: „Ne írd alá, János!”.
Ugyanígy hatástalanok maradtak a tudósok, a rektorok, jogvédők érvei, a nemzetközi sajtóvisszhang is. Sokan, sokáig bíztak
abban, hogy mégiscsak megjön a köztársasági elnök józan esze,
hiába. Áder a törvény aláírásával kiprovokálta, hogy spontán
tüntetés szerveződjön a Sándor-palota elé, és Orbán Viktorról és
kormányáról, a Fidesz-KDNP többségű országgyűlésről magára
rántotta a népharagot. Meglehet, hogy ez volt az igazi cél, hiszen
egy év múlva választások jönnek.
Lapzártánkkor még folytatódnak a spontán és a szervezett tüntetések, de most már kiegészülve a civileket ellehetetlenítő törvényjavaslat elleni tiltakozással is.
Hogy mi lesz ebből, ma még nem tudni. Mi csak azt kérdezzük:
Nyugodtan alszik, Elnök úr?
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Már kétszer annyian kapnak munkát, mint a tavalyi induláskor

VÁROSHÁZA

Két műszakban dolgoznak a Forrásházban
Elindult a második műszak is a Forrásházban, ahol egy együttműködési megállapodás
értelmében a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. délelőtti és délutáni 4-4 órás műszakban,
heti váltásban összesen negyven megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat.

Folytatódnak
a kakaótúrák
Az elmúlt napokban a Hungária iskola
tanulói jártak kakaótúrán a kispesti Városházán. Még mielőtt valaki elkezdene
fanyalogni és párhuzamot vonni, hogy
a miniszterelnök is fogadta parlamenti
dolgozószobájában az egyik budapesti
egyházi iskola kisdiákjait, elmondjuk,
hogy a polgármester vezetésével folyó
kakaótúrák Kispesten több mint hat éve
rendszeresek, választásoktól, politikai
széljárástól, kommunikációtól függetlenek.

SZÜLETÉSNAP
A minőségre senkinek sincs kifogása

Szociális konyha
Ilonka néni
101 éves
Csokoládétortával, virággal és emléklappal köszöntötte Lipcsei Gézánét
születésnapján Vinczek György alpolgármester a XXIII. János Szeretetotthon - Központ Okos Gizella Házban.
Ilonka néni 1916. április 1-jén született
Törökszentmiklóson. Tizenegyen voltak testvérek, közülük már csak ő és 95
éves húga él. Pénztárosként dolgozott
a Borért Vállalatnál, majd az Ügetőn,
1971-ben ment nyugdíjba.

A kispesti képviselő-testület döntésének megfelelően már
aktívan működik a népkonyha a Forrásházban. Az intézményben naponta 60 adag meleg ételt osztanak ki a rászorultaknak.
Kulturált körülmények között, terített asztal
mellett, meleg helyen fogyaszthatják el azt az
egy tál meleg ételt, amelyet az önkormányzat,
a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és
a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központja (OSzSK) által kötött
háromoldalú együttműködési megállapodás
értelmében szeretetszolgálat főz a kispesti
rászorultaknak. Nagy segítség ez a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a
közmunkából élőknek, az átmenetileg nehéz
anyagi körülmények közé kerülőknek – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől, aki
Vigné Vincze Erzsébettel, a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum vezetőjével közösen látogatta meg a népkonyhát a Dobó Katica utcá-

ban, a Forrásházban. Vighné Vincze Erzsébet
tájékoztatása szerint a népkonyhán hétköznap
és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek, akik más
étkezési formát nem vesznek igénybe. A népkonyhán a kiosztásra kerülő 60 adag ételt az
OSzSK egy élelmiszeripari szakközépiskolai
kollégium konyháján állítja elő és szállítja a
Forrásházba, minden munkanap 11.00 óráig.
A népkonyha szolgáltatása minden munkanap
11.30 óra és 12.30 óra között vehető igénybe.
A hajléktalan személyek számára a Vöröskereszt helyi szervezete nyújt továbbra is napi
háromszori étkezést.

Biztonságban, jól érzik itt magukat az emberek
Gajda Péter szerint kiemelt feladata az önkormányzatnak a
rászorulók támogatása, ezért is
öröm, hogy segíteni tud a kerület
a megváltozott munkaképességű
kispestieknek, hogy visszatérhessenek a munka világába. Már
kétszer annyian dolgozhatnak,
mint a tavalyi induláskor. Azért
is fontos ez, mert nem csupán az
emberek állapotát javítja a munka, hanem szocializációs funkciója van, és pénzt is keresnek
vele – fogalmazott Kispest polgármestere. A Kézmű kommunikációs igazgatójától, Radnai
Tamástól megtudtuk azt is, hogy

a Forrásház kiemelt telephelye a
tot is működtető Kispesti Szocicégnek. Biztonságban, jól érzik
ális Szolgáltató Centrum igazitt magukat az emberek. Folyagatója, Vighné Vincze Erzsébet
matosan nő a termelékenység, a
arról beszélt, hogy itt pszichiátmegrendelők dicsérik a dolgozóriai problémával küzdő embekat, elégedettek
rek dolgoznak,
az itt végzett
akiknek másalapos és premás a munkaA megrendelők
cíz munkával.
végző képesséElmondta, töregük, de sikerült
dicsérik
kednek rá, hogy
úgy összehana minőséget
minél
jobb
golni a munkát
legyen a muna Kézművel,
kahelyi légkör,
hogy a felmeés a cég nagy hangsúlyt fektet
rülő problémákat kezelni tudják.
a munkán kívüli elismerésre. A
Az önkormányzat, a Kispesti
Forrásház lelkiegészség-közponSzociális Szolgáltató Centrum és

a megváltozott munkaképességű emberek ezreit foglalkoztató
Kézmű Közhasznú Nonprofit
Kft. háromoldalú együttműködési megállapodása nyomán tavaly
októberben kezdődött meg egy
műszakban a munka a szociális
centrum keretei között működő
Forrásházban.
Az egészségügyi és a szociális ellátás mellé
felsorakozott foglalkoztatással
kiépült a komplex szolgáltatási
rendszer harmadik pillére is a
Magyarországon egyedülállónak
számító intézményben.
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Nyert a wekerlei kispiac

Europarkból
Shopmark

Ha minden a tervek szerint alakul,
akkor a standszezon kezdetére elkészül a két kültéri medence a Kispesti
Uszoda kertjében. Már a csempézés is
elkészült a fürdőmedencékben, ahol a
legkisebbektől a felnőttekig mindenki számára különböző kikapcsolódási
lehetőségek nyílnak majd. A nagyobbik, 10 méter átmérőjű, új szabadtéri
medencében a hűsölés mellett számos élményelem – talppezsgőztető,
nyakzuhany, ülőmasszázs – teszi
változatossá a lubickolást, míg a másik, 5 méter átmérőjű vízfelületben a
legkisebbek számára kínálnak majd
biztonságos nyári időtöltést.

A gépkocsitulajdonosok hamar birtokba vették a helyeket

FELÚJÍTÁS

Folyamatosan adják át
a parkolókat a piac mögött

Kispest négy pályázattal is indult

Március közepén elkezdődött a Kispestet és Pesterzsébetet összekötő –
Hunyadi utca és Nagysándor József
utca közötti – közúti felüljáró teljes
körű felújítása. A munkák várhatóan
2017. július 31-ig tartanak, a felújítás
teljes költsége 280 millió forint. A hídon elvégzik az aszfaltburkolat és a
szigetelés teljes cseréjét. A felüljárót
fél méterrel szélesítik a kerékpárút és
a csökkentett szélességű közúti sávok
kialakítása érdekében. Az új járdaszegély keskenyebb lesz, és a kiemelt
szegély is átépül. A szélesítés miatt
a gyalogosjárdára feljutást biztosító
lépcsőkarokat is újra kell építeni.
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Döntött a fővárosi közgyűlés a 2016 májusában meghirdetett
Tér_Köz pályázatra beadott kerületi önkormányzati városrehabilitációs tervek támogatásáról. Kispest négy pályázattal is
indult, ezek közül a kormánypárti többségű fővárosi testület a
wekerlei kispiac felújítását látta a kerület életében a legfontosabbnak. A támogatás összege 100 millió forint.
Mint azt Vadon Etelkától, a Városháza Társadalmi Kapcsolatok Csoportjának vezetőjétől megtudtuk, a pályázatok beadásának határideje 2016.
november 30-a volt, a 23 kerülettől összesen 42
projekt érkezett. Kispest is négy elképzeléssel
pályázott: vizes játszótér kialakítása a Berzsenyi
utcában, többfunkciós KRESZ- és közösségi park
(Eötvös utca), a Temesvár utca 117/A sz. épület
többfunkciós felújítása és a wekerlei kispiac
felújítása. A kormánypárti többségű fővárosi
testület ez utóbbit támogatta. A koncepcióterv
elkészítéséhez egy korábbi közvélemény-kutatás
eredményeit, illetve a többfordulós közösségi tervezés (kereskedők, wekerlei civilek) során felme-

rült ötleteket, javaslatokat használta fel a kerület
– mondta a csoportvezető, aki hozzátette azt is,
hogy a koncepcióterveket Füzes András és Tóth
Péter készítette, Az átépítés tervezésénél fontos
szempont volt, hogy teljesüljön a helyi civilek
régóta dédelgetett vágya is, és a megújuló piac
alkalmas legyen kisebb közösségi események
megtartására a nyitvatartási időn túl is, valamint
akadálymentesen lehessen megközelíteni. A most
megítélt támogatásból megvalósuló tervek pontos tartalmát a főváros és a kerület közötti az
együttműködési megállapodásokban, folyamatosan, 2017. június 30-ig rögzítik majd.

Március 30-tól már 26 gépkocsi parkolhat a kispesti Kossuth
téri piac mögötti téren folyó építkezés oldalában átadott új beállókon. A Trefort szakgimnázium előtti téren korábban működő illegális parkoló helyén a nyár végére egy 154 beállóhelyes
rendezett parkolót és közösségi teret épít a fővárosi Tér_Köz
városrehabilitációs pályázaton nyert pénzből és önerőből az
önkormányzat.
Alig telt el néhány hét az építkezés megkezdézat továbbra sem gondolkodik azon, hogy a kerüsétől, az önkormányzat megtartotta ígéretét, és
letben fizetőssé tegye a parkolást. De keresni kell
ahogy halad a felújítás, úgy adja vissza a parkolóazokat a megoldásokat, amelyekkel az illegális
kat a piacra érkezőknek és a környéken élőknek.
megállás, mint például a Wekerletelepen, ahol az
Most 25 és egy mozgáskorlátoEuroparkban vásárolók, illetve a
zottnak fenntartott beálló készült
Határ úti metróhoz közlekedők
el – mondta Gajda Péter polgárP+R parkolónak használják a
154 beálló készül
mester, aki a beruházás menetelep külső utcaszakaszait, kordzselésével megbízott Kispest
látozható legyen. Horváth Gyula
Kft. igazgatójával, Horváth Gyukérdésünkre elmondta: a nyár
lával meggyőződhetett arról, hogy külön értesítés
elejéig újabb 40 parkolóval készülnek el, és azonélkül is észrevették és már birtokba is vették az
kat is folyamatosan adják majd át. A tervek szeelkészült parkolóhelyeket a kispestiek. Mint azt
rint a nyár végére mind a 154 beállóhely elkészül,
Gajda Péter most is hangsúlyozta, az önkormányés újra zavartalan lesz a megállás és a parkolás.

Áprilistól Shopmark néven működik
tovább a bevásárlóközpont. A kétszintes Europark 19 éve nyílt meg az
Üllői úton, több mint 25 ezer négyzetméteres eladóterén 68 üzlet működik,
és hetente 125 ezer látogatója van. A
kispestiek szeretik szolgáltatásait és
az eddig megszokott rendezvényeit.
Az elmúlt csaknem húsz esztendő
azonban nem múlt el nyomtalanul, a
szakemberek szerint a bevásárlóközpont kívül, belül műszakilag elhasználódott, formailag és funkcionálisan
pedig nem követi a kor igényeit. Ezért
hamarosan megkezdődik a teljes külső, belső felújítás, amely várhatóan
2018 második felében fejeződik be.

EGÉSZSÉG

Szűrőprogram
a lakótelepen
A számtalan érdeklődőn túl mintegy száz kispestit vizsgáltak meg az
egészségnapon az Élmunkás-lakótelepen a szakemberek. A szűrőkamion
az európai uniós támogatású országos
Egészségvédelmi Szűrőprogram keretében érkezett Kispestre. Főképp a
környék, a Kertváros lakosságát várta
34-féle ingyenes szűrővizsgálattal az
egészségkamion.
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Tízéves a rehabilitációs
centrum
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A legendás labdarúgó születésének 90. évfordulójának alkalmából (1927. április 1-jén született) tartott megemlékezést Kispest Önkormányzata és a Budapest Honvéd FC a KöKi
Terminál melletti parkban felállított Puskás-szobornál.

Márciustól egy új hétvégi jegytípussal teszi még több kispesti idős
számára elérhetővé a testmozgást a
Kispesti Uszoda. Minden szombaton
13 óra után és vasárnap egész nap a
teljes árú jegy harmadáért, mindössze
500 forintért látogathatják az uszodát
azok, akik a pénztárnál felmutatják
nyugdíjasigazolványukat. Az uszoda
ez idő alatt egy külön sávot is biztosít az idősebbek számára a nyugodt
sportolás érdekében. A Kispest Jövőjéért Egyesület jóvoltából pedig
ingyenes foglalkozás is indult, amelyet kimondottan az idősek számára
állítottak össze.

Fáy doktornő (balra) vezetésével évek óta kiváló munka folyik

Tavaszi kupa
Tíz kerületi iskolából összesen 321
alsós és 239 felsős diák ugrott a medencébe és mérte össze úszótudását
az egyéni számokban és váltókban.
Az iskolák közötti verseny győztesének járó Tavaszi Úszó Kupát idén
is a Pannónia iskola úszói emelhették
magasba, második lett a Kós iskola,
harmadik helyezést szerzett a Bolyai
iskola. Az alsós úszók Burány Sándor országgyűlési képviselőtől és
Vinczek György alpolgármestertől, a
felsősök Szujkó Szilviától, a sportbizottság elnökétől és Tóth Andrástól,
az uszoda igazgatójától vehették át az
érmeket és a díjakat.

Szemezgetések címmel immár 14. alkalommal tartottak szakmai konferenciát a Rehabilitációs Társaság Neurorehabilitációs
Szekciójának tagjai. A KMO-ban rendezett eseményen egyben
a szekció 15., illetve az Egyesített Szent István és Szent László
Kórház Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum létrehozásának tizedik évfordulóját is ünnepelték.
A kettős ünnepen Dr. Fáy Veronika, a rehabilitációs centrum igazgató-főorvosa köszöntő beszédében azokra a napokra tekintett vissza, amikor a Jahn Ferenc utcában lévő épületben, a volt
természetgyógyászati centrum helyén negyven
munkatársával megkezdte egy új egészségügyi
intézmény kialakítását. Mint mondta, a csapat
azóta is jó hangulatban, eredményesen dolgozik
együtt, csupán a nyugdíjba vonulók helyére jöttek új munkatársak.
Egy egészségügyi intézményt is az minősít, hogy
azok az orvosok, szakemberek, akik valamelyest
értenek szakmájukhoz, választják-e saját maguknak, vagy ajánlják-e hozzátartozóiknak. A rehabilitációs centrum Kispesten ilyen hely – mondta
a nap egyik védnöke, Prof.dr. Vályi-Nagy István,
az Egyesített Szent István és Szent László Kórház
főigazgatója, aki szerint a centrumban Fáy dok-

tornő vezetésével évek óta kiváló munka folyik.
A főigazgató beszédében azokra a kormányzati
tervekre is kitért, amelyek szerint a teljes fővárosi egészségügyi ellátás megújulhat 2025-re, és
az elkészült átfogó budapesti kórházfejlesztési
koncepció alapján a dél-pesti régióban, a Haller
út–Nagyvárad téri egység kialakításával, egy
1300 ágyas épülettömbbel a centrum is kiemelt
szerepet kap majd a budapesti ellátórendszerben.
A rendezvénynek helyet adó kerületi önkormányzat nevében Vinczek György alpolgármester
köszöntötte a részvevőket, valamint tolmácsolta
a kispestiek elégedettségét is az intézmény munkájával kapcsolatban. Az alpolgármester is örömmel üdvözölte a kormányzati terveket, fejlesztési
elképzeléseket, hiszen ez valamennyi kispesti
érdeke is.
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Nyugdíjasok
az uszodában

VERSENY

helyi hírek

2006 óta fájó szívvel emlékezünk meg Puskás Ferencről, Kispest, Budapest és az ország leghíresebb sportolójáról. Fontos,
hogy mi azt az egykori kispesti
srácot tiszteljük, aki hírességként
is megmaradt embernek – fogalmazott ünnepi beszédében Kispest polgármestere, Gajda Péter,
aki elmondta, az önkormányzat
erejéhez mérten méltó módon
próbálja ápolni Puskás Ferenc
emlékét: utca és iskola viseli nevét, emléktáblák, valamint Kristóf Lajos két alkotása, egy iskolai
és egy köztéri szobor – utóbbi az
első volt Budapesten – emlékeztet a nagyszerű sportemberre,
akinek Európában és a világban
is sok tisztelője volt. Arról is
beszélt a polgármester, hogy három hét múlva Isztambul Pendik
kerületének (Kispest testvérvárosának) most épült sport- és
ifjúsági parkjában a kispestihez
hasonló Puskás-szobrot avatnak
majd. Reméljük, hogy Puskás által ott is sok tisztelőjére találunk
Kispestnek és Puskás sportemberi nagyságának – zárta gondolatait Gajda Péter. Szurgent Lajos,
a Budapest Honvéd FC képviseletében személyes emlékeit osz-

totta meg, a Magyar Labdarúgó
Szövetséget (MLSZ) képviselő
Sipos Jenő arról beszélt, hogy
Puskás élete és pályafutása példakép lehet a mai fiatalok számára, a kiváló sportember hiányzik
a magyar labdarúgásból. Bihari
Péter, a Puskás iskola igazgatója
szerint méltóképpen őrzi az iskola és a kerület is azokat az eszméket, amelyeket Puskás örökül
hagyott.
A születésnapi megemlékezés
végén – Puskás Ferenc 1927.
április 1-jén született – a szobor
előtt hajtottak fejet a megjelentek és helyezték el az emlékezés
virágait. Az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, a
Budapest Honvéd FC képviseletében Szurgent Lajos és Kaszás
Kálmán, az MLSZ részéről Sipos
Jenő, a Puskás iskola nevében
Bihari Péter, a Puskás Alapítvány
részéről Fenyvesi Dezső elnök, a
Honvéd Baráti Kör képviseletében Piroska János és Balogh Pál,
a Székelyország Tündérkertje
Egyesület részéről Bacsó András, a Puskás Nemzetközi Futballalapítványtól Mravik Gusztáv koszorúzott.
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A pedagógusoknak komoly feladatuk van a tehetségek felismerésében

Nem lehet elég korán kezdeni a szemléletformálást

Tehetségek az óvodában

Tabuk nélkül a vakságról

A tehetség volt a témája annak a szakmai konferenciának, amelyet a Kispesti Óvodapedagógusok Szakmai Munkaközössége szervezett a kerületben dolgozó óvónőknek és óvodai
alkalmazottaknak, csaknem kétszáz szakembernek a KMO-ban.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) és a Kispesti Lámpás Klub közreműködésével úgynevezett érzékenyítő foglalkozást tartottak
kisiskolások részére a KMO-ban. Az érkező gyerekek látható módon ugyancsak élvezték
azokat a rövidke, játékos érzékenyítéseket, foglalkozásokat, beszélgetéseket, amelyekkel
a vakok és gyengénlátók mindennapjainak nehézségeivel próbálták megismertetni őket.

Jávori Ildikó: A kiemelkedő képesség mellé akarat és szorgalom is kell
Bánáti Tiborné (Gyöngykagyló
ovi) és Szűcsné Juhász Csilla
(Árnyas ovi), a Kispesti Óvodapedagógusok Szakmai Munkaközösségének vezetői köszöntötték az immár második
alkalommal megrendezett szakmai találkozó résztvevőit. A
konferencia témájának azért
is választottuk a „tehetséget”,
mert a magyar népet a tehetséges nemzetek között szokták
emlegetni. Elég, ha megnézzük a statisztikákat, a magyarok ugyancsak előkelő helyet
foglalnak el azon a listán, ahol
népességarányosan vizsgálták a
Nobel-díjasok számát – mondta
bevezetőjében Szűcsné Juhász
Csilla, aki szerint a tehetség
nagyon nehezen megfogalmazható és körülhatárolható fogalom, ezért is fontos, hogy sokat

beszéljünk róla, mert az óvodapedagógusoknak is komoly feladatuk van a tehetség felismerésében.
Az önkormányzat nevében a
résztvevőket köszöntő Vinczek
György
alpolgármester
dr.

Nincs férőhelyhiány
Czeizel Endrét idézte: „Emberi
érték a tehetség, ami majdnem
mindenkiben megtalálható, csak
sokáig kell faragni a követ, hogy
végül megcsillanjon a drágakő.”
Mi, szülők pedig abban reménykedünk, hogy az óvodával, az
iskolával közösen sikerül gyermekeinkből a legjobbat kihozni,

ha valamiben kimagaslóan tehetséges, azt idejében felismerni.
Mert Szinetár Dóra színművésznő szavaival, születésünkkor
kapunk egy csomagot, de hogy
tud-e valaki élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket kapott, az
sok mindenen múlik – mondta az alpolgármester. Vinczek
György fontosnak találta itt
is elmondani, az önkormányzat elemi érdeke, hogy óvodái
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak a kispestieknek. A kerületi óvodák
működésével, felszereltségével
alapvetően minden rendben, de
egyes óvodákra bizony ráfér a
felújítás, az eszközök fejlesztése.
Ezért a kerületi képviselő-testület az idei költségvetésben gondolt arra, hogy legyen elég forrás
az intézmények felújítására, fej-

lesztésére, korszerűsítésére.
Ezt követően Jávori Ildikó, az
Eleven Team szakmai vezetője
előadásában tisztázott néhány
fogalmat, amelyek a hétköznapi
használatban összemosódnak.
Elsőre mindjárt a tehetség fogalmát különítette el az okos,
ügyes, az átlagosnál jobb képességű fogalmaktól. Jól hangzik, de nem igaz, hogy minden
gyerek tehetséges valamiben.
A szülőknek persze jólesik, ha
gyermekük kiemelkedő képességű, de az még nem tehetség
– mondta, és számolt le rögtön a
hétköznapi illúzióval a szakember. A tehetség nem maradandó,
mert a „tehetségígéretből” a szülők, a pedagógusok, a környezet
támogatásával, az egyén akaratával és szorgalmával lesz csak
eredmény – hangsúlyozta Jávori
Ildikó.
Színes illusztrációkkal egybekötött előadásában, Nagy Mária, az
Operaház nagykövete, brácsaművész azt próbálta bemutatni,
hogy a már apró gyermekkorban
megcsillanó zenei tehetséget a
szülők, vagy valamely közösség
segítségével miként csalogatják
elő, ha kell, akár még kényszerrel is a gyerekekből. Nagy Mária saját életének állomásaival
illusztrálta azt, hogy a szülő miként tudja befolyásolni a gyermek vágyait, és döntéseit. Mint
mesélte, ő világéletében óvónő
szeretett volna lenni, ám a zenéhez való affinitása, az átlagosnál
jobb muzikalitása, képességei,
a szülői rábeszélések többször
akadályozták meg céljainak elérésében, befolyásolták választásait.
A szünetet követően még dr.
Lantos Zsolt, az Oktatási Hivatal képzési referensének előadását hallgathatták meg a résztvevők, és Enyedi Zsuzsanna,
az Educaprint készségfejlesztő
gyermekkönyvek kiadójának bemutatóját nézhették meg a KMO
előterében.

Egyesületünk most először tart
ilyen foglalkozást a KMO-ban
és Kispesten. Erre a napra a Kós
és az Eötvös iskolákból érkeztek
harmadikos gyerekek. Elsődleges célunk az volt, hogy interaktív, elfogadást segítő foglalkozás keretében, a gyerekekhez
közelebb vigyék a „fogyatékkal
élők” mindennapi élethelyzeteit,
megkönnyítve ezzel a kommunikációt és a segítségnyújtást –

A kutya nem
GPS
mondta kérdésünkre Bernát Zsuzsanna, a VGYKE keretein belül
megvalósuló Kispesti Lámpás
Klub vezetője, aki szerint ezek a
gyakorlati bemutatók, amelyen a
gyerekek kipróbálhatták, milyen
is vakon például a zokni-párosítás, a vízöntés, a készpénzzel
való fizetés. Nem lehet elég korán kezdeni a szemléletformálást, mi már óvodás korban is
tartunk játékos, kutyás foglalkozásokat. A gyerekeken keresztül
pedig a családokhoz is eljutnak
üzeneteink – hangsúlyozta. A két
különböző korosztályt képviselő Acsay Péter és Tanai Csaba a
vakok és gyengénlátók hétköznapi közlekedésébe kalauzolta
el a gyerekeket. A fiatal Péter
fehér botjának segítségével mutatta be, hogy ami a látók számára csak az úton való céltalan
kopogtatásnak tűnik, az milyen
fontos is a vakok számára. Ezen
kívül a fiatalember segítségével
gyakorolhatták azt is a gyerekek, miként kell helyesen segíteni például az utcán közlekedő
vakoknak. A 3 és fél éves Bonca
nevű vakvezető kutyával érkező
Csaba pedig először arról mesélt
a gyerekeknek, hogy miként lesz
egy kiskutyából igazi segítőtárs.

Acsay Péter és Tanai Csaba bemutatója
Mint mesélte, a 8 hetes ebeket
majd egy esztendőn át nevelő
gazdik készítik fel az igazi, 6-8
hónapig tartó kiképzésre, amelyet alapos orvosi és alkalmassági vizsgálat előz meg. Vakvezető
kutyának (95 százalékban) temperamentumuk, egyéniségük miatt általában labradorokat, ritkán
golden retrievert, esetleg keverék kutyákat használnak. A kutya
nem GPS, önmagától nem talál
el az úti célhoz, de nélkülözhetetlen a közlekedésben, a tájékozódásban, hiszen figyelmeztet az
úthibákra, a járdára, megtalálja a
megállót, tehát segít abban, hogy
balesetmentesen közlekedjünk –

teszi hozzá. A vakvezetőkutya
nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott, aranyos állat, de ha hám
van rajta, akkor dolgozik, nem
szabad a figyelmét elvonni azzal,
ezért ha valaki meg szeretné simogatni, akkor először kérdezze
meg a gazdáját, meg teheti-e, ha
nem, akkor sem szabad haragudni a látássérültre ezért – tanácsolja gyerekeknek Csaba. Fontos
Zsuzsanna, a Kós iskola III. a
osztályának tanítója lelkesedéssel beszélt a programról és arról,
hogy a gyerekek is tele vannak
kérdésekkel, és ha azokra őszinte
választ kapnak, megszűnik tabu
téma lenni a fogyatékkal élés,

nem tekintenek csodabogárként
a vakokra, gyengénlátókra, természetessé válik mindaz, ami
kezdetben szokatlan, furcsa volt,
vagy félelmet keltett bennük.
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ka, vagy zsibbad a test valamely
része) önmagában nem elég, mert
a közvetett okok is legalább en�nyire fontosak. Hiszen ha szokásainkon, amitől a fájdalom létrejött, nem változtatunk, nem lesz
tartós az eredmény. Éppen ezért
a harmadik lépés a rossz beidegződések, a gerincet nyomasztó
káros hatások kiküszöbölése.
Ilyenek például a munkahelyi,
iskolai körülmények, a különféle
terhelések, a stressz. Mindezek
után jön az igazi megoldás: a
tartáskorrekció. Megtanítjuk, hogyan kell a gerincet, a csípőt, a
vállat, a derekat, a hátat, a fejet,
a nyakat tartania, hogy ez minél
kisebb terhelést kapjon álló, ülő,
fekvő helyzetben. Nem maradhat
ki a megrövidült izmok nyújtása
és a merev gerincszakaszok mobilizálása sem! Ám mindehhez az
utolsó, a hatodik lépésre, a stabilizáló mélyizomzat megerősítésére
is szükség van, mert ez képezi az
egész gyakorlatrendszer alapját.

Romhányiné
Kovács Mária

Fontos a fokozatosság?
Csak akkor alkalmazzuk a terápiát és mindenféle változtatást, ha
azt a test engedélyezi! Minden,
amit erőszakkal akarunk elérni, az

gyógytestnevelő tanár, gerincterapeuta
Ingyenes tanfolyamot, egyéni és csoportos mozgásórákat, tanácsadást tart
mindenkinek (gyerekeknek, felnőtteknek), akiket gerincproblémák érintenek. A háromgyermekes, négyunokás, a Wekerletelepen élő, a közösségért
mindig aktívan tevékenykedő, munkáját hobbijának tartó, tudását önzetlenül mindenkivel megosztó szakember több évtizedes tevékenységét a
kerületi önkormányzat Kispest Sportjáért díjjal is elismerte. „Hozzá menj,
ha baj van a gerinceddel, mert ő biztosan segít!” – tartják róla kerületszerte.
Honnan a szakmai tudás és a szándék segítéshez?
Alapszakmámat tekintve testnevelő tanár,
gyógytestnevelő vagyok. A kispesti Semmelweis Egészségügyi Szakközépiskolában és
a Testnevelési Egyetemen tanultak pedig elindítottak az egészséges test szolgálata felé
vezető úton. 1986-ban alapítottam a Wekerlei
Mozgásműhelyt, mert küldetésemnek éreztem, hogy a kicsi gyermekek, felnőttek, idős
emberek életét a mozgás segítségével teljessé
tegyem. A Pilates Institute-mélyizomtechnika
rendszere, és a McKenzie porckorong-korrekciós technika határozott irányt és biztos alapot
adott a további munkámhoz. Így vált szakterületemmé immár 20 éve a gerinctorna, a
gerincrehabilitáció. De mindehhez kellett az a
személyes élmény is. Szülés után sokszor nem
tudtam felkelni az ágyból, mindig volt valamilyen baj a derekammal és a nyakammal. Azt
tapasztaltam, hogy a különböző terápiákkal

mindig vakvágányra futok, hiszen fiatal korom
miatt nem vették elég komolyan a panaszaimat. Elkezdtem saját gerincemen is kipróbálni
a tanultakat, és a módszer működött. És nemcsak magamnak, hanem egyre több embernek
tudtam segíteni gerincproblémáján nyaki és
derékszakaszon.
Mit takar a gerincproblémák természetes
gyógymódja?
Ez egy olyan gerincterápia-rendszer, amely a
gerinc statikáját és az izom egyensúlyát állítja helyre. Statikailag tehermentes környezetbe
helyezem a gerincet üléskor, álláskor, mozgáskor, hogy a legkisebb terhelés érje. Másrészt,
mindezt olyan izomkörnyezetben, ahol feloldom a görcsöket, a feszültségeket, a gyengébb
izmokat pedig megerősítem. A terápia a porckorong korrekciójára és a gerinc helyes tartására, valamint a mélyizomrendszer talpra állítására épül. Az a célom, hogy az emberek saját
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kezükbe vegyék gerincük, testük sorsát. Hogy
ne legyenek kiszolgáltatottak, ne szoruljanak
mások segítségére. Ha megjelenik a tünet, azt
tudják azonosítani, tudják diagnosztizálni a gerincproblémát, valamint az elsajátított trendek
alapján tudjanak előre lépni a gyógyulásig, de
legalább a fájdalomenyhítésig. Természetesen,
ha nem tudjuk a problémát ezzel a módszerrel
megoldani, tovább kell lépni!
Hogyan épül fel a terápia?
A már kialakult gerincproblémáknál hat területen kell aktivizálni figyelmünket, erőinket.
Ezek a területek, mint a körsajtos dobozban
az egyes cikkek, együtt alkotnak egységes
rendszert. Elsőként a közvetett és a közvetlen
kiváltó okok feltárása, a test feltérképezése a
feladat, majd ennek megoldására alkalmazzuk a McKenzie porckorong-rehabilitációs
technika mozgásanyagát. A közvetlen kiváltó
okok megszüntetése (amitől fáj a válla, dere-

interjú
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nem hoz maradandó eredményt,
csak izomgörcsöt, ami nehezíti
a továbblépést. Mert például azt,
aki nem tud hason feküdni, mert
nincs meg deréktájon az ágyéki íve, amely ezt lehetővé teszi,
nem szabad kényszeríteni! Nála
ugyanis akár hónapokig is eltarthat ennek az ívnek a kialakítása.
Ha valakin látom, hogy nagyon
nehéz járással, látható fájdalommal érkezik a foglalkozásra, azt
nem állítom be rögtön tornázni.
Kik járnak a terápiára?
Szinte minden korosztályból járnak hozzám. Jelenleg vannak
harmadikos tanítványaim is, a
legidősebb pedig 76 éves. A csoportokban ma már meg-megjelennek a férfiak is, de ez az arány
jelenleg még nem haladja meg tanítványaim 10 százalékát.
A módszert mindenki el tudja
sajátítani?
Vannak olyanok, akik nagyon
jól érzik a testüket; nekik sokkal
könnyebb megérteni a módszer
lényegét, elsajátítani a gyakorlatokat. Másoknak ez komoly
koncentrációval megy csak. Ha
valaki eldönti, hogy szeretne

részt venni saját gerincének a
gyógyulásában, ahhoz segítséget tudok adni, és ezen az úton
végig tudom őt kísérni. Ez bizony, hosszabb ideig tart, mint

egy gyógyszert bevenni! Sok-sok
türelemre, gyakorlásra van szükség. (Az interjú hosszú változatát
elolvashatja a www. magazinlapok.hu oldalon.)

Csoki mousse
málnával
350 Ft
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!
Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás
1193 Budapest, Városház tér 2. Nyitva hétfőtől péntekig: 11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com • facebook.com/konyhakertkispest
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Őszintén a biztonságpolitikáról
Nem szabad félni! – volt az elsődleges üzenete annak a találkozónak, amelyen Tarjányi
Péter biztonságpolitikai szakértő volt a Kispest Jövőjéért Egyesület vendége a KMO-ban.
Amikor a találkozót szervezte az egyesület, még nem is sejthették, hogy sajnos a terrorizmusról szóló eladásnak szomorú apropója is lesz az aznapi londoni események tükrében.
A szervezők szerint Tarjányi Péter meghívása időszerű, hiszen itt az ideje, hogy a riogatások helyett őszintén beszéljünk, beszélgessünk erről.

Komoly a biztonságpolitikai helyzet Európában
A szakértő bevezetőjében arról
beszélt, hogy komoly a biztonságpolitikai helyzet Európában,
amelyre az öreg kontinens országaiban élők, az Európai Unió
nem volt felkészülve. Valami
elkezdődött, és borzasztó, hogy
egy-egy terrortámadásnak már
évfordulója van. Annak ellenére,
hogy az emberekben ott van a
félelem, meg kell próbálni a realitások talaján maradva beszélni
a gondokról, és keresni kell a közös a megoldásokat.
Előadásában Tarjányi Péter három látszólag különálló, gyökerében mégis összekapcsolódó
problémakört, biztonságpolitikai
kihívást említett, amelyek nem
az elmúlt néhány esztendőben
keletkeztek. Magyarország számára is talán a legsúlyosabb, és
az általános problémák alapja
Oroszország gazdasági, és ezzel
párhuzamosan politikai befolyásának megerősödése, a birodal-

mi vezetés gondolkodásmódjának újraéledése, az ukrán válság
és a Krím-félsziget elfoglalása.
„25 évvel ezelőtt azt hittük, hogy
biztonságosabb lett a világ, ezért
mintha megszűnt volna a tudatos
és biztonságra törekvő előrelátás” – mondta a szakértő.
Tarjányi Péter történeti áttekintésében beszélt arról, hogy a ’90-

Beszélgessünk
nyíltan
a témáról
es években nem Oroszországról
szóltak a hírek, annak a korszaknak az ország abszolút vesztese
lett. Az ezt követő időszakban
a „legvadabb privatizációs hullám” indult meg Oroszországban, amelynek következtében a

kitermelődött oligarchák megpróbáltak a politikába beférkőzni
(sikerrel). Ennek az új rétegnek
azonban „kicsi lett az ország” a
gazdasági és politikai elit érdekeinek kiszolgálására, megindult egy áramlás Európa felé. Az
európai országok pedig abban
a hitben, hogy az oroszországi
embargó elégséges a birodalmi
gondolkodásmód
visszaszorításához, ölbe tett kézzel szemlélték az oroszok térnyerését,
előrenyomulását. Csak későn
szólalt meg a vészcsengő a fejekben, amikor már az orosz politikai elit, fegyverek nélkül, remek kommunikációval komoly
gazdasági befolyást szerzett és
szisztematikusan építkezett Európában. A cél pedig továbbra is
az Unió egységének megbontása.
Ezt a gazdasági térnyerést bizonyítja a készülő Paks II., amely
arra is felhívja a figyelmet, hogy
akarunk-e kiszolgáltatott pozí-

cióba kerülni biztonságpolitikai
szempontból – hangsúlyozta a
szakértő. A másik két témakörben, a terrorizmussal és a menekültválsággal
kapcsolatban
leszögezte, a hazai kormányzati
kommunikációval ellentétben a
terrorizmus nem a menekültválságot használta ki elsődlegesen
a támadások előkészítésére és
lebonyolítására. Tarjányi Péter
a terrorizmussal kapcsolatban
markánsan fogalmazott: az Unió
nagyobb befogadó országai,
Franciaország, Németország, de
a többiek is nem figyeltek eléggé, nem támogatták megfelelően a náluk letelepedő, különféle
nemzetiségű, állampolgárságot
szerző bevándorlók beilleszkedését, oktatását, egymás mellett
élésének gondjait, így az ott
felnövő generációk mára már
nem hálásak az őket befogadó
országnak, hanem „visszatalálva a gyökerekhez”, az anyaországok anyagi segítségével
radikalizálódtak. Arra a kérdésre pedig, hogy kell-e félnünk
itthon, Tarjányi Péter határozott
„Ne féljenek!”-kel válaszolt. A
Keleti pályaudvaron 2015-ben
kialakult válsághelyzet sem a
véletlen műve, sokkal inkább
politikai háttéralkuk, a kormányzati kommunikáció terméke. Itt
még elkövetődött a legnagyobb
szakmai hiba is, mert a kormány
felrúgta a biztonságtechnikai
alaptételt is, amely szerint „a bajt
nem visszük a tömegbe, lakott
területre”, azaz hagyták, hogy
napokon keresztül élelem, víz
és tisztálkodási lehetőség nélkül
éljenek a menekültek a város közepén csupán azért, mert az „jól
mutat” a médiában. A szakértő
mindenkinek azt tanácsolta, próbálják meg fenntartással olvasni
a migránsokról szóló híreket,
álhíreket, több forrásból tájékozódjanak, és beszélgessenek
minél többet, nyíltan másokkal
ezekről a kérdésekről.

Hol a határ?

Kedvezményes
hirdetési
lehetőség:
Telefon:
(0620) 296-3555

50. ÉVES HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓ!
KISPESTI HÁZASPÁROK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK,
AKIK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLIK 50. HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓJUKAT ÉS MÉG NEM VETTEK RÉSZT A
VÁROSHÁZÁN RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN!
Jelentkezés: 2017. AUGUSZTUS 31.-IG.
Huszár Erzsébet Idősügyi referensnél:
Telefon: +36205492434,
email: huszarerzsi@gmail.com

Hosszú idő után ismét az utcán az emberek, ezúttal egy egyetem bezárása, a civil szervezetek elleni példátlan kormányzati támadás okán.
Nekünk, parlamenti képviselőknek a kormánypárti többség most sem
adott arra módot, hogy véleményt mondhassunk a törvénytervezetről.
Amelyet minden eddiginél gyorsabban, néhány óra alatt vertek át az
országgyűlésben. Ezúttal közreadok néhány gondolatot abból, amit a
Törvényalkotási Bizottságban volt alkalmam elmondani az MSZPfrakció nevében. „Mindenki, aki ezt a jogszabályt figyelmesen elolvasta, ugyanarra a következtetésre jutott: a kormánynak útjában áll a
CEU, és el akarja lehetetleníteni, be akarja zárni. 17 Nobel-díjas közgazdász, számos egyetem és intézmény van a világban az önök jogszabálytervezete ellen. Az egyszerűen képtelen érv, hogy ez egy versenyelőny, mert amerikai diplomát is adnak. Magyarországon a legjobb
egyetemeknél olyan túljelentkezés van, hogy óriási trauma minden évben a ponthatárok kihirdetése a családok számára. Tehát nem fenyeget
az a veszély, hogy a magyarországi egyetemek kiüresednek. Nézzék
meg a túljelentkezési számokat: minden jó magyar egyetemre nagyon
nehéz a bejutás. Tehát az, hogy amerikai diplomát is adnak, egyáltalán nem jelent önmagában rangot. Az jelent rangot, hogy az egyetem
hol van a rangsorban. Olyan komoly helyen van a világ rangsorában a
CEU, mint egyetem, ami kiemeli a magyarországi egyetemek közül.
Hál’ istennek más egyetemek is rajta vannak ezen a térképen, de ilyen
jó helyen nagyon kevés magyar egyetem van, vagy egy sincs. Ennek
a diplomának, amit ott szereznek a tanulók, van értéke. De önöknek
ez valami miatt az útjukban áll, és meg akarják szüntetni, be akarják
záratni Magyarország egyik, ha nem a legjobb egyetemét. De ezzel
nem lesz jobb a többi egyetem helyzete.
Nem véletlen a világméretű felháborodás és egyébként a magyar felháborodás sem. A Fidesz folyamatosan feszegeti a határokat, és lépi át.
Zsinórban hoz be törvényeket a magyar országgyűlésbe, amelyekben
személyre szabottan kedvenc vállalkozókra, vállalkozásokra írnak törvényeket, hogy kedvezőbb helyzetbe hozzák őket. Most újabb határt
léptek át. Ez szégyenletes!
Ha önök a szavazataikat ehhez adják, az szégyenletes. Mert most már
nem a gazdaságon belüli erőviszonyokról van szó, azok átalakítása speciális, egyedi törvényalkotással, két nap alatt átvert törvényjavaslatok
által, már nem a médiaviszonyok átalakítása hasonló módszerekkel,
hanem a tudományos élet megváltoztatása, a független tudományos
műhelyek, az egyetemek működésébe való közvetlen beavatkozás
szintén a törvényalkotás módszerével – ez egy újabb határ. És ha önök
ezt a határt átlépik, igen, az szégyenletes lesz.”
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Az okok között lehet a fiatalok külföldre vándorlása

BLAMÁZS

Mák és holnapok
a Városházán
Lach Sándor munkáiból nyílt kiállítással nyitotta az idei évet a
Kispesti Városháza Tárlat a polgármesteri hivatal előterében
Mák & Holnapok címmel. A Helikon Kulturális Egyesület támogatásával és a művész rendezésében készült, nyolc nagy tablóképből álló kiállítást május elsejéig láthatják az érdeklődők és a
hivatalba érkezők.

Kameracsata
Tarlós István főpolgármester elismerte, hogy a feleségét is 50 ezer forinttal
bírságolták egy szabálytalan kanyarodás miatt kamerafelvételek alapján. A
főpolgármester azonban kifogásolta,
hogy a Bécsi út és a Szépvölgyi út
sarkán elhelyezett kamera egy, a főváros tulajdonában álló oszlopon van,
noha erre nem kértek engedélyt tőlük.
A III. kerületi önkormányzat olyan
dokumentumokat tett közzé, amely
szerintük azt igazolja, hogy a főpolgármester maga adta meg a hiányolt
tulajdonosi hozzájárulást azoknak
a térfigyelőknek a kihelyezéséhez,
amelyek felvételei alapján megbüntették a feleségét.

KISPESTI MAGAZIN

Hatezer hallgató eltűnt
a felsőoktatásból

Kovács kinyírná
volt iskoláját
A 444.hu még az országgyűlési elfogadás előtt megkérdezte Kovács
Zoltán kormányszóvivőt, mi a véleménye a Közép-Európai Egyetem
(CEU) kinyírását célzó törvényjavaslatról. A portál kérdése azért különösen izgalmas, mert Kovács Zoltán sokat köszönhet Sorosnak, lévén maga
is a CEU-n végzett. Kovács válasza:
„Igen, egyetértek vele, hiszen senki
nem állhat a törvények felett, azokat és a vonatkozó szabályokat mindenkinek be kell tartania. Javaslom
szíves figyelmébe a teljes jelentést,
amely 28 intézményt említ, nem pedig egyet” – mondta a szóvivő.

Megjelent a friss statisztika az idei felsőoktatási
jelentkezésekről, amely szerint tavalyhoz képest
eltűnt közel hatezer hallgató. Míg 2016-ban 111
ezer 219-en, addig idén mindössze 105 ezer 868an jelentkeztek a magyar felsőoktatásba – írja a
168ora.hu.
A kormány nem magyarázhatja ezt a beszakadást
a demográfiai csökkenéssel. Az elmúlt évek lassú
növekedési ütemét akasztják meg az idei jelentkezési adatok, ahol újra zuhanás látható. A legnagyobb vesztes a gödöllői Szent István Egyetem,
ahol 22 százalékkal csökkent az ide első helyen
jelentkező hallgatók száma. Meglepő, de nagyot
(közel 14 százalékot) bukott a Budapesti Gazdasági Egyetem is. Nagy vesztes a Nyugat-magyarországi Egyetem, ahonnan 22 százaléknyi első

helyes jelentkező tűnt el. Buktak a kormány által
preferált egyházi intézmények is: a Károli Gáspár Református Egyetem 14, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem 11 százalékot. A győri Széchenyi István Egyetem, amely az elmúlt években
folyamatosan növekedett, a tavalyihoz képest hat
százalékkal csökkent az első helyes jelentkezések aránya. Érzékenyen érintheti a Szegedi Tudományegyetemet is a csökkenés: itt tízszázalékos
a visszaesés. Közel 17 százalékos csökkenéssel
nagyot bukott a Kaposvári Egyetem is. Az okok
között nagy valószínűséggel első helyen szerepel
a fiatalok külföldre vándorlása: vagy nem folytatják az egyetemet, vagy nem Magyarországon
tanulnak tovább.
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HAGYOMÁNY

Székely vásár
Háromnapos tavaszköszöntő húsvétváró székely vásárt tartottak a
Kispesti Székelyország Tündérkertje
Látványparkban. A hagyományteremtő rendezvényen nem csak enni,
inni lehetett, hanem a kulturális műsorokon, bemutatókon keresztül megismerkedhettek a látogatók a székely
kultúrával is. A vásár kenyérszenteléssel kezdődött, amely szertartást
Pákozdi István, a Budapesti Katolikus Egyetem és Főiskola lelkésze
celebrálta. Kedves gesztusként a
Székelyföldről 70 évvel ezelőtt testvérével Magyarországra szökött és
azóta Kispesten élő „öreg székely”,
Bartha Sándor versét hallgatták meg
a résztvevők, aki személyesen is köszöntötte a rendezvény szervezőit és
a polgármestert.

A kormány eddig is óriási károkat okozott

A CEU ellehetetlenítésének kísérlete közben döbbenetes adatok láttak napvilágot, amelyeket a kormány egyelőre nem
kommentál. Megjelent a friss statisztika az idei felsőoktatási
jelentkezésekről, amely szerint tavalyhoz képest eltűnt közel
hatezer hallgató. Míg 2016-ban 111 ezer 219-en, addig idén
mindössze 105 ezer 868-an jelentkeztek a magyar felsőoktatásba. Ez óriási esés, a kormány nem magyarázhatja ezt a beszakadást a demográfiai csökkenéssel – írja a 168ora.hu.

kultúra

WEKERLE

Egy-egy jól eltalált kép meghatározhatja sokak napját
A tárlatot megnyitó Gajda Péter polgármester
beszédében elsősorban azt a szervező és szakmai munkát köszönte meg a Helikon Kulturális
Egyesület tagjainak és vezetőinek, amelyet az elmúlt időszakban végeztek Kispest kulturális életében, így ennek a kiállításnak a létrejöttét is. A
polgármester külön köszönte, hogy a KMO-ban
legutóbb megrendezett jótékonysági bál keretében több képet is felajánlottak árverezésre, megvételre, és az ebből befolyt, több mint 650 ezer
forintot, Raj Csaba kispesti belsőépítész családjának ajánlották fel. A kiállított képeket és Lach
Sándor munkásságát méltató Skoda Éva, a Helikon Kulturális Egyesület vezetője a művész képei
láttán arról beszélt, hogy maga is nagy rajongója
lett az úgynevezett „napi képeknek”, amelyeket
Lach Sándor (tavaly és tavalyelőtt) minden reg-

gel felkelés után készített és a közösségi oldalon
közzétett. Skoda Éva arra hívta fel a résztvevők
figyelmét, hogy a mai művészet nagy lehetősége születik meg azáltal, hogy egy reggel elkapott
pillanatot miként értelmeznek mások, milyen
gondolatokat ébresztenek, mit lát a képen az idős,
a fiatal, a nő, a férfi. De ennél talán még az is
fontosabb, hogy ezt a gondolatát a néző meg is
osztja másokkal is a közösségi oldalon. Egy-egy
jól eltalált pillanat, kép meghatározhatja a napját sokaknak. A képek ugyancsak sejtelmesek, ez
nagyon jó, hiszen nem egészen azt látjuk, mint
amire elsőre gondolnánk – teszi hozzá. A kiállított képek alá Lach Sándor a közösségi oldalon
megjelenő kommentekből, véleményekből készített színes összeállítást.

Művészfesztivál
hatodszor
Az idei WekerleFeszten műteremlátogatásokat szerveztek a kerület
művészeihez. Az érdeklődők találkozhattak Lukácsy Tibor könyvmester-grafikussal, Harasztÿ István
szobrászművésszel, Skoda Éva festőművésszel, Katona Áron Sándor tűzzománc- és festőművésszel, Nikmond
Beáta szobrászművésszel, valamint a
Homoki Anikó üvegművész és Lach
Sándor festőművész házaspárral.
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hirdetés

LEVEGŐ- ÉS
POLLENSZŰRŐ

KISPESTI MAGAZIN

-10%

KLÍMATISZTÍTÁS

alkatrész
kedvezmény

Szülőként gyakran szembesülnek azzal, hogy gyermekeinknél az iskolai jegyeken nem
mindig tükröződik a tanulásba fektetett energia, otthon jobban tudja a gyerek, mint az
iskolában. Mi állhat ennek a hátterében? Erről kérdeztük a MOZAIK Tanulásfejlesztő Központ tanulási trénerét, Telek Anikót.

-10%

24.990 Ft
Minden olajcsere mellé STP üzemanyag
adalékot adunk ajándékba!

MÁR 10 ÉVE!

Mennyi idő alatt látható eredmény?
Egyéni fejlesztés esetén 6-8 hét,
csoportos foglalkozás esetén 3-4
hónap alatt érzékelhető a fejlődés. Természetesen az idő függ
a probléma összetettségétől, a
gyakorlás intenzitásától.
Melyik korosztály
ajánlható?
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Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész
és audiológus szakorvossal
próbálni. A jól bejáratott, kitűnő minőségű,
és a nagy múlttal rendelkező márkák különböző típusai között mindenkinek találunk
személyre szabott tökéletes megoldást.
– Hogyan dől el, kinek melyik készülék
lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy remek
lehetőség, amit azért is támogatok, mert a
hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni, ahol
azt valóban használni fogják: otthoni, munkahelyi környezetben vagy baráti társaságban.
Nem is lehet szakmailag megalapozott,
felelős döntést hozni enélkül, hiszen minden
hallókészüléknek van egy optimális hozzászokási ideje. A próbahordási időszak után
érdemes a tapasztalatok alapján még egyszer
finomhangolni a készüléket, hogy tökéletesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar venni egy ingyenes hallásvizsgálaton és
szükség esetén az ingyenes hallókészülék
próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehetőséget, és
jelentkezzen be az Amplifon Hallásközpontba
a 06 1 235 28 48-as telefonszámon – mondta
el lapunknak Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész
és audiológus szakorvos.

Megnyitottunk!

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
kispesti lakosok számára 2017. április 18-tól május 5-ig.
ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpont
XIX., Üllői út 259.
Bejelentkezés: 06 1 235 28 48
amplifon.hu

számára

A foglalkozásokon már az óvodások is részt vehetnek, 5 éves
kortól, de iskola előkészítő foglalkozásként is hasznos lehet, illetve gyakorlati segítséget nyújt
az általános és középiskolásnak.
Volt már egyetemista csoportunk
is, de speciális esetekben (késői
beszédfejlődés, magatartászavar) akár 3 éves kortól is tudunk
segítséget nyújtani, ekkor heti
két alkalommal tartunk 30-30
perces foglalkozást.
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– Miért nehezebb felismernünk a hallásproblémát, mint mondjuk a látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hallásvizsgálatra
jelentkezik, és azt mondja, hogy „Á, nekem
nincs hallásproblémám, nem vagyok én süket,
hiszen hallom, amit mondanak. Igazából csak
a családom unszolására jöttem el hallásvizsgálatra, semmi bajom“. Sajnos ez azonban a
legtöbb esetben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett személy
érzékeli ugyan, hogy beszélnek hozzá, de a
szavakat nem érti meg pontosan. A beszédértés ilyen esetben nagyon rossz is lehet,
csupán 40-50 százalékos arányban érti meg
az érintett a hozzá intézett szavakat, ez súlyos kommunikációs problémákat okozhat,
és sürgős segítséget igényel.
– A megoldás akár a hallókészülékek
viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a megfelelő
hallókészülék kiválasztása kiemelten
fontos, hisz egy öt-hat évre szóló komoly
döntésről beszélünk. Szerencsére ma már
számtalan lehetőség áll a rendelkezésre, így
érdemes akár több márka készülékeit is ki-
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MI ÁLLHAT A TANULÁSI
NEHÉZSÉG HÁTTERÉBEN?

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ

OLAJCSERE AKCIÓ!

hirdetés

Az akció időtartama: 2017.03.13–2017.05.31.
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A probléma több dologból eredhet, és gyerekenként változó
lehet az alapja. Gondolok itt
magatartás-, illetve koncentráció zavarra, tanulástechnikai
hiányosságokra, fel nem térképezett részképesség zavarokra
(diszlexia, diszgráfia stb.).
Mennyi időt vesz igénybe a
felmérés?
A MOZAIK Tanulásfejlesztő
Központban egy rövid felmérés alatt állapítjuk, hogy a két
agyfélteke együttműködik-e. A
felmérést követően a szülőknek
tanácsot adunk, hogy milyen
foglalkozás javasolt a gyermekük részére, és elmondjuk,

hogyan tudunk segíteni nekik.
Összesen 30 perc a felmérés,
amely játékos formában történik.
A MOZAIK felmérése alapján
elég pontosan meghatározható, hogy a gyermeknek milyen
egyéni fejlesztésre van szüksége, hogyan lehet eredményesebbé tenni iskolai teljesítményét.
Mi a különlegessége ennek a
módszernek?
A módszert Igar Beatrix által
kidolgozott
tanulástechnikai
program alapján állítottuk ös�sze, amely több mint 10 éves
sikeres múltra tekint vissza.
Ez a módszer segíteni tud a

két agyfélteke összehangolásával a koncentráció-, a memória bővítésében, az önbizalom
megerősítésében, a tantárgyi elakadások feloldásában, a kommunikáció fejlesztésében. A
foglalkozás 60 perc, hetente
egy alkalommal. Ez idő alatt
elméleti és mozgásos feladatok
végzünk a gyerekekkel, játékos
formában. Ez nem tantárgyi
korrepetálás és nem mozgásterápia, de tartalmaz mozgásos
gyakorlatokat is, és természetesen a tantárgyi elakadásokat
is helyretesszük. Amennyiben a
két agyfélteke működése összehangolt, akkor az élet minden
területén jobb teljesítményre
képes a gyerek.

Egy konkrét példán keresztül
szeretném bemutatni a módszer
eredményességét: egy 6. osztályos gyermek szülei azzal a
problémával fordultak hozzánk,
hogy az iskolai teljesítménye
nem megfelelő a gyermeküknél,
nagyon gyenge, pedig fejlesztő
foglalkozásokra is járt és a szülők is rendszeresen tanultak vele.
6 hetes közös munka után már
nem csak én, hanem a szülők és a
tanárok is látták a fejlődést, ami
a jegyekben is megmutatkozott
és ezáltal a gyermek is sokkal
magabiztosabb és nyitottabb lett.
Elkezdett önállóan jegyzetelni
és tanulni. A 6 hónapos együttműködés eredményeként iskolai
eredménye látványosan javult,
egyes tárgyakból 3 jegyet is javított. Kiemelném, hogy ebben az
esetben nagyon összehangoltan
tudtunk együttműködni mind a
gyermekkel, mind a szülőkkel a
közös cél érdekében.
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér
18-20.

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.)

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.

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

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 bejelentkezés 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

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 folyamatosan (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 folyamatosan (06-20-971-3397)
7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (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.)

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

Fenyvesi Zoltán
írása

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

Trendforduló
az ingatlanpiacon?

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

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

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.)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN

PIAC

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

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

VÁSÁRTÉRI FORGATAG
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
RÖPLABDA • VÁSÁRI JÁTÉKOK • SPORTBEMUTATÓK
EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK • KÖTÉLHÚZÓ VERSENY

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

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

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

mozaik

10:30-12:00 FUTÓVERSENY, AMELYRE 10 ÓRÁTÓL
LEHET JELENTKEZNI A HELYSZÍNEN
14:30 NICK ÁRPÁD GUINNESS-REKORDER
ERŐMŰVÉSZ MEGLEPETÉS PRODUKCIÓJA
15:00 GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ÉS VARGA ATTILA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÁTADJA
A MEGÚJULT VÁSÁR TERET.
EZEN FELÜL SZÁMOS PROGRAM VÁRJA A KILÁTOGATÓKAT.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR:

Egyre több elemző szerint az ingatlanpiacon megállt az áremelkedés, sőt a használt lakásoknál a jövőt illetően némi árcsökkenés is lehetséges, mivel az árfolyamgáttal rendelkező
lakáshitelek törlesztőrészletei öt év leteltével emelkednek,
ami az eladási szándékokat is érintheti. Ez évben már a CSOKkal vásárolt lakások növekvő vétele miatt is több használt lakás kerülhet eladásra. A túlárazott lakásokra már nincs vevő,
és javultak a vevők alkupozíciói is. Kispesten elsősorban a
használt lakásoknak van piaca, hiszen kerületünkben új lakás
az elmúlt időszakban alig épült, az erre alkalmas telek kevés
van. Befektetőre vár a Határ útnál az Európarkkal szembeni
terület, az Üllői úton a volt ruhagyár melletti telek, a Hofherr
Albert utcában a volt vágóhíd területe. Fejlesztésre alkalmas
nagyobb terület szabadítható fel a Méta utca és a Nagykőrösi
út között. Ezek jobbára gazdasági célú hasznosításra alkalmasak, de a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) hatásaként megemelkedett kereslet miatt itt is előtérbe kerülhet a
lakásépítés. Kivétel ez alól a volt vágóhíd területe a vasút és a
Honvéd-pálya közelsége miatt. Kispesten legnagyobb kínálat
a panellakásokból van, jelenleg több mint száz eladó, átlagosan 290 ezer forint/négyzetméter áron. Ennél magasabb,
380-390 ezer forint/négyzetméter áron kínálják a kisebb, a
35 négyzetméteres lakásokat. Új építésű lakásból a kínálat
szerény, az árak 420-470 ezer forint/négyzetméter közöttiek.
Úgy látom, hogy a wekerlei lakások némileg túlárazottak. Figyelemre méltó, hogy a kispesti családi házak árai az elmúlt
években alig emelkedtek. Ennek oka, hogy Dél-Pesten a kereslet elsősorban a 10-15 millió forint közötti árszintű lakások
iránt nőtt jelentősen. A befektetői kereslet is a társasházi lakások iránt élénk, de tényező az is, hogy a vidéki településeken
alacsony árfekvésű családi házakból nagy a kínálat.
				
				

HELYSZÍN:
KISPESTI VÁSÁR TÉR (MÉSZÁROS LŐRINC UTCA 140.)
IDŐPONT: 2017. ÁPRILIS 30. 10:00-16:00

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Kft.
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SZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek javítása 30 éves tapasztalattal! Márkafüggetlen hűtők, klímák,
villanybojlerek, villanytűzhelyek, mosógépek szakszerű javítása. Bíró Árpád háztartásigép-szerelő. Telefon: 06-30/4427452, 06-70/618-7354
Akciós tábor, üdülés minimum 15 fős
csoportoknak! 5.900 Ft/3 nap / 2 éjszaka
/napi 1 étkezés vagy 15.600 Ft/5 nap / 4
éjszaka/napi 3 étkezéssel. Helyszínek: Tivadar (Tisza-part), Vilyvitány (Zemplénihegység), Bátorliget (Ősláp). Érdeklődni
lehet: 06-42/594-658 vagy e-mailben:
rendezveny1@gmail.com
2017-BAN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVTANI RENDSZEREZÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA KÉSZÜL?
TÉLI SZEMESZTERI TANFOLYAMAINK 4-6
FŐS MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN MOST INDULNAK, 43000 FT
ÁFÁVAL/40 ÓRA.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu
Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre előtető készítés, lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás, üvegezéssel, festéssel is. Egyéb
lakatos munkák – javítások.
Tel.: 284-2540, 0670-209-4230.
Festés, tapétázás, mázolás, burkolás, kőműves munkák és kartonozás vagy igény
esetén teljes lakásfelújítást vállalok. Hívjon bizalommal. Tel.: 0630-989-1203.
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, a mit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték szerelő
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 ALKALOM UTÁN.
ILDIKÓ TEL.: 295 3998, 20 335-5653
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁSOK
MEGSZÜNTETÉSE)
TETŐSZIGETELÉS, BURKOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES
(KÉMÉNYFELUJÍTÁS)
VIZSZERELÉSI
MUNKÁK VÁLLALÁ SA. CSALÁDI HÁZ ÉS
LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGETELÉS AZONNALI KEZDÉSSEL, INGYENES KISZÁLLÁS
ÉS ÁRAJÁNLAT. NYUGDÍJASOKNAK 10%
KEDVEZMÉNY. TEL.: 06 30 557 90 74,
06 20 536 03 69

REDŐNYÖS MUNKÁK készítése, javítása, gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa,
harmonika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható ár. Tel.:
276-5827 üzenet, mobil: 06-30-2129919
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Megbízható rakodókkal, gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint
akár csomagolással együtt! Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás!
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás, függöny mosás, takaró mosás. Háztól - házig 2 nap alatt!
Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20 éves tapasztalat E U minőség,
garancia! www.szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1-280-75-74, 06 30-94-94-360
Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06
70 519 2470 Email: szerviz@szerviz.info
GÁZKÉSZÜLÉK Karbantartás-Tisztítás.
Konvektor, héra, cirkó, tűzhely javítása,
bekötése, cseréje.
VÍZÓRA CSERE A legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Wc-k, tartályok,
csapok, szifonok javítása, cseréje.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS Géppel, falbontás nélkül!
INGYENES KISZÁLLÁS Tel.: 401-0809
Pintér Zoltán víz-gáz szerelő
Rövidáru-Méteráru bolt Kispesten!
Kedvező árak, állandó akciók!
Kaphatók: szövetek, bélések, polár,
flokon, gyermekmintás anyagok, ragasztós közbélés – vetex, vízlepergető
anyagok, selymek. Bő választékban:
cérnák, gumik, zipzárak, kapcsok, hímzőfonalak, tűk-, géptűk, patentok és
farsangi jelmez anyagok!
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig. Cím: 1196
Budapest, Kossuth L. u. 68.
Tel.: 06-1/280- 1147, 06-20/261- 3252
www.zubortex.fw.hu,
e-mail: antalotto2@t-online.hu
Vizes, salétromos falak utólagos szigetelése acéllemezzel talajpára ellen.
06-20/347-1500. www.aberenyi.hu
ÁCS-KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat. Ezen
felül aszfaltozást, járdaszegélyezést,
stb. Nyugdíjasoknak tavaszi kedvezmény 25%! Hívjon bizalommal!
06-20-396-0693.

RÉGISÉG
KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET!
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK
FESTMÉNYEKET,
PORCELÁNOKAT,
ÓRÁKAT, BOROSTYÁNOKAT ÉS BIZSUKAT, GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET,
ARANY ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT,
SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAT, HAGYATÉKOT
KIÜRÍTÉSSEL IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN
EL HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN
IS.
MOBIL: 06 30 324 4986
Polgár Mónika szakbecsűs!
Készpénzért vásárol midennemű régi,
lakberendezési tárgyakat. Bútorokat,
festményeket, órákat, könyvtárakat, keleti tárgyakat. Szőnyegeket, üvegeket,
böröndöket, hangszereket, kerámiákat,
porcelánokat, játékokat és ritkaságokat. Hanglemezeket, szőrmebundákat,
papírrégiségeket
/Színházak részére is./ Nagyméretű tárgyak előnyben.. Hibás állapotban is.
Kiszállás, szakbecslés díjtalan.
Tel: 06 30 4192713
KOSSUTH TÉRI ANTIKVITÁS
MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK, FESTMÉNYEKET, BÚTOROKAT,
ARANY, BOROSTYÁN ÉKSZEREKET, FALI,
ASZTALI, KAR- ÉS ZSEBÓRÁKAT. BRONZ,
EZÜST TÁRGYAKAT. HERENDI, ZSOLNAY
ÉS MÁS PORCELÁNT. GORKA KOVÁCS
MARGIT KERÁMIÁKAT, KITÜNTETÉSEKET, RÉGI PÉNZEKET, RÉGI BIZSUKAT
ÉS ANTIK LAKBERENDEZÉSI ÉS DÍSZTÁRGYAKAT, TELJES HAGYATÉKOT. A KISZÁLLÁS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS DÍJTALAN!
ÜZLET CÍM: KOSSUTH TÉRI PIAC ÜZLETHÁZ FÖLDSZINTJÉN A FŐSORON.
TEL.: 0620-310-0243.
INGATLAN
SÜRGŐSEN ELADNÁ INGATLANÁT? Forduljon hozzánk bizalommal, mi gyorsan eladjuk!
ERDŐ INGATLANIRODA 0620-991-9341
erdoingatlan@t-online.hu
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.
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Fél a bérbeadástól, bizonytalan az eladásban? Hívjon! Kiss Attila, Fővárosi
Ingatlanközvetítői Névjegyzék száma:
05336. Tel.: 0620 241 0000.
Eladó! Három szobás amerikai konyhás,
teljesen felújított családi ház.
Részben alápincézett,garázzsal egybeépített.
A tetején napozó, mely lépcsővel közelíthető meg.
Tel: 06 20 577 4016
ÁLLÁS
Ügyeskezű nyugdijas férfit keresek alkalmi egyszerű házon belüli és házkörüli munkákra kispesti családi házhoz.
Tel.: 30--9131-671, 20-590-6945
Csomagolókat gépkezelőket keresünk
Gyálra 3 műszakos munkarendbe. Kőbánya Kispestről, Határ útról, Vecsésről,
Monorról, Üllőről, Ceglédről, Albertirsáról a bejárás céges busszal ingyenesen
megoldott. Érd: 06-70-342-1653.
Budapestre 9. kerületbe keresünk
alkatrész raktárba raktárosokat 2
műszakos 8 órás munkarendbe. Jelentkezni e-mailen lehet "9. kerület"
jeligére a toborzas@s-forras.hu címre.
Érd:06703421653
Takarítói állást keresek családoknál.
Több éves tapasztalattal.
Tel.: 0620-580-7194.
Szórólap osztókat keresek hosszú távra!
Tel.: 0620 310 0243.
Nyugdíjas nő vállal háztartási munkát,
akár hétvégén is. Kispesti idős embereknél. Hívjon: 0670-613-5987.
OKTATÁS
DOBOKTATÁS Kispest központjának közelében, jól felszerelt stúdióban, gyors
eredménnyel a Dobos Magazin szaktekintély munkatársánál.
Tel.: 06-30-495-7470

Babaruha
Börze
Kispesten

EGYÉB
Eladó 1 db karos lemezvágó olló, 1 db
emelő (4 éves),
1 db jancsi kályha, 2 db Zinger varrógép. Tel.: 0670-233-2774.
Kispesti lakásomra életjáradéki szerződést kötnék, vagy befektetésnek eladnám a tulajdonjogát haszonélvezettel.
Tel.: 06 20 374 53 75
Pénzverdei vonatokat szeretnék vásárolni a gyűjteményembe – ELŐRE –
Pannónia – Helikon, ezek tartozékait és
egyéb fém magyar gyártású vonatokat.
Tel.: 0630-931-7853

Kiadja a WEXFORD Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50. Telefon: (0620) 296-3555
Email: info@magazinlapok.hu • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt., Budapest 1082 Futó utca 35-37.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2017. május.
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

2017. május 7. vasárnap 10:00-12:00 óra között
a Kispesti Kaszinóban (XIX. Fő u. 42.)
A Templom téri postával szemben,
bejárat a sétáló utcából.
Gyerekruhák szenzációs árakon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Árusok jelentkezését
várjuk április 28-ig!
a kispestibababorze@gmail.com
email címen!

Shetland U.K.

Nyelviskola

Felnőttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

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

Tanfolyamaink szeptember
közepén kezdődnek.
A tanfolyamok délelőtt,
délután és szombaton, minden
tudásszinten indulnak, wekerlei
helyszíneken.
ÁRAK
8 - 12 fős csoportban:
60.000 Ft / 60 óra
30.000 Ft / 30 óra
4 - 7 fős csoportban:
72.000 Ft / 60 óra
36.000 Ft / 30 óra
(zetés két részletben lehetséges)
Nyelviskolánk:
- engedélyezett intézmény
- az Euro vizsgaközpont angol és német
akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítő tanfolyamokat indít alap-,
közép- és felsőfokon
- engedélyezett képzési programmal
rendelkezik angol, spanyol, német,
francia és olasz nyelvekből, ezért ezek
a tanfolyamok ÁFA-mentesek
Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre:
telefonon, on-line, vagy személyesen
A csoportokhoz tanév közben bármikor
lehet csatlakozni.
www.shetland.hu • shetland@shetland.hu
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822 • 30/952-1202;
Fax: 281-3391
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