2017. május

XXII. évfolyam 5. szám

Homoki

Anikó üvegművész
Türelemre tanít az üveg…
Interjú a 12. oldalon
7. oldal

4. oldal

KERTÉSZ CSABA

GAJDA PÉTER

A kézilabdacsarnokhoz a
képviselő-testület olyan
tulajdonosi hozzájárulást
adott, amely megnyitotta
a tao-pénzek gyűjtését.

Közös cél a Kossuth téri
piac mielőbbi rendbetétele és az üzletház homlokzatának, reklámhordozóinak egységesítése.

LEVEGŐ- ÉS
POLLENSZŰRŐ

-10%

Piacfelújítás

alkatrész
kedvezmény

KLÍMATISZTÍTÁS

-10%

MÁR 10 ÉVE!

Az akció időtartama:
2017.03.13–2017.05.31.

Kézilabda

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

2

hirdetés

KISPESTI MAGAZIN

KISPESTI MAGAZIN

PROGRAMJAINK:
GYERMEKJÓGA
MINDEN PÉNTEK 16-17 ÓRA
ALAKFORMÁLÓ NŐI TORNA
MINDEN PÉNTEK 16-17 ÓRA
STREET WORKOUT FÉRFI EDZÉS
MINDEN SZOMBAT 14-15 ÓRA
ÚSZÁS IDŐSEKNEK
MINDEN 3. SZERDÁN 11-12 ÓRA

MINDEN
PROGRAMUNK
INGYENES!
KERESS MINKET

kispest@kispestjovoje.com

4000 Ft

Május 27-én a XIX. kerületben.

Tel.: 0670/414-2350

közélet

3

HÓNAP
-TÁR
SZABÓ DÁVID
írása

Gondolatpárbaj
Valamikor, nem is olyan régen, az újságírás is még szakmának
számított. Ugyanúgy megvoltak a szakmai fogásai, mint a cipőfelsőrész-készítésnek, a krampácsolásnak, az üvegfújásnak vagy
a szabás-varrásnak. Szakmájának elismert, megbízható és hiteles
képviselője csak az lehetett, aki a szamárlétrán fokról fokra haladt
előre, a mínuszos hírek napi gyártásától a tudósítások, a riportok,
interjúk, elemzések felé. A szakma nagy mesterei és talpasai egyaránt komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy szavahihető szakértőktől, informátoroktól kapott értesülésekből faragjanak híreket az
olvasóknak, a nézőknek, a hallgatóknak. Ma az újságírói hitelességet, szakmai tudást, az alany és az állítmány egyeztetését mintha
felváltaná a rosszul értelmezett elv- és párthűség, megbízhatóság, a
politikai hovatartozás, a mindenáron való nyomulás, és ma bárki nevezheti magát újságírónak, aki megtalálja a klaviatúrán az O betűt.
„A hír szent, a vélemény szabad” sorvezető mentén újságot írni tanult tollforgatók pedig ámulnak és bámulnak azon, mi mindent hordanak össze a bértollnokok, nem csak az országos médiában, hanem
a helyi orgánumokban is. Mintha nem is ugyanabban az országban,
városban, kerületben élnénk, ha a különböző lapokat forgatjuk, televíziók adásait nézzük, rádióik híreit hallgatjuk. Mert biztosan hiába
keresték a közszolgálati médiában például a húsvét környéki budapesti tüntetéseket akár a Hősök terén, vagy az Oktogonon, a lakájmédiában legfeljebb azt láthatta, hallhatta az ország, hogy voltak
néhányan, és ezek a büdös kölykök lezárták az Andrássy utat, aztán
meg ittak, buliztak, meg még mi mindent csinálhattak. Mint ahogy a
megválasztott új-régi köztársasági elnök esküje alatt a Parlamentben
tiltakozásképpen marionett-Áderral bábozó ellenzéki országgyűlési
képviselő, Szabó Tímea is kimaradt a hivatalos tudósításokból.
Nem csoda, hogy a Bözsi nénik országszerte körbecsókolgatják a
hozzájuk látogatóba érkező aktuális miniszterelnököt, és a közmédiából szerzett információk alapján minden gond és gyanakvás nélkül
megeszik a nekik készített hírmaszlagot.
A napokban hivatali esküt tevő köztársasági elnök beszédében is
eszmélni látszik, már ha ezt nem csak pártkatonaként, taktikai megfontolásból teszi. Beszédében a közélet hangnemének eldurvulását,
a politikai ellenfelek médiában való mindenáron való lejáratásának
stílusát, tartalmát, az álhírek terjesztését kifogásolja. Nincs ez kicsit
későn?
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Az üzletház homlokzatának reklámhordozóit is egységesítik

AVATÁS

Közös cél a piac mielőbbi
rendbetétele
Most az üzletház társasházának tagjai és a zöldséges soron dolgozók kezében van a döntés
lehetősége, hogy elfogadják-e az önkormányzatnak a kispesti piac környezetének rendbetételére tett ajánlatait, javaslatait – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől, aki városvezető társával, Kertész Csaba alpolgármesterrel, valamint a polgármesteri hivatal illetékes
irodáinak vezetőivel együtt tartott megbeszélést a piacosok képviselőivel.

Nyitva a Vásár tér
A több mint tíz éve indult kispesti Zöldprogramban megújulnak a város kisebb
parkjai, játszóterei is – mondta Gajda
Péter polgármester, amikor Varga Attila önkormányzati képviselővel közösen
átadták a felújított Vásár teret. A hatezer
négyzetméteres térre eddig 28 millió
forintot költött az önkormányzat. Varga
Attila a felújítás folytatásáról elmondta:
a második szakaszról júniusban kezdődnek meg az egyeztetések, lakossági
fórumok. A tervek szerint újabb 2 millió
forintot költ az önkormányzat a további
fejlesztésekre.

Kertész Csaba optimista az építkezéssel kapcsolatban

FEJLESZTÉS

Futókör
és focipálya
Nagy fejlesztések indulnak az önkormányzati Sporttelepen, a KAC-pályán. Az önkormányzat arról tárgyal
a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
(MLSZ), hogy egy műfüves pálya készül korszerű világítással, köré futókör,
rekortán (öntött gumiburkolat), és ezzel
párhuzamosan a meglévő öltözőket felújítják. A tervek szerint a nyár végére,
de legkésőbb szeptemberben lehet majd
a konkrét tervekről és a munkák elvégzéséről beszélni.
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Karnyújtásnyira
a kézilabdacsarnok
Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat a Kispesti
Női Kézilabda Klubnak, hogy kézilabdacsarnokot és hozzá a
kapcsolódó parkolókat építhesse tao-pénzből a Katona József
utca 3. alatti sporttelepen (KAC-pálya).
A kézilabdacsarnok megépítéséhez a képviselő-testület olyan tulajdonosi hozzájárulást
adott, amely megnyitotta a tao-pénzek gyűjtésének lehetőségét. Korábban az önkormányzat már beadott egy építési engedélykérelmet, amelyet már csak pontosítani kell,
és hamarosan törvényes akadálya sem lesz az
építkezés megkezdésének. Folyamatosak az
egyeztetések, amelyek után itt azt gondoljuk,
hogy szeptemberben, októberben megindulhat
az építkezés. Ennek során megépül a csarnok vázszerkezete, jövőre pedig folytatjuk a
beruházást. A tervek szerint jövő tavaszra a
teljes csarnok elkészülhet. Ezzel a beruházással egy újabb közösségi tér jön létre, hiszen a
csarnokban nemcsak kézilabda-mérkőzéseket
játszanak majd, hanem végre lesz olyan nagy

tér, ahol kerületi, iskolai, családi nagy rendezvényeket lehet majd szervezni. Ez a komplex
sport- és rendezvénycsarnok kb. nyolcszáz
embert tud kényelmesen befogadni, mellette
pedig mintegy kétszáz négyzetméteres olyan
kondicionálóterem lesz majd. Mivel a Polgármesteri Hivatal ezt meglévő köztisztviselői
karral működtetni nem tudja, ezért ehhez profi szervezői, marketines, sajtós csapatot kell
összeállítani, mert a csarnok üzemeltetése az
előzetes tervek alapján négy millió forint lesz,
amit ki kell termelni.
Már szinte semmi sem veszélyezteti a kispesti
kézilabdacsarnok megépítését, az anyagi források mindkét oldalon rendelkezésre állnak,
csak rajtunk múlik, mikor indul a beruházás
– mondta Kertész Csaba.

A városházán várják a választ az önkormányzat ajánlatára
Régóta húzódó problémára születhet hamarosan mindhárom fél
számára megfelelő megoldás,
mert korrekt együttműködési
lehetőséget ajánlott a kispesti
Kossuth téri piac rendbetételére
az önkormányzat. A kispesti piacon lévő társasház képviselőivel
való tárgyalás után néhány héten
belül arra az ajánlatra várnak
választ, hogy a kispesti arculati
kézikönyvben megfogalmazottak figyelembevételével elkészített és bemutatott tervek szerint
megkezdődhet-e az üzletház
homlokzatának rendbetétele és
reklámhordozóinak egységesítése, amelynek mintegy 25 millió
forintos költségének felét, városképi megfontolások miatt az önkormányzat, a másik felét pedig
a társasház állná – tájékoztatta

lapunkat a polgármester. Gajda
Péter a zöldséges soron dolgozókkal való tárgyalásról elmondta: a piacosok nem tartják megvalósíthatónak az önkormányzat
által építészhallgatói tervpályázatra elkészített és bemutatott
terveket, elképzeléseket, mint

Megnyugtató
megoldás
születik
ahogy azzal sem értettek egyet,
hogy a teljes mértékben önkormányzati kivitelezésben elkészülő felújítás után a jövőben bérlőként dolgozhatnának tovább.

A megbeszélés során a piacon
dolgozók képviselői inkább azt
támogatták, hogy az önkormányzat és a piacosok közösen készíttetnek tervet, amelynek költségei
az önkormányzatot terhelik, míg
a beruházáskor elkészült felépítmények a zöldséges soron dolgozók költségén készülnének el, így
ott a jövőben is tulajdonosként, a
telek használatáért fizetve működnének tovább. A polgármester bízik benne, hogy hamarosan
lesz közös, mindkét fél számára
megnyugtató megoldás. Az önkormányzat nyitott a javaslatra,
hiszen a cél az, hogy hosszú távon is jó megoldás szülessen, a
piacosok kulturált körülmények
között dolgozhassanak, a kispestiek pedig fedett, korszerű piacon
vásárolhassanak.
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A térfigyelő kamerák fejlesztése folyamatos

Továbbra sincs térítési díj
a bölcsődékben

Döntöttek a képviselők az idei Kispest Díszpolgára cím, a Kispestért Díjak, valamint a Kispestért Oklevelek adományozásáról, valamint a kerületi rendőrkapitányság, tűzoltóság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolóit fogadták el a képviselők. Döntöttek arról is, hogy
az étkezésen kívül továbbra sem kell térítési díjat fizetni a kerületi bölcsődékben.

Májusfa
az Erkelben
Májusfát állítottak és Shakespeare
75. szonettjével kedveskedtek a szívükhöz közelebb álló kislányoknak
a 8. a és b osztályokból néhányan az
Erkel suliban. A fiúk a magyar folklór
egyik régi májusi szokását elevenítették most fel meglepetésként, amikor
is ilyenkor, május első napjaiban az
éj leple alatt a legények kivágták a
legsudárabb fát a közeli erdőben és a
falu legszebb eladósorban lévő lányainak háza előtt állították fel.

SEGÍTSÉG

Már megérkezett az új beléptető rendszer

Jubileumi
véradás
Kispest önkormányzata immár 25.
esztendeje szervez önkéntes véradást.
A Kispesti Véradók Egyesülete ez
alkalomból jubileumi véradást tart a
Városháza dísztermében május 22-én
(hétfő) 9 órától 18 óráig. A véradással
párhuzamosan kézműves foglalkozást is tartanak a kisgyermeknek, akik
szüleikkel érkeznek. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy minden
érdeklődő hozza magával személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, TAJkártyáját, és ha van, véradó igazolványát.
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Jól halad a kültéri medencék építése a Kispesti Uszoda kertjében. A két új létesítmény alaposan megváltoztatja majd az
uszoda életét, ezért az idei esztendő próbaév lesz, és a tapasztalatok alapján újragondolják az uszoda és a külső „strand”
rész működését. Jövőre korszerű szekrényekre, használatarányos fizetős beléptető rendszerre cserélik a már elavult régi
eszközöket is – tudtuk meg Kertész Csabától, a sportügyekért
felelős alpolgármestertől.
Bár a vártnál keményebb téli időjárás kicsit hátráltatta a két medence (élmény és gyermek) építését, de ennek ellenére várhatóan május végén
biztosan megnyílik a kispestiek által egyszerűen
csak „strandnak” nevezett szabadtéri fürdőrész
az uszodakertben. A 80-85 millió forintból épülő
új rész alaposan megváltoztatja az uszoda eddigi életét. Kertész Csaba szerint az uszoda elsősorban uszoda marad, mégis nagy öröm, hogy
a legkisebb gyerekekkel érkezők is zavartalanul
tölthetik el itt a meleg napokat. Az uszodakert is
alaposan megváltozik majd, hiszen a két új medence mellé homokozó és kiszolgáló létesítmények (zuhanyozók, öltözők) épülnek. Ezen kívül
egy strandröplabda-pályából szintén füves terület

lesz. Ez persze nem jelenti azt, hogy megszűnne
a strandröplabdázás a kertben, hiszen a megmaradt négy pályán továbbra is tartanak majd versenyeket – nyugtat meg minden sportágért aggódót
az alpolgármester, aki szerint a változások nem
befolyásolják majd a nyári táborok zavartalan
lebonyolítását sem. Az előttünk álló nyár fontos
tapasztalatokat hoz majd, hiszen össze kell hangolni, de el is kell különíteni az uszoda külső és
belső működését. Ebben az évben már készülnek
arra is, hogy jövőre lecserélik a régi elavult öltözőszekrényeket, és újfajta, használatarányos, karórás beléptető rendszert szerelnek majd föl – foglalja össze az előttünk álló időszak nehézségeit az
alpolgármester.

Vinczek György: pályázik az önkormányzat a Szivárvány óvoda fejlesztésére
A több mint negyven napirendi
pontos áprilisi képviselő-testületi ülésen a kispesti rendőrkapitányság 2016-os beszámolójának
tárgyalásakor Plánk Róbert ezredes elmondta, a rendőrkapitányság kiemelkedő eredményt ért el
tavaly a közbiztonság erősítése
terén: kevesebb bűncselekményt
követtek el, javultak a felderítési, nyomozás-eredményességi mutatók, és a belesetek
száma is csökkent Kispesten.
A rendőrkapitány külön megköszönte a testületnek, a hivatalnak és a társszerveknek a
támogató segítséget. Gajda Péter
polgármester azt köszönte meg a
rendőrségnek, hogy a kispestiek
a főváros egyik legbiztonságosabb kerületében élhetnek. Plánk
Róbert kapitányságvezető kérdésekre válaszolva azt is elmondta:

április elsejétől közösen végzik
a térfigyelő kamerák működtetését a közterület-felügyelettel és a
Kispesti Rendészeti Központtal.
A kamerák fejlesztése folyamatban van, sokat segítenek a bűnmegelőzésben, illetve az elkövetők tettenérésekor. A kamerák
általában, 1-2 kivételével, műkö-

100 millió
gyermekétkeztetésre
dőképesek. Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat
a Kispesti Női Kézilabda Klubnak, hogy kézilabdacsarnokot és
hozzá a kapcsolódó parkolókat
építhesse tao-pénzből a Katona
József utca 3. alatti sporttelepen

(KAC-pálya), és vállalja, hogy a
pályázattal megvalósított építési
engedélyköteles
sportcsarnok
külön megállapodás alapján önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Arról is döntöttek a képviselők,
hogy a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
rendeletben nem módosították a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját, azaz a
szülőknek továbbra sem kell
fizetniük a bölcsődéért. A polgármester most is hangsúlyozta,
Kispest olyan kerület, ahol az itt
élőknek nem kell gondozási díjat fizetniük gyermekük bölcsődei ellátásáért. Ez mintegy 100
millió forintnyi önkormányzati

támogatást jelent évente, és ezt
a vállalását szeretné megtartani.
Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy a kispesti gyerekek 80
százaléka az óvodában, illetve a
bölcsődékben az állami normatív
és önkormányzati támogatásokkal együtt szinte térítésmentesen
étkezik, ezért a mostani három
százalékos, a szolgáltató által
kért térítésidíj-emelés nem terheli meg annyira a családokat.
Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Belügyminisztérium
által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című felhívásra a
Szivárvány óvoda energetikai
fejlesztésére. Nyertes pályázat
esetén biztosítja az önerőt, a legfeljebb bruttó 30 millió forintot.
A testületi ülésen Dódity Gabriella azt indítványozta, hogy
vizsgálja meg az önkormányzat
a Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezését méltó helyen, akár a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
használatában lévő Kossuth Lajos utca 8. szám alatti épületben
(ez volt Kispest első polgármesterének háza), akár más épületben, és készüljön egy döntéselőkészítő anyag, amely alapján
a testület mérlegelni tudja a lehetőségeket. A napirend kapcsán
a képviselőasszony elmondta,
ötletéről mind a gyűjtemény,
mind pedig a KMO vezetőjével
egyeztetett, akik ezzel egyetértettek. Gajda Péter a vitában
elmondta, hogy azzal egyetért
az előterjesztővel, hogy az épület újrahasznosítása, a fővárostól való „megszerzése”, a most
benne lévő raktárnak új helyiség
felajánlása már korábban megfogalmazódott, de a városvezető
szerint nem feltétlenül a helytörténeti gyűjtemény kerülne ide.
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Indulhat az útfejlesztési
program

Traktorok
a Tündérkertben
A kilencedik Hofherr-Dutra Gépmajálist rendezték meg a Kispesten traktorgyárat alapító Hofherr testvérek
egykori XVIII. kerületi villájában, a
mai Új Tündérkertben és a parkban.
Gajda Péter, Kispest polgármestere
köszöntőjében arról beszélt, hogy sok
minden összeköti a két kerületet, de
a gyáralapító Hofherr Mátyás személye mindmáig a legerősebb kapocs.
Mindkét város büszke lehet a gyárra,
Kispestről és Lőrincről is sok embernek adott munkát.
A kilencedik Gépmajális házigazdája,
a XVIII. kerület nevében Lévai Zoltán alpolgármester gratulált az emléktársaságnak, egyben megköszönve
nekik, hogy ápolják a hagyományt.
Köszöntötte a megjelenteket és felidézte a gyár történetét Stieber József,
a Hofherr-Dutra Emléktársaság tiszteletbeli alelnöke és Heilauf Zsuzsanna, a XVIII. kerületi Tomory Lajos
Múzeum vezetője is. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy a Hofherr-Schrantz
Traktorgyár – 1951-től Vörös Csillag
Traktorgyár (VöCsi) – egykori dolgozói, a gyűjtők, hagyományőrzők és
érdeklődők találkozhassanak május
1-jén. A mezőgazdasági gépgyárat
1900-ban alapította a Hofherr család.
Az utolsó Dutra-traktorok gyártását
1975-ben fejezték be.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG:

(0620) 296-3555

Biciklisbarát
reggeli
A kerékpáros közlekedést nem lehet elég korán elkezdeni

Elfogadta a testület a kerületi Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT), amelyet a kormány által kiírt „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázathoz nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Közlekedési Központot (BKK)
és a kerületeket konzorciumi partnerként bevonva. Kispest 350
millió forintot nyert a fejlesztésére.
Mint azt Vadon Etelkától, a Városháza illetékes
irodájának vezetőjétől megtudtuk, a pályázat
első állomása a KHT elkészítése és a végleges,
tervzsűri által jóváhagyott KHT benyújtása az
Irányító Hatósághoz. A KHT készítését 2017 márciusában a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és az
érintett civil szervezetek bevonásával kezdte meg
Kispest. A KHT a teljes kerületre elkészült – figyelembe véve a szomszédos kerületek fejlesztési
terveit. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya által működtetett kerékpárosterv-zsűri május közepén tárgyalja
a kerületi KHT-t, a végleges terveket ezt követően
2017. május 31-ig kell benyújtani az Irányító Ha-

tósághoz. Mivel egy korábbi önkormányzati felmérésből kiderült, hogy a kispestiek gyakran pattannak kerékpárra akár iskolába, munkába menet,
vagy hivatalos ügyek intézésekor, és a kerület
biciklivel könnyen bejárható, ezért általános cél,
hogy a mindennapi közlekedésükben minél gyakrabban válasszák a kispestiek a kerékpárt. Így a
végleges tervek elsősorban nem új utak építéséről, hanem a meglévő kerékpárutak fejlesztéséről,
biztonságosabbá tételéről, zárható kerékpártárolók létesítéséről szólnak. A tervek között szerepel
majd az Üllői úton való biztonságos kerékpározás
feltételeinek kialakítása is.

A zivataros május eleji időjárás ellenére sokan pattantak kerékpárra és
álltak meg egy forró teáért, szendvicsért a kispesti önkormányzat hagyományos bringás reggelijének helyszínén a Shopmark (Europark)
kerékpártárolója előtt a Határ úton.
A bringás reggeli az önkormányzat egyik legnépszerűbb rendezvénye, hiszen minden évben két alkalommal, tavasszal és ősszel is, időjárástól függően 150-250 kispesti, vagy a városon átkerekező kerékpáros érkezik munkába, iskolába, óvodába menet az önkormányzati sátorhoz. Az időjárás kicsit
befolyásolta a résztvevők számát, de aki eljött, most sem panaszkodott a
reggelire és az ajándékokra, amelyek között voltak újdonságok is, például
most vízhatlan nyeregtakarót is adtunk – meséli Fülöp Péter főszervező,
aki szerint örvendetes, hogy sokan dicsérik a kispestieket, hogy itt mindig
milyen jó a hangulat. Most is, mint eddig minden alkalommal, fél nyolckor voltak a legtöbben, ahol a reggelin kívül a kerületi rendőrkapitányság
munkatársai KRESZ-tesztet töltettek ki az érkezőkkel. A tesztet kitöltők
magabiztosan válaszoltak a feltett kérdésekre, de bizony volt néhány szabály, amelynek helyes megválaszolása komolyabb fejtörést okozott. Ilyen
fogós kérdés volt az például, hogy a kerékpárral közlekedve haladhat-e
folyamatosan egy másik kerékpáros? Sokan úgy gondolták – mondták a
szakemberek, hogy a kerékpárúton, kerékpársávon vagy az útpadkán igen,
ám a helyes válasz ez estben, hogy csak a kerékpárúton, kerékpársávon
vagy a leállósávon. Sokan nem tudták azt a szabályt sem, hogy már a 16.
életévét betöltő kerékpáros is szállíthat 10 évnél nem idősebb, kerékpárt
nem hajtó utast – teszik hozzá még példaként.

zöld hírek
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Kétszeres Bolyai-siker
a Tichy Kupán
A Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület (KLTE) immár
hetedszer rendezte meg a kerületi
és dél-pesti 10-11 éves gyerekeknek kiírt Tichy Kupát a Bozsik
Stadionban. A díjak átadására a
Bp. Honvéd – Gyirmót mérkőzés
szünetében került sor. Gajda Péter, Kispest polgármestere, Nagy
Antal, a Honvéd négyszeres bajnoka és Koncsik Tibor, a KLTE
elnöke adta át az érmeket. Az
idei Tichy Kupára öt kispesti, két
pestszentimrei és egy pesterzsébeti csapat jelentkezett. Az első
csoportot a tavalyi kupagyőztes,
a wekerlei Kós iskola nyerte, míg
a másodikat a Bolyai. Megismétlődött tehát a 2016-os döntő, így
2-1-es győzelmükkel a bolyaisok
idén is megnyerték a Tichy Kupát.
Bronzérmes a pestszentimrei Kastélydombi Általános Iskola lett. A
gólkirály Dénes Dániel lett a Kastélydombi iskolából. A legjobb
kapus címet a Bolyai iskola tanulója, Szendrei Ákos kapta. Az idei
szezon különlegessége volt, hogy
a Budapest Honvéd tulajdonosa,
George F. Hemingway is vezetett
két mérkőzést.

KISPESTI MAGAZIN
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Török-Magyar Barátság Park Isztambulban

Puskásról nevezték el a futballpályát
A törökországi Pendikben, Kispest testvérvárosában elkészült és átadták a Török-Magyar
Barátság Parkot, ahol Kispest díszpolgárának, a magyar Aranycsapat kapitányának, Puskás Ferencnek mellszobrát is felállították és a róla elnevezett sportpályát is megnyitották.
Az avatóünnepségen részt vett Pendik polgármestere, Dr. Salih Kenan Sahin, kispestiek
képviseletében pedig dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke, Kispest országgyűlési
képviselője, valamint Gajda Péter polgármester.

Pendik polgármestere, Dr. Salih Kenan Sahin és Gajda Péter az avatóünnepségen
A kispesti delegáció tagjai, dr.
Hiller István, az Országgyűlés
alelnöke, Kispest országgyűlési
képviselője, valamint Gajda Péter
polgármester, Somogyi Lászlóné
és Teknős Ferenc önkormányzati
képviselők, Kristóf Lajos kispesti szobrászművész, valamint
Bernát Péter, a polgármesteri
hivatal irodavezetője is részt vett
azon az ünnepségen, amelyen a
törökországi Pendikben, Kispest
testvérvárosában felavatták a
Török-Magyar Barátság Parkot.
Mint Gajda Péter polgármestertől az indulás előtt megtudtuk,

Pendik Isztambul egyik kerülete
Törökországba, és ugyanennyi
a város ázsiai oldalán. A két vátörök diák és kísérő tanár látoros önkormányzata 2010 májuságatott Kispestre. A Pendikben
ban kötött testvérvárosi megállamost átadott játszó- és sportpark
podást, és azóta
igen tetszetős és
ez Kispest egyik
egyedi megoldálegeredményesokkal, lépcsőzeA szobor
sebb testvérvátesen elhelyezett
Kispest
rosi kapcsolata.
sportpályákkal,
Az elmúlt hét
játszóterekkel,
ajándéka
év során a két
zöld és fás séönkormányzat
tánnyal épült, és
számos kulturális, oktatási és
ide került Kristóf Lajos kispesti
gazdasági programot szervezett
szobrászművész Puskás-mellközösen. Öt kispesti iskolából
szobra is. A park bejáratánál
több mint 120-an utaztak eddig
egy információs tábla mutatja

be képekben Magyarországot és
Kispestet. De itt kapott helyet az
az ember nagyságú Rubik-kocka
is, amely a méltán világhírű magyar játéknak és feltalálójának
állít emléket. A Törökországban
is igen népszerű magyar regény,
a Pál utcai fiúk alakja is megelevenedik egy nagyobb táblán
annak a szoborcsoportnak a fotóján, amely a VIII. kerületben, a
Práter utca 11. szám alatti iskola
előtt áll.
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Tehát a kemencének kulcsszerepe van!
Valóban. Az üveget kemencében
800 Celsius-fokon olvasztom,
amikor is képlékeny állapotba
kerül. Miután kézzel ehhez nem
lehet nyúlni, ezért minden esetben egy sablont, formát készítek,
általában agyagból, mert az magasabb hőfokon égetődik ki, mint
az üveg, ezzel adom meg a kívánt
formát. Minden égetéskor pontosan ki kell várni a különböző fázisokat, nem lehet kapkodni, türelmetlenkedni, mert a felfűtéshez és
a kihűléshez is sok, sok idő kell.
Van bizony olyan üveg, ami 2-3
napig is a kemencében van, míg
kiderül, mi lett belőle. Ez nagyon
izgalmas folyamat, időszak, mert
addig én sem látom. Végtelen
türelem kell hozzá. Sok murális
(fali/mennyezeti) munkám is van,
de mostanában kimozdultam a
térbe, így alkotásaim egy része
sokkal plasztikusabb, amit a kemencében tudok megvalósítani.

Homoki
Anikó üvegművész

Mitől Homoki egy Homoki-alkotás?
Ezt pontosan nem tudom meghatározni. Az biztos, hogy én nagyon szeretem az üvegnek a saját

színét megtartani. Kevés színezést használok, szeretem a fényes
és a matt felületek váltakozását,
játékát, az üveg természetességét.
Mindig az anyag, az üveg lelkét
keresem. Az anyagnak a belsejében azt a titokzatosságot, a finomságot, amit magában rejt. Így próbálom önmagamat az anyaggal
együtt megmutatni. Mostanában
azzal kísérletezem, hogy túlégetem az üveget, ettől „megkövesedik”, azaz elveszíti fényességét,
áttetszőségét.
Közeli és távoli tervek?
Önálló kiállításra most nem készülök, de októberben a Magyar
Alkotó Művészeknek lesz egy nagyobb csoportos bemutatkozása,
ahol új alkotásokkal jelentkezem.
Ennek a kiállításnak idén a káosz
és a rend lesz a tematikája. Előtte
pedig a Magyar Üvegművészek
Társaságának lesz tárlata szeptemberben.
(Az interjú hosszú változatát
http://magazinlapok.hu/index.
php/kispest-article/79-kispestdoboz/2000-homoki-anikouvegmuvesz-turelemre-tanit-azuveg olvashatják.)

Túrófánk
350 Ft

Türelemre tanít az üveg…
Még a Homoki Anikó–Lach Sándor művészházaspárt is meglepte az az
őszinte érdeklődés, amely az idei WekerleFeszt műhelylátogatási programját övezte, hiszen hamar megtelt érdeklődő „idegenekkel” a műhelylakás.
A vendéglátók közül Homoki Anikóval, a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület tagjával beszélgettünk az üveg sokszínűségéről.
Sokan voltak…
Nem is számítottunk ekkora érdeklődésre! Azt
persze gondoltuk, hogy sokakat érdekelhet,
hogyan élnek, dolgoznak a kispesti, wekerlei
képzőművészek. Furcsa és különleges élmény
volt, hiszen ez a mi otthonunk is egyben, viszonylag kicsi a hely, ahol dolgozunk, alkotunk, és számunkra ismeretleneket engedtünk
be a magánszféránkba.
Mire voltak a vendégek kíváncsiak?
Bár rövid ideig voltak itt nálunk, de érdekelte
őket az üveg mint anyag, és az a technológia, a
kemence, az eszközök, amellyel ezt meg lehet
munkálni. Körbenézhettek a műhelyben és kipróbálhatták az üveg vágását is.

Miért éppen az üveget választotta?
A mai kortárs üvegművészet elég messze van a
hétköznapi emberektől, felszínesen, vagy egyáltalán nem ismerik. Sok embernek csak az ablaküveg, egy palack, vagy a használati tárgyak
jutnak az eszébe az üvegről. Az üveg szerintem
egy nagyon finom, nagyon letisztult, a fény, legyen az természetes, vagy akár mesterséges,
által a legtöbb arcát mutató anyag. Különbözőképpen megvilágítva csodálatos, és mindig
más és más oldalát mutatja meg.
Nehéz vele bánni?
Az üvegművésznek mindig nagyon tudatosan kell végiggondolnia, mit, miért szeretne
az üvegből mint anyagból kihozni. Pontosan

ki kell tudnia számolni, hogy mennyi alapanyagból, milyen hőfokon, milyen változásokon megy majd át az üveg. Amikor beteszem
a kemencébe, akkor már van egy elképzelésem
arról, hogy mit szeretnék viszontlátni.
Akkor ez több mint művészet! Matematika,
fizika, kémia is?
Igen! Nagyon kell tudnom, mit enged meg
nekem az anyag. Tervezéskor pontosan ismernem kell az üveg korlátait ahhoz, hogy ne érjen csalódás, amikor kiveszem a kemencéből.
Az üvegfeldolgozási technológia egy nagyon
bonyolult és összetett folyamat, művelet. Komoly szakmai tudás kell ahhoz, hogy valaki az
üveggel mint anyaggal bánni tudjon.

interjú

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
1195 Budapest, Városház tér 2. Nyitva hétfőtől péntekig: 11:00–17:00 óráig
Email: konyhakert19@gmail.com • facebook.com/konyhakertkispest
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Nehéz körülmények között, csekély anyagiakért dolgoznak

Kisgyermekgondozókat
köszöntöttek
Mint ahogy minden évben, idén is megrendezték a Bölcsődék Napját a Csillagfény bölcsődében. A szakmai nappal és elismerésekkel egybekötött ünnepségen átadták a kerületi önkormányzat által alapított Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért
elismerést, Litzler Ildikó, a Gyöngyszem bölcsőde, míg a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti alapszervezetének köszönetét és ajándékát Binder Erika, a
Harangvirág bölcsőde kisgyermekgondozója kapta.

Binder Erika és Litzler Ildikó kisgyermekgondozók
Brinza Istvánné, az Egyesített
Bölcsődék vezetője most is emlékeztetett arra, hogy 165 évvel
ezelőtt a Pesti Első Bölcsődei
Egylet nyílt meg a Kalap utcában, Kispesten pedig hetven
évvel ezelőtt, 1947-ben nyitották meg az első bölcsődét.
A hetvenes években 12 tanácsi
és két üzemi intézmény működött mintegy 740 férőhellyel,
míg a ’90-es években már csak
hat bölcsődében alig 360 kisgyermek gondozását végezték.
2010-től, a törvényi változások-

nak és a nők munkaerőpiacra
való visszatérésének segítése miatt a hat önkormányzati bölcsödében ma már 480 gyermek el-

Maradtak férőhelyek
szeptemberre is
látásáról gondoskodnak. Brinza
Istvánné tájékoztatása szerint
hosszú évek óta most fordult elő
először, hogy még maradtak fé-

rőhelyek a kerületi bölcsődékben
szeptemberre is. Az önkormányzat nevében Vinczek György alpolgármester személyes hangú,
idézetekkel kiegészített beszédében arról az őszinte bizalomról mesélt, amely ahhoz
kell, hogy a szülők legféltettebb kincsüket, a gyereküket
rábízzák egy „idegenre”. Az
alpolgármester hangsúlyozta,
az önkormányzat tudja, hogy a
szociális ágazatban dolgozók
ugyancsak nehéz körülmények
között, csekély anyagiakért dol-

goznak, ezért a kispesti önkormányzat a lehetőségeihez mérten
igyekszik támogatni munkájukat. Ehhez a gondolathoz kapcsolódóan Szűcs Viktória, a
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke
kiemelte: az elmúlt időszakban
megkezdődött a bölcsődei intézményhálózat átalakítása, hiszen
a 2017 januárjától érvényes jogszabály szerint mini, családi és
munkahelyi bölcsődék kialakítására is van lehetőség. A szakszervezeti vezető szerint komoly
és régóta tartó küzdelmek árán
sikerült elérniük, hogy rendezték
a gyermekcsoportokat kiszolgáló munkatársak bérét is. Igaz,
ez a most kialakított háromféle
bérrendszer bonyolult, intézményeken belül nehezen követhető,
betartható, ezért a szakszervezet
tovább tárgyal ennek egyszerűsítéséért – tette hozzá. Szűcs
Viktória kiemelte azt is, hogy
Kispesten erős a szakszervezet,
ennek is köszönhető, hogy a kispesti önkormányzat a korábban
csak adható munkaruha-, védőruha-támogatást eddig is adta,
és egy picit most még meg is
emelte. A kerületi bölcsődékben dolgozók és a szakszervezeti
tagok nevében ez alkalommal
Brinza Istvánné búcsúzott el a
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti
alapszervezete eddigi titkárától,
Anódi Sikter Évától, és gazdasági vezetőjétől, Szétag-Thész Dorottyától (mindketten a Wekerlei
Tipegők bölcsődében dolgoznak), helyükre a tagság Gulyásné Nagy Anitát és Scheiringné
Langó Erzsébetet (mindketten a
Bokréta bölcsőde dolgozói) választotta meg.

Van, akinek sikerül

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

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

Hírek szerint eladósorba került a Paks utáni legnagyobb hazai energiacég,
a Mátrai Erőmű. Az egyik kérő nem más, mint Mészáros Lőrinc, aki ezzel
a magyar energiapiac egyik meghatározó szereplőjévé válhat. Nem akármit
nézett ki magának, hiszen a vállalat éves árbevétele 100 milliárd forint.
Éppen annyi, mint amennyivel a nemzet gázszerelője egyetlen év alatt gyarapította vagyonát, ezzel a felcsúti polgármester a tavalyi 31. helyről idén
az ötödikre lépett előre a leggazdagabb magyarok 100-as listáján.
Szinte lehetetlen összerakni Mészáros cégbirodalmát, mert ezt már hovatovább még a cégadatokkal foglalkozó szakújságírók sem képesek követni.
Ráadásul közkeletű az a vélekedés, hogy az emberekben ez a példátlan gyarapodás azért nem veri ki a biztosítékot, mert ekkora összeget hétköznapi
ésszel már fel sem lehet fogni. Nos, azért akadtak újságírók, akik kísérletet
tettek arra, hogy érzékeltessék a 100 milliárdot. Íme, néhány összevetés:
100 milliárd forint egyenlő százezerszer egymillió forinttal. Azaz az év
minden egyes napjára 274 millió forint jut, még kisebb időegységre számítva minden nap minden órájára 11 millió forint. Nem rossz órabér. Távol
álljon tőlem bármilyen demagógia, de ezért nem állom meg, hogy meg ne
jegyezzem: Mészáros Lőrinc két óra alatt megkeresi egy kispesti panellakás árát. Valaki azt is kiszámította, hogy ha ezt a 100 milliárd forintot
tízezer forintosokból raknánk össze, az kb. 2000 méter magas torony lenne.
Kétszer olyan magas, mint a Kékestető. Hihetnénk, hogy Lőrinc barátunk
a csúcsra ért, de ez messze nincs így. Jellemző, hogy a 100 leggazdagabb
magyar listáját úgy tették közzé, hogy Mészáros adatai nem véglegesek,
mert azok naponta növekednek, akár milliárdokkal.
Persze, a vagyon nem magánkézben, hanem cégekben van. Ám a papíron
kimutatott magánvagyon sem csekélység. Tavaly több mint másfél milliárd
osztalékot vett fel, és millió forintot kap havonta tanácsadásért a Mészáros
és Mészáros Kft-től, amelynek 50 százalékban tulajdonosa. Vagyonnyilatkozatában összesen 34 ingatlan - ház, föld, legelő, erdő - szerepel, amelyek közül 14-et az elmúlt évben vett magának. Többségét Felcsúton, a
szomszédos Alcsútdobozon, de vett szántót Etyeken és Óbarokon, kertet
Vértesacsán. Valamint a magánvagyonhoz tartozik még egy horvátországi
nyaraló.
Szó, ami szó, Mészáros Lőrinc egyetlen év alatt meghatszorozta vagyonát,
ekkora sikert a hazai gazdaságtörténetben eddig még senkinek sem sikerült
elérnie. Titkát a gázszerelő szerényen a szerencsével és a miniszterelnökkel
ápolt közmondásos jó barátságával magyarázta. A szerencsét még értenénk,
az bárkinek bejöhet. De mit tud neki segíteni a magyar miniszterelnök,
akiknek saját bevallása szerinti megtakarítása mindössze 700 ezer forint?
Gondolom, irigykedve töri a fejét azon, hogyan sikerülhetett mindaz földijének, aminek ő nyomába se érhet. Mert úgy tűnik - barátság ide vagy
oda -, ezt még ő sem tudja. Mert ha Orbán Viktor ezt tudná, biztosan nem
engedné meg...
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Szakmák éjszakája
a Semmelweis suliban

20 éves lett a kispesti Mondj Nemet!
Komplex Prevenciós Program. Ebből az alkalomból A művészetterápia
szerepe a prevenciós munkában címmel rendeztek konferenciát a KMOban. Indulásakor egyedülálló volt a
program, a prevenció volt a célunk –
mondta köszöntőjében Gábor Ilona, a
KMO igazgatója hangsúlyozva, hogy
az elmúlt 20 évben számtalanszor
megújult a program a benne működő
munkatársak jóvoltából. Az eseményen résztvevő Vinczek György alpolgármester megköszönte a munkáját dr. Kovács Erika addiktológusnak,
aki már az első évektől részt vett a
programban.

A zánkai úttörőtábor is ma már egyházi kezekbe került

Csak bővül, és csak
bővül a mutyilista
A nemrég miniszterelnök-jelöltnek
bejelentkező Lattmann Tamás szúrt
ki egy elsőre nem is annyira aprócskának tűnő bakit azon az eljáráson,
amely során április 4-én módosították
a felsőoktatási törvényt. A törvényjavaslatot Semjén Zsolt terjesztette elő,
aki ezt az eljárást egy beadványával
kezdeményezte, amelyen szerepel az
aláírása, a helyszín (Budapest) és a
dátum: 2017. április 3-a. A nemzetközi jogász szerint ezzel az a gond, hogy
április 3-án a KDNP miniszterelnökhelyettese nem volt Budapesten, akkor már Iránban tárgyalt, így nem
írhatta alá Budapesten a dokumentumot – írja a magyarnarancs.hu.

MEGELŐZÉS

Mondj nemet!

Az ellenzék „hisztériakampányára”
hivatkozva visszavonta törvénymódosító javaslatát a Földművelésügyi
Minisztérium azok után, hogy tévesen futótűzként terjedt el a hazai sajtóban, hogy új kutyaadót vezetne be a
kormány. Csakhogy már 2012 óta létezik ez a törvényi szabályozás, benne az ebrendészeti hozzájárulással,
amelyről a parlament még 2011-ben
döntött. E szerint az önkormányzatok
dönthetik el, hogy bevezetik-e ezt az
adónemet maximum 6, illetve 20 ezer
forint kutyánkénti értékben.

Fuccs lex-CEU?
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A teljes szakgimnáziumi képzési palettát megismerhették az
érdeklődők a Semmelweis középiskola estébe nyúló szakmai
napján. A kispesti intézmény második alkalommal csatlakozott
a szakképző iskolák mindenki számára nyitott országos programjához, a Szakmák Éjszakájához.

Visszavont új
ebadó

BLAMÁZS

helyi hírek

A legfrissebb mutyilista hűen ábrázolja, hogy Fidesz-közeli berkek továbbra is megszámlálhatatlan pénzekhez jutnak, legyen
szó éppen szakmához nem értő feleségekről, nyaralóhellyé
alakítandó gyermektáborról, vagy a kötvényüzletből meggazdagodó Fidesz-barát ügyvédről. Mindezt bármiféle ellenőrzés
és felelősségre vonás nélkül – írja a tenytar.hu.
A mutyilista legújabb tagja a közpénzből nyaralóhellyé alakuló zánkai úttörőtábor.
Az ország legnagyobb üdülőközpontjaként számon tartott, 17 milliárd forintra becsült értékű,
egyidejűleg nagyjából 2 ezer vendég fogadására alkalmas parkos terület mellett a fonyódligeti
gyerektábort is ingyen kapta meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye fennhatósága alá tartozó Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, amely összesen 26 milliárd forintot költhet
a zánkai komplexumra és a fonyódligeti táborra.
A március végén odaítélt támogatásból a kikötő

is megújul. A parthoz közeli – a tábortól elszeparált – részre pedig ötcsillagos hotelt terveznek a
tulajdonosok. Az építkezés 2020-ra fejeződik be
a tervek szerint, a kormány pedig éppen a 2017
és 2020 között tartó időszakra összesen 12 milliárd forinttal kötelezte el magát a gyerektáborok
közpénzből, az erőforrás-tárca költségvetéséből
történő finanszírozására. Piaci információk szerint ráadásul vevőjelölt is van már a készülő üdülőparkra: a felcsúti polgármestert emlegetik – írja
a tenytar.hu.

GYÓGYÍTÓ

Ki lehetett próbálni ambu babán a vérvételt
„Egy éjszaka, amikor bármi lehetsz! Próbáld ki,
csináld meg, ismerd meg!” – ezzel a mottóval
hirdette programjait a Budapesti Vendéglátóipari
és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis
Ignác Humán Szakképző Iskolája, ahol az intézmény három – egészségügyi, környezetvédelmi
és szociális – szakmacsoportja mutatkozott be
az általános iskolásoknak, szüleiknek, illetve az
OKJ-s képzések iránt érdeklődő felnőtteknek.
Tucatnyi „élményállomáson” interaktív módon
mutatták be diákok és tanárok az iskolában elsajátítható gyakorlati ismereteket a látogatóknak.
Az egészségügyi szakmacsoport termeiben ki is
próbálhatták például ambu babán az újraélesz-

tést, a vérvételt, az injekció beadását, az EKG-t ,
idegentest eltávolítását és még relaxálhattak is a
gyógyteázóban.
A környezetvédelmi szakmacsoport laborjai látványos és érdekes kémiai kísérletekkel csalogatták a kíváncsiakat: kígyó nőtt a cukros-szódabikarbónás elegyből, titkosírás készült , lángot
festettek citrom- és narancshéjjal, valamint kémiai anyagokkal, volt kísérletezés jóddal és a kémiai áramvezetés, mint „Rázós futam” is kínált
látható és hallható érdekességeket.
A szociális szakmacsoport színházzá vált: szerepjátékba és az önismereti csoport kommunikációs
gyakorlatába pillanthattak bele az érdeklődők.

Dr. Rex
a könyvtárban
Dr. Varga Károly gyermekorvos és
kutyája volt a vendége a napokban
a kispesti Üllői úti könyvtárnak. Dr.
Rex, a menhelyi kutya és gazdája már
3 éve vannak együtt jóban-rosszban.
Rex mint segítő kutya bárhová bemehet, így nemrégiben színházban
is voltak. Varga doktor mesélt társa
kiképzéséről, mindennapjaikról és elmesélte azt is, hogy Rex miben segíti,
segítheti a gyógyítók munkáját.

hirdetés
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mozaik
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NAGYÍTÓVAL A VÁROSHÁZÁN
LEVEGŐ- ÉS
POLLENSZŰRŐ

-10%

KLÍMATISZTÍTÁS

alkatrész
kedvezmény

-10%

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ

24.990 Ft
OLAJCSERE AKCIÓ!

Minden olajcsere mellé STP üzemanyag
adalékot adunk ajándékba!

MÁR 10 ÉVE!
1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

Az akció időtartama: 2017.03.13–2017.05.31.
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Makronia II. címmel második alkalommal állította ki akvarelljeit a Városháza aulájában Urmai László. A
képeket Június 11-ig tekinthetik meg
a látogatók. Szujkó Szilvia, a kulturális bizottság elnöke köszöntötte
a legújabb városházi kiállítást és a
2008-ban indult Kispesti Városháza Tárlat eseményeinek szervezőit,
majd Skoda Éva festőművész ajánlotta a közönség figyelmébe Urmai
László képeit a megnyitón. Skoda
éva utalt rá, hogy Urmai korábbi,
2013-as kiállításán az angol akvarelltechnika leghíresebb képviselőjét, Turnert nevezte elődnek, hiszen
Urmai László művein is azt a finom
technikát látni, mint az angol mesterén. Ugyanakkor Urmai továbblépett, és az akvarell adta lehetőségek határait feszegeti – mondta a
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület vezetője.

KÉSZÜLJ VELÜNK A BALATON-ÁTÚSZÁSRA,
ÉS A LEVEZETÉST MI ÁLLJUK!
Ingyenes szenior úszó bérletettel ajándékozzuk meg minden
vendégünket a Balaton-átúszás után, akik a Kispesti Uszodában felkészülve sikeresen teljesítették a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távot. Érdemes a Kispesti Uszodában
felkészülni a Balaton-átúszásra. Minden vendégünk ugyanis, aki
május folyamán szenior bérletet vált azzal a céllal, hogy felkészüljön nálunk a Balaton-átúszásra és utána sikeresen teljesíti is azt
július elsején, ingyenes 4 alkalmas szenior bérletet kap ajándékba, amelyet 2017. augusztus 31-ig felhasználhat. Ehhez nem kell
mást tenni, mint bemutatni a májusi bérletet és az átúszást igazoló
nevezési lapot.
A szenior úszás tanfolyamokat a Kispesti Uszodában Darnyik Milán úszó edző tartja hetente kétszer, hétfőn és szerdán 6:00-7:30ig. Aki kedvet kap az edzéshez, ezen felül csatlakozhat a szombati
felnőtt tanfolyamunkhoz is szombatonként 11:00-tól.
A szenior úszótanfolyamok bérletárai:
8 alkalmas bérlet: 12.000 Ft
4 alkalmas bérlet: 6.500 Ft
További információ: uszoda@kispest.hu vagy +3670 883-5341
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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

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

PIAC

Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)

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

Telefonos egyeztetés alapján

Fenyvesi Zoltán
írása

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)
Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

Amit tudni kell
a szerződésekről

(06-20-364-2441)
Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján

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

17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)
Listás képviselő

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

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

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

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.)

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),

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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
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INGATLAN-

Listás képviselő

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

mozaik

Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyamatosan (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.

Arcfestés vagy Hennafestés
Budapesten Rendezvényre

vagy akár házhoz is!

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

EMAIL: VIKIHENNA@GMAIL.COM
MOBIL: +3630 812-3433
FACEBOOK: facebook.com/vikihenna

Az ingatlanvásárlás legtöbbször azzal kezdődik, hogy a felek szóban
megállapodnak, népiesen szólva, kézbe csapnak. Szerződések szóban
is létrejöhetnek, de ingatlanra vonatkozó szerződések írásbeliséghez,
érvényességük tartalmi és formai követelményekhez kötöttek. Ezek
ismerete hozzásegít már az adásvételi szerződés megkötése előtti megállapodáshoz (pl. előszerződés, foglaló átadása), de nélkülözhetetlen
a tulajdoni lap ismerete is. Fontos tehát tudni, hogy az írásba foglalt
szerződés érvényességének, földhivatali bejegyzésének milyen követelményei vannak. Annak tartalmaznia kell a felek személyazonosító
adatait (családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, születési hely és időpont, lakcím, személyi azonosító, adóazonosító jel),
az állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatot, az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi száma, az ingatlan megnevezése és címe). Rögzíteni kell a vétellel érintett tulajdoni hányadot, az
érintett jog vagy tény megjelölését (tulajdonjog-átruházás, haszonélvezeti vagy zálogjog alapítás, felek kiskorúsága), a jogváltozás jogcímét
(pl. adás-vétel, ajándékozás, csere). Írásba kell foglalni az érdekeltek
szándékát (pl. vevő megveszi, eladó pedig eladja), valamint a lényeges
kérdésekben történő megállapodást is (vételár és megfizetési módja,
birtokba adás, szavatosság stb.). Érdemes kitérni arra, hogy a szerződő
fél ezek teljesítésének hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.
Tartalmazni kell a jogosult bejegyzést engedélyező feltétlen és vis�szavonhatatlan nyilatkozatát. Ez külön okiratban is megoldható, hiszen gyakori, hogy az utolsó vételár rész megfizetése nem a szerződés
aláírásakor történik. Ilyenkor a nyilatkozatot ügyvédi letétbe szokták
helyezni. A szerződésben fel kell tüntetni az energetikai tanúsítvány
sorszámát, a keltezés helyét és idejét. Tulajdonjog megszerzésének
feltétele, hogy a szerződés közokiratba legyen foglalva, vagy ügyvéd
által ellenjegyzésre kerüljön. Az utóbbi esetben fel kell tüntetni az ügyvéd nevét, irodája címét, az ellenjegyzés időpontját, az „ellenjegyzem”
megjelölést és szükséges a szárazbélyegző lenyomata is. A felek és az
ellenjegyző ügyvéd kézjegyét minden lapnak tartalmaznia kell. Fontos, hogy az aláírások azonosíthatók legyenek, ezért az aláírás alatt
olvashatóan kell megjelölni az aláírók nevét és ügyleti minőségét (pl.
vevő, eladó). Az előbb említettek valamelyikének hiánya miatt az ingatlan-nyilvántartási hatóság hiánypótlást írhat elő, vagy a bejegyzési
kérelmet elutasítja.
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
(Zempléni-hegység), Bátorliget (Ősláp).
Érdeklődni lehet: 06-42/594-658 vagy
e-mailben:rendezveny1@gmail.com
2017-BAN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI?
ÁLLÁSINTERJÚRA KÉSZÜL?
NYÁRI SZEMESZTERI TANFOLYAMAINK
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN
MOST INDULNAK,
43000 FT ÁFÁVAL/40 ÓRA. INTENZÍV
ÉS FÉLINTENZÍV CSOPORTOK, AKCIÓS
ÁRON A NYÁRRA: 37000 Ft/ 40 óra.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
www.chatnyelvstudio.hu
Pesterzsébeti Gondozóházba keresünk
toleráns, időseket szerető szakképzett
ápolónőt. Jelentkezni önéletrajzzal a
garamine@t-online.hu címen lehet.
Tel.: +36-20-397-0224
Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre előtető készítés, lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás, üvegezéssel, festéssel is. Egyéb
lakatos munkák – javítások.
Tel.: 284-2540, 0670-209-4230.
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ
női, férfi, hajvágás, festés, dauer.
Tel:290 4382
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

Vizes, salétromos falak utólagos szigetelése acéllemezzel talajpára ellen. 0620/347-1500 www.aberenyi.hu

REDŐNYÖS MUNKÁK készítése, javítása,
gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, harmonika-ajtó, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható ár. Tel.:
276-5827 üzenet, mobil:06-30-212-9919

RÉGISÉG

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: 06-1280-75-74, 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, 06-20/2613252. www.zubortex.fw.hu, e-mail:
antalotto2@t-online.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.

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
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
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.
Fél a bérbeadástól, bizonytalan az eladásban? Hívjon! Kiss Attila, Fővárosi
Ingatlanközvetítői Névjegyzék száma:
05336. Tel.: 0620 241 0000.
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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
Eladó Kispesten 2+ félszobás családi
ház. Tel:06 20 5801971
Kispesten saját részre másfél, vagy két
szobás panellakást vásárolnánk.
Tel:06 1 280 5434
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
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. június.
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

SMINKELNI NYÁRON? MIÉRT NE!
Sokak számára biztos már a kérdés is banális, hiszen mi a csudáért sminkelné ki magát bárki is, ha utána úgyis ugrik egy fejest, vagy
elmerül a Balaton habjaiban? Ráadásul a nagy melegben izzadunk,
pórusaink kitágulnak, bőrünk is kevésbé kívánja a sminkréteget, ha
csak lehet, inkább szabadon hagyjuk arcunkat. Igen ám, de mi van, ha
például kerti partira, céges rendezvényre megyünk, ahol esetleg medencébe is lehet csobbanni, de mégis szeretnénk a legjobb formánkat
mutatni? Vagy egyszerűen csak szeretjük sminkelni magunkat, mindennapjaink részévé vált, és nem szívesen mondunk le róla víz mellett
sem? Készítsünk magunknak vízálló sminket! Egy kis vízálló púderrel,
és szemünk kiemelésével is teljes lehet a hatás. A szemfestésnél legnagyobb hangsúlyt ilyenkor a szem kontúrozására érdemes fektetni. A
vízálló szemhéjtus és szempillaspirál kombinációja is bőven elegendő
lehet, hogy tekintetünk vadító legyen. Ne féljünk használni a színeket!
A szemünk színéhez, öltözékünkhöz legjobban passzoló szín a tekintetünknek pártalan hatást kölcsönöz majd.
További sminktippekért keress fel minket egyéni sminktanácsadásunkon 2017. június 4-én 10-14 óráig a KMO-ban!
Amit nálunk megtanulsz, azt némi gyakorlással tudod alkalmazni
otthon is!
VÁR SZERETETTEL A SMINKKEL LÉLEKKEL SMINKMŰHELY!

INTENZÍV, NYÁRI
NYELVTANFOLYAMOK KISPESTEN
Angol, német, spanyol, francia és olasz nyelvoktatás
WEKERLEI helyszínekkel
Oktatás: 4-9 fős csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsga előkészítőig
Hetente 5 alkalommal; délelőtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15
Időpontok:
• 1. szakasz: 2017. június 19 - június 30.
• 2. szakasz: 2017. július 03 - július 14.
• 3. szakasz: 2017. július 17 - július 28.
• 4. szakasz: 2017. július 31 - augusztus 11.
• 5. szakasz: 2017.augusztus 14 - augusztus 25.
Euro vizsgafelkészítő tanfolyamok:
2017. július 24 - augusztus 4. (augusztus 5-i angol B2, C1 vizsgára)
A tanfolyamok ára: 48.500 Ft /40 óra
Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
SZEPTEMBERI TANFOLYAMAINKRA AUGUSZTUS ELEJÉTŐL LEHET JELENTKEZNI!
Nyelviskolánk engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és
olasz nyelvekből, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek.

www.shetland.hu
shetland@shetland.hu
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822, 30/952-1202; Fax: 281-3391
FK engedély száma: E-000309/2014
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