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4. oldal

Ez is abból az évi 500 mil-
lió forintos keretből való-
sul meg, amelyet az ön-
kormányzat különített el 
intézményei felújítására.

GAJDA PÉTER
Bóbita ovi

7. oldal
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A nyári táborozások előtt 
újabb hat faház újult meg 
teljesen. A képviselő-tes-
tület 15 millió forintot 
fordított erre.

Képes beszámolónk a 10-11. oldalon

Kispesti
Gyermeknap

2017



Lépésről lépésre...
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

A kispesti képviselő-testület támogatta, hogy a Dél-pesti Tanke-
rületi Központ a több mint százéves, frissen államosított Kispesti 
Ady Endre Általános Iskola fenntartói jogát a Budapest-Kispest-
Központi Református Egyházközösségre ruházza át. 
Tette ezt azért, mert az intézményben tartott véleménynyilvánítás 
szerint a tantestület 80 százaléka, a szülői szervezet 81 százaléka, 
a diákönkormányzat 72 százaléka, illetve az intézményi tanács 100 
százaléka egyetért azzal, hogy az iskola egyházi fennhatóság alá 
kerüljön. Az egyházasítás mellett szavazók, szülők, gyerekek és a 
pedagógusok döntése is érthető, hiszen szent meggyőződésük, hogy 
az államnál jobb fenntartó lesz az egyház, jobb lesz az oktatás szín-
vonala, javulnak a feltételek, és hogy az oktatás jelenlegi helyzetén 
már csak az isteni csoda segít.
Félő azonban, hogy itt nem csak az oktatás minőségének javításáról 
van szó. A képviselő-testület tagjai közül is néhányan már a napi-
rend tárgyalásakor aggodalmukat fejezték ki, hogy az intézmény 
kívánságának legmesszebbmenőkig való tiszteletben tartása mellett 
elfogadják ugyan az iskola közösségének döntését, mégis felmerül 
a gyanú, hogy a képviselő-testület most egy olyan folyamat meg-
indulásához is önkéntelenül asszisztál, amely gyorsítja az oktatás 
államosítása, az intézmények egy részének „kicsemegézése” után az 
ingatlanok egyházi kézbe való juttatását is.  
Ma még csak a világnézetileg semleges oktatásért, nevelésért, meg 
azért a meglévő vívmányért, hogy a kispesti iskolákban integráltan 
folyt eddig a munka, aggódtak a képviselők. Bár ígéret van, mégis 
félő, hogy a gyerekek és a pedagógusok sem ússzák meg a közöttük 
való szemezgetést, hiszen az új „tulajdonosnak” az lesz az érdeke és 
célja, hogy bizonyítsa, minőségi oktatás folyik remek pedagógusok-
kal és jól teljesítő gyerekekkel, ezt pedig csak válogatott nebulókkal, 
oktatókkal lehet megvalósítani.
Bár az önkormányzat hozzájárulását a fenntartói jog cseréjéhez csak 
azzal a feltétellel adta, hogy az egyház garantálja, hogy a felvétel-
nél az első osztályba beiratkozottak közül előnyben kell részesíteni 
a körzetes gyermekeket a jelentkezők 50 százalékáig, az integrált 
oktatás elve változatlanul valósuljon meg az intézményben, azaz 
a sajátos nevelést igénylő tanulók ellátása továbbra is magas szín-
vonalon megmarad, az ördög nem alszik, a lényeg pedig mindig a 
részletekben van, és csak csendben aggódunk a ma még az önkor-
mányzati fenntartásban lévő óvodákért, bölcsődékért is. 

Június 24. a XIX. kerületben.

4000 Ft

Tel.: 0670/414-2350

nyÁri   tÁborok

Részletes program honlapunkon! 
tanulasfejleszto.hu

Kattanj rá!
Fotózz velünk!

08.14-08.18.

Mesevarázs
Drámajáték
06.26-06.30.

Csak játék!
Tematikus játék

06.19-06.23.

Légy kreatív!
Rajztábor

07.03-07.07.

Népi
hagyomány
07.10-07.14.

Rongyos falva
kézműves

07.31-08.04.

Jóga a
fókuszban!

07.17-07.21.

Kis kémikus
Kísérletezz!
07.24-07.28.

FIKSZ
Önismeret

08.07-08.11.

SK Trendy
Saját kezűleg
08.21-08.25.

Részvételi díj: 23.000,-Ft/fő/hét
Helyszín: Mozaik Tanulásfejlesztő

1192 Bp., Kós Károly tér 1.
Jelentkezés: 20-614-6323, 

mozaiktfk@gmail.com, 
www.tanulasfejleszto.hu, FB
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A gyerekek örülnek a tiszta környezetnek

Néhány hete kezdődött az idén 35 éves a Bóbita óvoda felújí-
tása, és a tervezettnél egy héttel előbb, pünkösd utánra már 
el is készültek a munkálatokkal a Vaműsz szakemberei.

Kész a Bóbita ovi 
felújítása

SZENIOR

JUBILEUM

Tortával, ajándékokkal és műsorral 
ünnepelte átadásának 25. évfordulóját 
a Kispesti Szivárvány Óvoda. Az ön-
kormányzat hamarosan 50 millió forint 
önerővel pályázik az óvoda energeti-
kai fejlesztésére, a nyílászárók teljes 
cseréjére. Kaszper Ágnes óvodavezető 
elmondta, hogy a nevelőcsapat magja 
már 34 éve dolgozik együtt. A családias 
óvoda udvarának teljes felújítása 2014-
ben valósult meg, amelyre mintegy 10 
millió forintot költött a kerület.

Szülinap
a Szivárványban

Néhány hete kezdődött az idén 35 éves Bóbi-
ta óvoda felújítása, amelyben építészetileg és 
gépészetileg is megújult a dajkaöltöző, új pad-
lóburkolatot kaptak a csoportszobák és a köz-
lekedők – tudtuk meg Kránitz Krisztiántól, a 
munkát koordináló Vaműsz igazgatójától. Az 
épület megépítéskor lerakott padlóburkolat 
erősen megkopott, foltos és szakadozott volt, 
megérett a cserére. Az óvodavezető kéréseit 
figyelembe véve zajlott a munka. Összesen 
420 négyzetméternyi csoportszoba és 260 
négyzetméternyi közlekedő, folyosó kapott 
és kap még a napokban új padlóburkolatot – 
mondta még el Kránitz Krisztián. Gajda Péter 

polgármester kiemelte, ez a felújítás is abból 
az éves 500 millió forintos keretből zajlik, 
amelyet az önkormányzat különített el neve-
lési intézményeinek korszerűsítésére. Hasonló 
felújítási munkák zajlanak majd több intéz-
ményben, közülük is kiemelkedik a Hársfa 
óvoda korszerűsítése, amely a tervek szerint 
szeptemberre elkészül. 
A munka zökkenőmentesen zajlott, nem oko-
zott kényelmetlenséget. Hamarosan megér-
kezik az öltözőszekrény is a felújított dajka-
öltözőbe – mondta el Benkőné Sipos Erika 
óvodavezető. 

Nyolcadik félévét zárta az önkormány-
zat és a Zsigmond Király Egyetem 
közös, 50 felettieknek indított ingye-
nes ismeretterjesztő előadássorozata a 
Kispesti Szenior Akadémia. Az önkor-
mányzat kezdetektől felkarolta és támo-
gatta az akadémia megszervezését Kis-
pesten, ennek is köszönhető, hogy az 
itteni kurzus a harmadik legnépszerűbb 
és leglátogatottabb az ország 17 aka-
démiája közül. A félévzárón 134 hall-
gató kapott oklevelet. A tavaszi utolsó 
előadást a képzés vezetője, Jászberényi 
József tartotta.

Nyári szünet 

Tárgyalták a képviselők az ön-
kormányzat 2016. évi zárszám-
adását. E szerint az önkormány-
zat tavaly összesen 10 milliárd 
852 millió 960 ezer forint előre 
tervezett bevételből 9 milliárd 
45l millió 153 ezer forintot tel-
jesített, valamint, a tervezett 10 
milliárd 852 millió 960 ezer fo-
rintnyi kiadásból csupán ösz-
szesen 8 milliárd 348 millió 
17 ezer forintot „teljesített”. 
Az önkormányzat tavalyi fej-
lesztési bevétele 1 milliárd 
376 millió 806 ezer, míg fej-
lesztési kiadása 508 millió 881 
ezer forint volt. A zárszámadás 
szerint a kispesti önkormányza-
ti intézmények (KMO, Kispesti 
Uszoda, a Kispesti Egészség-
ügyi Intézet, a GESZ, a Vaműsz, 
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat) összesen mintegy 140 

millió forintot spóroltak meg, 
ezzel a pénzmaradványukkal 
önállóan gazdálkodhatnak. Az 
önkormányzati szintre - költség-
vetési szervekkel együtt - 1 mil-
liárd 583 millió 289 ezer forint 
összesített pénzmaradvány, költ-
ségvetési tartalék került. 
Régi adósságát pótolhatja most az 

önkormányzat azzal a döntéssel, 
hogy a kispesti Városháza rész-
leges akadálymentesítése érde-
kében megbízza a Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet (Vaműsz) az 
ingatlan ÉNY-i belső udvarában, 
a jegyzői titkárság felől, a hom-

lokzaton létesítendő liftépítés 
lebonyolításával. A Városház 
tér 2010-es felújítása során az 
épület külső akadálymentesítése 
megtörtént, most a Díszterem s 
környékének akadálymentesíté-
sére kerülne sor. A Pensio Minő-
ségi Szolgáltató Kft. kérésére, a 
szolgáltató által kért áremelés-

ből az önkormányzat, június 
1-jétől 6 százalékos mértékű 
áremelést hagyott jóvá a szo-
ciális étkeztetésben. A Pensio 
szerint erre azért van szükség, 
mert az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának rendelet-

ben módosított előírásait csak a 
szolgáltatói díj emelésével tudja 
biztosítani. A rendelet módosí-
tása éves szinten várhatóan kö-
zel 3,5 millió forinttal növeli az 
önkormányzati kiadásokat, mi-
vel a 6 százalékos áremelést az 

önkormányzat nem tervezi a rá-
szorulókra terhelni. A képviselő-
testület támogatta, hogy Kispest 
Önkormányzata és Budapest 
Főváros Önkormányzata között 
együttműködési megállapodás 
jöjjön létre ,,A wekerlei kispiac 
felújítása" című Tér _Köz pá-
lyázat megvalósítására, amely-
re 110 millió forintot nyert az 
önkormányzat. Az önkormány-
zat által kért támogatás össze-
ge 204 millió forint volt, így a 
csökkentett támogatásból meg-
valósítandó pályázat tervezett 
elemei a következők: megújuló 
energiaforrások használatával 
piacépület építése és környeze-
tének rendezése, közösségi tér 
kialakítása, szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetése, biciklitá-
rolók elhelyezése, wifi-hálózat 
és térfigyelő-kamera kiépítése.  
Véleményezték a képviselők a 
Kispesti Ady Endre Általános 
Iskola fenntartói jog átadását a 
Budapest - Kispest - Központi 
Református Egyházközség ré-
szére. A képviselő-testület támo-
gatta az egyházközség kezdemé-
nyezését az alábbi kikötésekkel: 
a felvételnél az első osztályba 
beiratkozottak közül előnyben 
kell részesíteni a körzetes gyer-
mekeket a jelentkezők 50 száza-
lékáig, az integrált oktatás elve 
változatlanul valósuljon meg az 
intézményben, a sajátos nevelési 
igényű tanulók ellátása továbbra 
is magas színvonalon maradjon 
meg. Amennyiben a fenntartó-
váltás megtörténik, a Külső-pes-
ti Tankerületi Központtal kötött 
önkormányzati vagyonkezelési 
szerződést módosítani szüksé-
ges. A döntésnél a testület figye-
lembe vette az intézmény közös-
ségének kívánságát, amely az 
átadást támogatta. 

A szociális étkeztetés áremelését az önkormányzat átvállalja

A tavaly évi zárszámadás elfogadásáról, a szociális étkezési díj emelésének átvállalásáról, 
a Városháza részleges akadálymentesítéséről döntöttek többek között a kispesti képvise-
lők a rendkívüli testületi ülésen. De véleményezték a Dél-pesti Tankerület elképzelését is, 
amely az Ady iskola egyházközösségi átadásáról szólt.

Jelentős megtakarítással
gazdálkodtak tavaly

Egyházé lesz az Ady

A Városháza liftjéről is döntött a testület
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Világításkorszerűsítés
az Erkelben

Az országosan is példaértékű program 2014-ben kezdődött

Az önkormányzat megtartotta ígéretét: az iskolák államosítá-
sa után is befejezte a már betervezett iskolai beruházást, így 
korszerű, energiatakarékos LED-es lámpatestek és fénycsövek 
kerültek a régi, elavult neonvilágítás helyére az Erkel iskolában. 
Az önkormányzati beruházás 9,5 millió forintba került.
Annak ellenére, hogy az állam az iskolák fenntar-
tását és működtetését is átvette, az önkormányzat 
nem mondott le arról a tervéről, hogy korszerű-
sítse az iskolákat, a gyerekek, a pedagógusok és 
a szülők érdekében is. Az iskolai világításkorsze-
rűsítési program keretében most az Erkel iskola 
került sorra. Ugyanakkor a már megkezdett és 
beígért fejlesztéseket, beruházásokat sem felejti 
el az önkormányzat: a folytatásban a Pannónia 
iskola tetőterének beépítése következik, ahol két 
ütemben hat új tantermet és vizesblokkot alakí-
tanak ki.  Az Erkel iskola világításkorszerűsítési 
munkálatainak műszaki ellenőri feladatait végző 
Vaműsz igazgatója, Kránitz Krisztián elmondta, a 
felújítás során összesen mintegy 260 lámpatestet 

és fénycsövet, valamint több mint 80 kapcsolót 
cserélt ki a kivitelező. Az igazgató szerint az új 
LED-es világítással egy év alatt mintegy 40 szá-
zalékos energiamegtakarítás várható, így közel 
5 éven belül megtérülhet a beruházás költsége. 
Azt is megtudtuk, hogy a tervek szerint a nyári 
szünetben az udvart is felújítják az Erkelben. Az 
országosan is példaértékű iskolai világításkorsze-
rűsítési program 2014-ben kezdődött (eddig több 
mint 40 milliót költöttek erre) a Bolyai iskola, a 
Puskás, az Eötvös és a Vass iskolák tornatermei, 
valamint a Gábor iskola tantermi és folyosói vilá-
gítását cserélték újra. Tavaly a Bolyai iskolában a 
teljes világítás korszerűsítését végezték el. 

IFJÚSÁG

KIFŐ eredmény-
hirdetés
Az Ady iskolában tartotta erre a tan-
évre kiírt vetélkedőjének ünnepélyes 
eredményhirdetését a Kispesti Ifjúsá-
gi Önkormányzat, a KIFŐ. Sok szép 
pályamunka érkezett vers, makett és 
idegenvezetés kategóriákban. A ver-
seny első fordulójában az ókori világ 
hét csodájával kapcsolatos kérdések-
re kellett a gyerekeknek válaszolni, 
majd a második fordulóban három 
témakörből választhattak egyet-egyet 
a résztvevők – mondta Keleti Szandra 
Szabina, a Budapesti Vendéglátóipari 
és Humán Szakképzési Centrum 
Semmelweis Ignác Humán Szak-
képző Iskola 11. évfolyamos tanu-
lója, a KIFŐ diákpolgármestere, aki 
polgármestertársával, Gajda Péterrel 
közösen adta át az önkormányzat 
támogatásával összeállított ajándék-
csomagokat. Mint a város diákpol-
gármestere kérdésünkre elmondta, az 
első fordulóban a kerület KIFŐ-tag 
12 iskolájából (9 általános és 3 kö-
zépiskola) összesen 84 csapat küldött 
pályamunkát, míg a II. fordulóban is 
negyven közösség vett részt.  A kerü-
letben 1997 óta létezik ifjúsági önkor-
mányzat, amelyet 2004-től Mikófalvi 
Ágnes vezet – akitől megtudtuk, hogy 
az egyházi intézményeken kívül a ke-
rület valamennyi iskolája küld egy-
egy tagot a KIFŐ-be. A gyerekek rop-
pant nagy igyekezettel vesznek részt 
a munkában, a testületi üléseken és 
rendkívül önállóak. A szervezet diák 
tagjai és vezetői az tervezik, hogy 
az elkövetkező időben részt vesznek 
majd a „nagy testvér” kerületi önkor-
mányzat képviselő-testületi ülésein 
is. A KIFŐ teljes önállóan dolgozik, 
és rendszeresen konzultál a város-
vezetéssel, Gajda Péterrel, valamint 
Vinczek György alpolgármesterrel. 
Az ifjúsági önkormányzat munkáját 
segítené, ha egy önálló helyiségben 
találkozhatnának és intézhetnék kö-
zös ügyeiket, szervezhetnék a kispesti 
diákéletet – mondja Mikófalvi Ágnes.

BAJNOKCSAPAT

Közös
meccsnézés
Bajnok lett a Honvéd FC! Kezdet-
ben a technika egy kicsit nehezítette 
ugyan a bajnoki döntő, a Honvéd FC-
Videoton mérkőzés közvetítésnézését 
és a közös szurkolást a KAC-pályán 
az Önkormányzati Sporttelepen, ám 
a lényegre, a döntő gólra a második 
félidőben és a közös ünneplésre a 
kivetítő is már jól működött. A szer-
vezők szerint a jó hangulatú rendez-
vényen több mint kétszázan voltak 
kíváncsiak a hazai csapat győzelmé-
re. Köszönet az önkormányzatnak a 
lehetőségért!

FOCI

Kapuskönyv
Óriási bravúrral címet kapta az a 
különleges könyv, amelynek meg-
jelenését Kispest Önkormányzata is 
támogatta, bevezetőjét pedig Gajda 
Péter, volt Honvéd FC játékos írta. A 
könyvben tizenegy – közülük sokan 
kispestiek – válogatott és neves ma-
gyar labdarúgókapus személyes, már-
már intim vallomását és a kispesti 
„kapus-grafikus” könyvkötőmester 
és korábban kapus Lukácsy Tibor egy 
koncepcióra fűzött grafikai sorozatát 
láthatjuk.

Idén folytatódott az önkormányzat Káptalanfüredi Ifjúsági Tá-
borában lévő faházak teljes felújítása, komfortosítása. A nyári 
táborozások előtt újabb hat faház újult meg teljesen. Az önkor-
mányzat 15 millió forintot fordított erre.

Folytatódik a faházak 
felújítása 

Tavaly kezdődött a Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor 
teljes korszerűsítése, az elmúlt nyári szezonra hat 
faházat újíttattunk fel és építtettünk át komfortos-
sá, valamint három újat építtettünk. Idén folyta-
tódott munka, tavasszal pályázatot írtunk ki hat 
újabb, ugyancsak elavult faépület szerkezetet is 
érintő teljes felújítására és az épületek komfor-
tosítására, valójában új házak építésére. A három 
4 személyes és a három 8 személyes épület el-

készült: az alapozási, bontási és építési munkák 
mellett nyílászárókat cseréltek, mosdót, zuhany-
zót, WC-t alakítottak ki mindegyikben, kiépítet-
ték a villamos hálózatot. Tizenöt millió forintot 
fordítottunk rá, és jövőre folytatni szeretnénk a 
munkát. Még 11 faépület felújítása van hátra, és 
akkor már egy teljesen komfortos táborba mehet-
nek pihenni a kispestiek – tudtuk meg Kertész 
Csaba alpolgármestertől.

 A nyári szezon előtt hat faházat építettek át
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Diákolimpia
az uszodakertben

A strandröplabda is bekerülhet a látványsportok közé

A Kispesti Uszoda napozókertjében tartották a Strandröplabda 
Diákolimpia idei versenyeit.  Ebben az esztendőben 220 csapat 
nevezett a döntőre, három korosztály 12 versenyszámára. 
Mint azt Kerekes Balázstól, a Kispest SE elnöké-
től megtudtuk, a korábbi évek hagyományainak 
megfelelően a Magyar Röplabda Szövetség és a 
Magyar Diáksport Szövetség idén is megrendezte 
a Strandröplabda Diákolimpiát. A versenyeket há-
rom korcsoportban és két kategóriában rendezték 
meg a fiúk és a lányok számára. Az amatőrök 4 
fős csapatban mérték össze erejüket, míg a páro-
sok nyílt kategóriában versenyeztek, azaz itt az 
igazolt versenyzők és a vállalkozó kedvű amatő-
rök mérhették össze tudásukat. A versenynek he-
lyet adó Kispesti Uszoda igazgatója, Tóth András 
kérdésünkre elmondta, bár jelenleg az uszodakert 
egy része építési terület, hiszen még javában tart 
a két kültéri medence próbaüzeme és a zöldterület 
rendezése, a versenyt ettől jól elkeríthetően, biz-
tonságosan meg tudták rendezni. A kertben lévő 
hét homokos strandröplabda-pályából ugyan a 
továbbiakban csak hat marad, de még így is az 

intézmény marad a strandröplabdázás bázisa. A 
házigazda önkormányzat nevében Kertész Csaba 
alpolgármester köszöntötte a résztvevőket és a 
szervezőket. Kispestet általában sportszerető ke-
rületnek ismerik, hiszen a futballon kívül itt szám-
talan sportág, így az ökölvívás, a birkózás, az asz-
talitenisz, a tenisz, a kézilabda, technikai feltételei 
adottak, vagy arra törekszik az önkormányzat, 
hogy minél jobb feltételek között sportolhassa-
nak. Minden rekord megdőlt az idei versenyre 
jelentkezéskor – mondta a Magyar Röplabda Szö-
vetség Strand- és Szabadidős Röplabda Bizottsá-
gának elnöke, Bánki Ágnes, aki örömmel jelen-
tette be azt is, hogy óriási lehetőséget jelentene a 
sportág életében, ha a röplabdázás is bekerülhetne 
a látványsportok közé, és így a klubok, az egyesü-
letek jogosultak lennének a tao-támogatásokra is. 
Erről júniusban dönt majd az országgyűlés.

KIHÍVÁS

Közös mozgás
Második alkalommal hívta mozog-
ni a kispestieket az önkormányzati 
sportközpont a Kihívás Napján, így 
ezernél is többen sportoltak a KAC-
pályán. Az 1982-ben Kanadából in-
dult Kihívás Napjának (Challenge 
Day) központi eleme a közösen vég-
zett negyedórás mozgás, hogy kedvet 
csináljon az egészséges életmódhoz, 
megszerettesse a mozgást, és újabb 
alkalmat teremtsen közösségi együtt-
létre. Nagy érdeklődés kísérte a kis-
pesti középiskolák „Erős Emberek” 
Vándorkupájáért másodszor kiírt csa-
patversenyét. Az erős fiatalok viadalát 
Nick Árpád világ- és Európa-bajnok 
erőemelő vezette: súlyfelhúzásban, 
autókerék-húzásban, söröshordó ki-
tartásában, farönknyomásban, füles 
súlyzó dobásában és a végén – az 
egész csapatnak – autóhúzásban kel-
lett összemérniük erejüket. A vándor-
kupát idén egy évre a Ganz szakkö-
zépiskola 10. osztályosai hódították 
el, megelőzve a ganzos kilencedike-
seket és a tavalyi bajnok Deák gimná-
zium csapatát.
A lakosság mellett nyolc általános is-
kola (Vass, Eötvös, Hungária, Gábor, 
Bolyai, Erkel, Reménység, József At-
tila Gyermekotthon) és három közép-
iskola (Ganz, Trefort, Deák) diákjai 
sportoltak, közülük is kiemelkedett a 
Ganz szakközépiskola, amely 150 di-
ákkal érkezett az önkéntes sportnapra 
– értékelte a rendezvényt Lángi Gá-
bor a Kispesti Sportközpont vezetője.  

Három hónap alatt mintegy 60 
ezer köbméter földet mozgattak 
meg munkatársaink pusztán csak 
azért, hogy a Főkert Zrt. egy-
kori kertvárosi telephelyéről 
elszállítsák az üvegházak, a 
22 méter magas kémény, régi 
épületek maradványait, vala-
mint a 10 ezer négyzetméter 
területű, mintegy egy méter 
mély lápos, mocsaras terület 
földjét. Ennek helyére az elkö-
vetkező napokban csaknem 100 

ezer köbméter új földet mozga-
tunk meg csupán a feltöltéshez – 
sorolja számokban is az építkezés 

legfontosabb jellemzőit a be-
ruházással megbízott Pharos95 
Kft. ügyvezetője, Végh Gábor. A 

terület feltöltése után legelőször 
a hatszáz fős, közös lelátós, két 
sportpálya, egy műfüves és egy 

élőfüves, épül majd meg. De 
jó ütemben halad a Honvéd 
Akadémia központjának (is-
kola és kollégium) építése is, 
hiszen már 8 méter mélyen a 
földben van az a 250 darab be-
toncölöp, amely tartja majd a 
kétezer négyzetméter alap- és 

hatezer négyzetméter összterüle-
tű, kétszintes intézményt. Mivel 
a területre 5 élőfüves és három 

műfüves pálya épül majd, ezért 
a szükséges öntözővíz biztosítá-
sára két, egyenként 200 ezer liter 
víz tárolására alkalmas tároló is 
épül. 
Gajda Péter polgármester elis-
meréssel szólt a látottakról, és 
örömmel nyugtázta, a kezdeti 
távolságtartás után a kertváro-
siak mostanra érdeklődéssel kí-
sérik figyelemmel az építkezés 
különböző fázisait, és hogy „jó 
kézben” van a beruházás, hiszen 
egy olyan cég kapta a megbí-
zást, amelynek óriási tapaszta-
lata van a hasonló építkezések 
kivitelezésében. Úgy vélekedett, 
hogy a kispestiek hamarosan egy 
sokkal rendezettebb, biztonságo-
sabb területet kapnak majd visz-
sza. Örömmel vette tudomásul, 
hogy a kerület lakói számára is 
elérhető lesz az a több mint egy 
kilométer hosszú futókör, amely 
szintén a beruházás része, és nem 
nehéz megjósolni, hogy ugyan-
csak népszerű lesz. De nem 
szűnik meg a területen átfolyó 
patak sem, ám új medret kap az 
építkezés végére. A Honvéd FC-
től Gács Pál ügyvezető igazgató 
kérdésünkre elmondta: a beruhá-
zó, a Nemzeti Sportközpontok az 
építkezés megkezdésekor kikér-
te a Honvéd FC szakembereinek 
a véleményét is. Az ügyvezető 
ezúton is tájékoztatta a kispes-
ti szurkolókat, hogy hamarosan 
megkezdődik a Bozsik stadion 
felújítása, ezért ez év decem-
berében a stadiont „átadják” az 
államnak, így 2018 januárjától a 
Honvéd FC hazai mérkőzéseit a 
közeli MTK-stadionban játsszák 
majd. 

A kispestiek hamarosan rendezettebb, biztonságosabb területet kapnak

Akár az év végére elkészülhet, de 2018. február 22-én mindenképpen átadják a Dél-pesti 
Utánpótlás Centrumot a Főkert Zrt. egykori kertvárosi telephelyén. A 13 hektáros terü-
leten jelenleg földmunkák folynak, de megkezdődött a Honvéd Akadémia központjának 
(iskola és kollégium) építése – mondta Végh Gábor, a Pharos95 Kft. ügyvezetője azon 
a bejáráson, amelyen a Városháza vezetői, valamint a hivatal illetékes irodáinak vezetői 
megnézték a beruházást.

Tavaszra kész az utánpótlás- 
centrum

A futókör
közkedvelt lesz

Öt élőfüves és három műfüves pálya épül

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI LEHETŐSÉG

MINDEN HÉTFŐN
9:00 ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555
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Verőfényes gyermeknap
a központi játszótéren

 Az önkormányzat idén is sok-
sok meglepetéssel, ajándékkal és 
színes műsorokkal várta a gyere-
keket. A programért felelős Fü-
löp Pétertől, a polgármesteri hi-
vatal munkatársától megtudtuk, 
hogy a remek időnek is köszön-
hetően a délelőtti programokra, 
illetve a délutáni színpadi be-
mutatókra többen voltak kíván-
csiak, mint tavaly. Idén voltak új 
fellépők is, például Mikola Péter, 
aki közösen játszott a legkiseb-
bekkel a színpadon, és a négy 
állomásos Cirkuszi Akadémia 
keretében zsonglőrködhettek, 

bűvészkedhettek a gyerekek, és 
volt artista, légtornász és óriás-
trambulin is. A hagyományosan 
nagyon népszerű wekerlei kul-
túrházi kézművesfoglalkozások 
és a pólófestés mellett viaszkép 
festést is tanulhattak a gyerekek 
Ábrahám Orsolya Tündétől. A 
KvízKalandosok is új társasjá-
tékot hoztak idén, amelyben a 
gyerekek egy napjukat tervez-
hetik meg a lehető leg-energia-
takarékosabban. A napokban 
ötödik születésnapját ünneplő 
Első Kis-Pesti Közösségi Kert 
tagjai érdekes feladatokkal vár-

ták a gyerekeket. A Helen Doron 
Nyelviskola most is játékos be-
mutatkozást tartott, míg a Ma-
gyar Vöröskereszt aktivistái 
ambubabán mutatták be az újra-
élesztést, amelyet a gyerekek is 
kipróbálhattak. Ezen kívül volt 
arcfestés, csillámtetoválás, kari-
katúrakészítés.

Soós Varga Jázmin, az Erkel is-
kola első osztályos tanulója, az 
egyes számú rózsaszínű, fekete 
cica szimbólumú tombolajegy-
gyel nyerte a 2017. évi Kispesti 
Gyermeknap kerületi fődíját, 

a kerékpárt. A nagyszínpadon 
egymást követték a produkciók. 
Fellépett az Art's Ok Táncstúdió, 
a Portéka Színpad, az Adol Moz-
gásművészeti Stúdió, az Esz-
ter-lánc mesezenekar, a B-cool 
Táncstúdió, a Mágnes Színház 
és voltak Lim-lom mesék is. Az 
idei gyermeknap tombolájának 
támogatói: KvízKaland, Helen 
Doron Nyelviskola, a Fővárosi 
Állat és Növénykert, Csernovai 
Gábor (popkorn, lángos) egyé-
ni vállalkozó, Nagy Krisztina 
(rétesárus).



Össze tudnánk foglalni számok-
ban is ez elmúlt éveket? 
Évente átlagosan 820-an adtak 
vért, ami a 25 év alatt 20 ezer 
500 véradót jelent, akik össze-
sen 8200 liter vért adtak. Ha azt 
vesszük, hogy egy véradó három 
ember életét mentheti meg, akkor 
61 ezer 500 életet mentettek meg 
a kispesti véradók az egyesület 
megalakulása óta.

De az egyesület élete többről is 
szól, mint a véradás szervezése!
Igen, mert mi egy baráti közösség 
is vagyunk, havonta egy alka-
lommal tartunk klubnapokat is. 
De ezen kívül kirándulunk sokat, 
tagjaink gyerekeinek, unokáinak 
tartunk különböző ünnepségeket 
például Mikulásra. Ezen kívül a 
Kispesti Rászorultak Megsegíté-
sére Közalapítványon keresztül 
rendszeresen segítjük a nehéz 
körülmények között élő kispesti-
eket.

Maga a véradás nem bonyolult 
művelet…
 Első lépésként a lakcím-, a TAJ-
kártya és személyi igazolvány 
alapján egy egyszerű regisztráci-
ón kell részt venniük a jelentke-

zőknek, majd egy kérdőív kitölté-
se után a jelentkező egészségügyi 
állapotát ellenőrzik. Rövid labor-
vizsgálat után maga a véradás 
5-10 percet vesz igénybe, ezt kö-
vetően ajánlatos egy kis pihenés 
is. Véradás előtt fontos elfogyasz-
tani néhány pohár folyadékot.

Mindenki adhat vért?
Minden egészséges, 50 kilo-
gramm testsúly fölötti, 18 és 65 
év közötti életkorú adhat vért. Az 
egészségügyi feltételek azonban 
nagyon szigorúak, mert néhány 
betegség, például a magas vérnyo-
más, rendszeres gyógyszerszedés, 
fertőző betegség, herpesz, vashi-
ány, vagy a véradás előtti három 
hónapban végzett bármilyen mű-
tét eleve kizáró ok. Nagyon fontos 
az is, hogy két véradás között is el 
kell telnie három hónapnak.

És, aki nem bírja a vér vagy a tű 
látványát?
Erre elmesélek egy esetet. Dolgo-
zik az önkormányzaton egy iro-
davezető fiatalember, aki annak 
rendje és módja szerint elájult 
az első véradásán. Sokáig nem 
jött, eltelt 2-3 alkalom is. Míg a 
legutóbbi akciónkon megjelent, 

mert mondta, az nem lehet, hogy 
kifogjon rajta ez a dolog. Nem 
nézett se a vérre, se a tűre, sokat 
beszélgetett az itt lévő segítőkkel, 

és az akarat, a jó szándék legyőzte 
a véradás látványával együtt járó 
félelmeket, mindenféle kompliká-
ció nélkül túlesett a véradáson.

Somogyi Lászlóné (Erzsike) a 25 éve megalakult Kispesti Véradók Egyesü-
letének elnöke évtizedek óta töretlenül szervezi a kerületi önkéntes vér-
adást. Az elmúlt időszakban sok-sok változáson ment keresztül a hazai 
véradás, és az évek során egyre nehezebb a szervezés. Ennek okairól be-
szélgettünk az egyesület születésnapján. 

A legutóbbi májusi véradáson elég sokan 
voltak…
Május 22-én a Városházán tartottuk a jubi-
leumi véradásunkat, amely sikeresen zárult. 
Ezúton is hálásan köszönjük mindenkinek a 
részvételt! A mai viszonyok között ez a 75 ön-
kéntes, aki vért adhatott, kiemelkedő részvételi 
aránynak számít. 

Amit mondott, abból is az látszik, kevés a 
véradó.
Bizony kevés, és évről évre egyre nehezebb 
újabb önkénteseket szerezni. Tudomásul kell 
venni, más világot élünk. Az embereknek a 
munka a legfontosabb. A véradók számának 
csökkenése abból is adódik, hogy megszűntek 

azok a nagyvállalatok, cégek, nagy létszámú 
munkahelyek, a sorállományú katonaság, ame-
lyek a véradás bázisát adták korábban. A helyi 
véradói csapat egy része is szétszóródott, meg 
aztán megöregszünk, megbetegszünk, sokan 
elköltöznek Kispestről. Az egészséges fiatalok 
bevonása a mozgalomba manapság nagyon 
nehéz feladat, pedig kellene a „friss vér”, és 
a stafétabotot is jó lenne már átadni a nálunk 
fiatalabbaknak.

De nem volt ez mindig így…
Bizony jártak jobb idők is a véradásra. 1992-
ben, amikor megszűnt a térítéses véradás, ha-
sonlóan nehéz helyet alakult ki. Hazslinszky 
Frigyes doktor, az akkori szakrendelő igaz-

gatója kért fel a véradás megszervezésére. 
Az akkori polgármester, Lévay Levente és 
Istvánfi Sándor jegyző segítségével valósult 
meg az első önkéntes véradás a Városházán, 
amikor 75-en adtak vért. Ez volt az első al-
kalom az országban, hogy egy önkormányzat 
a dísztermét átadta erre a célra. Hamarosan 
klubbá szerveződtünk, majd a KMO, Gábor 
Ilona igazgató döntésére fogadott be bennün-
ket. Időközben a rendszeres véradók száma 
is folyamatosan gyarapodott: 150-160-an 
voltak, de előfordult olyan eset is, amikor 
224-en adtak vért. Később az MSZP is helyet 
biztosított a véradáshoz, majd aztán az ön-
kormányzattól megkaptuk a Csokonai utcai 
helyiséget. 

Somogyi
Lászlóné
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a Kispesti Véradók Egyesületének elnöke

Konyhakert önkiszolgáló étterem
Barátságos árak, kedves kiszolgálás

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

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

Fagyikehely

750 Ft



Csalárdok éve
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A kormány ígérete szerint az idei és a következő esztendő a családok 
éve lesz. Hírek egyelőre arról nem szólnak, hogy ez alatt mit és főleg 
kiket értenek, csak az biztos, hogy egy család máris teljesítette a kitű-
zött célt. Ezt pedig nem más, mint a miniszterelnök családja, egészen 
pontosan édesapja, Orbán Győző érte el. A papa kőbányái ugyanis igen 
jól teljesítettek, olyannyira, hogy nemrég a nyereséget teljes egészében 
kivették a cégekből, és ebből - az üzlettársak részesedésének leszámí-
tása után – közel 2 milliárd közvetlenül az Orbán-család tagjainak gya-
rapította magánvagyonát. 
Nem vitatjuk Orbán Győző tehetségét, de az alapos okkal állítható, 
hogy ehhez az anyagi fellendüléshez kellett az, hogy fia a miniszter-
elnök, ekképp a pénzek szinte kizárólag az állami megrendelésekből 
folytak a családi kasszába. Már azok a bizonyos „első milliók” is álla-
mi, közelebbről a FIDESZ-székház eladásából származó pártpénzből 
jutottak el a családhoz még a ’90-es évek elején. Személyesen Orbán 
Viktor miniszterelnök jelentős vagyongyarapodáson ment keresztül 
1998 és 2002 között, első hivatali évei alatt. Az 1998-ban még csak 
5,5 hektárnyi földterület négy év múltán 63 hektárra növekedett; a tu-
lajdonukat képező, 1994-ben 563 ezer forintért vett belvárosi lakás he-
lyett sváb-hegyi villát vásároltak 2002-ben 75 millióért, amelynek több 
tízmilliós átépítéséhez azonnal hozzá is láttak. Ha a tágabb családról 
beszélünk, a miniszterelnök apjának többségi tulajdonában lévő bánya-
cég, a Dolomit Kft. vagyona meghétszereződött, a másik vállalkozás, a 
kizárólagosan birtokolt Gánt-Kő Kft. nyeresége ugyanekkor a tízszere-
sére emelkedett: 16 millióról 167 millió forintra.
Az üzlet mit sem veszített lendületéből, nem véletlenül ismét Orbán 
Viktor hivatali idején. Az édesapa vállalkozásai rendre feltűnnek min-
den fontosabb, gyakran uniós pénzekből finanszírozott beruházásnál, 
vasútépítéseknél, csatornázási munkáknál. Az sem meglepő, hogy a 
miniszterelnök fiatalabbik testvére, Orbán Áron által vezetett és tulaj-
donolt szállítmányozási cég megbízásai között is túlnyomó részt állami 
munkák szerepelnek.
A kiskapukat a kormány előszeretettel tárja szélesre, ha a családról van 
szó. A vállalkozások ugyanis nem nyilvános pályázatok révén váltak a 
beruházások részeseivé, hanem az állammal leszerződött vállalatok be-
szállítóiként. A megbízott beszállítókat nem, csak a közbeszerzéseken 
nyertes kivitelezőket kell feltüntetni nyilvános adatbázisokban. 
A család többi tagjának üzleteit, a haverokat ezúttal nem is említjük 
már. Mindenesetre a családok éve helyett, helyesebb lett volna meghir-
detni a csalárdok évét...

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

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

Most is trombitaszóval kezdődött a szabadtéri koncert

Immár harmadik alkalommal találkoztak a dél-pesti fúvószene-
karok egy kis délutáni közös muzsikálásra a kispesti Városháza 
előtti téren. A házigazda önkormányzat nevében Szujkó Szilvia 
önkormányzati képviselő köszöntötte a hallgatóságot.
A helyi zenekaron, az Obsitos Fúvószenekaron 
kívül még két vidéki, a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület Fúvószenekara, a  Dunakeszi Fú-
vósok, valamint a budapesti Keil Ernő Fúvósze-
nekar jött el erre a május végi közös muzsikálásra 
ide, Kispestre – tudtuk meg a találkozót szervező 
KMO munkatársától, Nyilas Gabriellától. A ze-
nekarok 25-25 perces műsorán zömében népsze-
rű dallamok szerepeltek, de például a vecsésiek, 
lévén hagyományőrző társaság,  polkával, valcer-
rel színesítették a programot. A zenekari művek 
történetének nagy szakértője és a fúvósdélután 
műsorvezetője, Zelinka Tamás zenetanár színes 
összekötőszövegei tették még élvezetesebbé a 

délutánt. Zelinka kérdésünkre elmondta: nagy-
szerű kezdeményezés ez itt ezen a szép téren, 
a fák és az énekesmadarak között. Itt minden 
adott arra, hogy remek koncertet hallgathassanak 
helyben a kispestiek. De mint mondta, nemcsak 
a hallgatóságnak fontosak ezek a rendezvények, 
hanem a zenészeknek is, hiszen ezeknek az ama-
tőr zenekaroknak, amelyek öntevékenyen szer-
vezik az életüket, nélkülözhetetlenek az ilyen és 
ehhez hasonló fellépési lehetőségek.
A csaknem 120 fúvós a szabadtéri koncert vé-
gén, az Obsitos Fúvószenekar karnagyának, Fe-
jes Istvánnak a vezetésével játszotta el közösen a 
Szamosmenti indulót.

 HAGYOMÁNY

Futás
A Kós iskola elől rajtolt a XV. We-
kerlei Székelykapu Futás: a nagyok, 
560-an 4 kilométert, a kisgyerekek, 
212-en 400 métert teljesítettek. „Aki 
megszereti és megérzi a futásban rejlő 
felemelő érzést, aki lelki egyensúlyt 
talál, egyre inkább napsugarasabb-
nak látja a mindennapokat” – fogal-
mazott megnyitójában Romhányiné 
Kovács Mária testnevelő. Az idei 
jubileumi futást a nemrég elhunyt 
Szamosi István emlékének ajánlotta, 
aki évekig indította rajtpisztolyával a 
versenyt. Arról is beszélt, hogy idén 
egy wekerlei kisfiúnak gyűjtöttek 
adományt. 

TÜNDÉRKERT

Rendhagyó
tanórák
Az önkormányzat támogatásával 
rendhagyó történelemórák indultak 
Székelyföldről a kispesti általános 
iskolásoknak a Székelyország Tün-
dérkertje Látványparkban. Az órákat 
a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete 
Kispest tagjai tartják. Az első kulturá-
lis és történelmi barangoláson a Pan-
nónia Iskola hatodikosai vettek részt. 
A székelykapu előtt Bacsó András, a 
Székelyország Tündérkertje Egyesü-
let elnöke, Szabó Ferencné, a nyug-
díjas pedagógusok vezetője és az órát 
tartó dr. Hajdani Ilona fogadta és ka-
lauzolta a gyerekeket.

Fúvószenekarok
a Városháza előtt

MINDEN HÉTFŐN 9:00 ÉS 12:00 ÓRA 
KÖZÖTT A KOSSUTH

LAJOS UTCA 50. SZ. ALATT, VAGY
A (0620) 296-3555 TELEFON SZÁMON.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI

LEHETŐSÉG

Egyedi, kizárólag magyar kézműves termékeket árusító üzle-
tünk, szeretettel várja Önöket az Ady Endre út 9 sz.alatt.
Üzletünk álladó termékekkel, u.m.ékszerek, szappanok, táskák, 
lakberendezési kiegészítők és szezonális termékekkel várja a 
kedves  vásárlókat a hét 5 napján, hétfőtől-péntekig, 11-18-ig, 
illetve a 06307303360-as telefonszámon előzetes egyeztetés 
alapján egyedi időpontban.

Facebook: https://m.facebook.com/csipkecsirke.enterior/
Instagram: csipkecsirke.enterior
Csipkecsirke Lakberendezés és Kézműves ajándék
Wekerlén.

Kézműves ajándékbolt
Wekerlén-Csipkecsirke
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Rosta Gábor és Nagy Mária a születésnapon

2012-ben nyílt meg Magyarország és a kerület első önkor-
mányzati támogatással létrejött közösségi kertje, az Első Kis-
Pesti Kert, huszonhat, nagyjából 5 négyzetméteres ágyással az 
Irányi utca és a Bem József utca sarkán. 
Rosta Gábor, a Városi Kertek Közhasznú Egye-
sület vezetője elmesélte, hogy kezdetben sokat 
bolyongott a bürokrácia útvesztőiben, míg itt 
Kispesten az önkormányzat felismerte az ebben 
rejlő lehetőségeket, és közös munkájuk eredmé-
nyeként 2012-ben Kispesten nyílt meg Magyar-
ország első önkormányzati támogatással létre-
jött közösségi kertje. Minden elképzelésemet 
túlszárnyalta az a fejlődés, amely a kertek életét 
jellemzi, és minden évben még újabb és újabb 
meglepetéssel szolgálnak. Ezek a kertek többet 
jelentenek, mint egyszerű zöldségeskertek, hi-
szen itt a művelt kertek mellett művelt közössé-
gek is alakulnak – hangsúlyozta Rosta Gábor, aki 
a kispesti kertekben szerzett tapasztalataira épít-
ve folytatja kertépítő mozgalmát a fővárosban is.
A születésnapos kert vezetője, Nagy Mária kér-
désünkre elmondta: jelenleg 25 család dolgozik 
rendszeresen a kertben, közülük 5 újonnan költö-

zött a lakótelepre és lett a közösség tagja. Remek 
a kapcsolat a szomszédos Vass iskolával, így egy 
ágyasa van az első és a hetedik osztályosoknak, 
akik rendszeresen átjárnak ide. A kertben bio-
gazdálkodás folyik, saját maguk készítette nö-
vényekből készült „vegyszerekkel” veszik fel a 
versenyt a kártevőkkel szemben – büszkélkedik 
Nagy Mária, aki elmondja azt is, hogy sajnos a 
csigákkal és a poloskákkal bizony nem bírnak, 
nem találtak még ellenszert ezen kártevőkkel 
szemben.
A születésnapi ünnepségre vendégként meghívott 
Bálint gazda (Bálint György) is elismeréssel szólt 
a kertet művelők munkájáról. Bálint gazda sze-
rint békeidőben is fontos, hogy a városi emberek 
is tudják, milyen az, ha saját termesztésű zöldség-
ből, gyümölcsből kerül élelem, mondjuk egy jó 
lecsó az asztalra, milyen az íze a frissen szedett 
termésnek. 

TESTVÉRVÁROS 

Palánta
a Kós téren
A Wekerlei Székelykapu Napokon az 
önkormányzat sátrában paradicsom-
palántát is osztottak a Kós térre kilá-
togató kispestieknek. A bolgár nagy-
követasszony, Uliana Bogdanszka, 
Varga Szimeon parlamenti szószóló, 
Csavdar Petkov kereskedelmi attasé 
és Jordán Tütünkov, a Kispesti Bol-
gár Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetőjével közösen látogatott Kispest-
re, ahol 1400 „Rózsaszínű mágia” 
fantázianevű, eredeti bolgár paradi-
csompalántát osztottak szét. A bolgár 
Smolyan 2004 óta testvérvárosa Kis-
pestnek. 

A Kispesti Helen Doron Nyelv-
iskola kezdeményezésére, ön-
kéntesek munkájának eredmé-
nyeként alig két hónap alatt 
készült el a wekerlei madártan-
ösvény. A nagyvárosban egye-
dülálló ötletet a kispesti önkor-
mányzat és a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) támogatásával 
valósították meg. A több mint 
másfél kilométer hosszú tanös-
vényt a Kós Károly téri Illatok 
kertjében rendezett ünnepségen 
Gajda Péter, Kispest polgármes-
tere nyitotta meg, aki köszönetet 
mondott az önkéntesek munkájá-
ért, majd az ünnepélyes szalagát-
vágást követően Zöld Kispestért 

polgármesteri díjat adott át Dér-
Mányi Móninak, a Helen Doron 
Nyelviskola szakmai vezetőjé-
nek. A kerületben 11 éve műkö-
dő nyelviskola küldetése, hogy 
környezettudatosságra is nevelje 
a gyereke-
ket. Az út-
vonalat a 
fatörzsek-
re festett 
jelek, fe-
hér ala-
pon fekete 
madarak jelzik, amelyek a Kós 
Károly térről indulva a Mészáros 
Lőrinc utcán, a Corvin körúton, 
az Esze Tamás utcán, a Petur ut-

cán, a Vereckei közön és a Thö-
köly utcán át vezetnek vissza a 
főtérre, érintve a Győri Ottmár és 
a Hársfavirág teret. A madarak-
kal kapcsolatos szakmai segítsé-
get Nagy Levente fiatal wekerlei 

madarász-
tól kaptuk. 
Vele vá-
lasztottuk 
ki a tanös-
vény men-
tén álló 
fák közül 

a legalkalmasabbakat, és helyez-
tük ki a különböző fajoknak való 
23 odút, amelyeket a Közpark 
Kft. munkatársai készítettek el. 

Négy helyszínen új informáci-
ós táblákról tájékozódhatnak a 
sétálók a madarakkal kapcsola-
tos, négy évszakban szükséges 
teendőkről. A kiindulópontnál 
és a túra felénél, a Győri Ottmár 
téren álló meglévő hirdetőtáb-
lákra olyan térképet helyeztünk 
el, amelyen bemutatjuk a tan-
ösvényt és a telepen élő fajokat 
– tudtuk meg Dér-Mányi Mó-
nitól, aki azt is elmondta, hogy 
a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
szakmai segítséget és a táblákra 
kerülő madárfotókat biztosította, 
a grafikákat pedig Gera Attila 
készítette.

Nagy Levente fiatal wekerlei madarász vezette az első sétákat

Egy óra alatt kényelmesen bejárható a Wekerletelepen kialakított tanösvény, amelynek 
Kós térről induló útvonalán 23 madárodút szereltek fel.  A sétálókat információs táblák 
tájékoztatják a madarakkal kapcsolatos, évszakonként szükséges teendőkről. 

Odúról odúra Wekerlén

23 madárodút
szereltek fel

Az útvonalat a fatörzsekre festett jelek mutatják

Ötéves lett az első kert

ENERGIA

Siker
a versenyben
Dobogós és jó helyezést ért el 
az Ady Endre út 7. alatti önkor-
mányzati telephely a Spóroljunk@
kiloWattal - Munkahelyi Energia Kö-
zösségek című energiatakarékossági 
versenyen, amelyet a közszféra dol-
gozóinak hirdettek meg. Kispestről 
két csapat indult, a Városháza, vala-
mint a hivatali egységeknek és önkor-
mányzati cégeknek, intézményeknek 
(Humánszolgáltatási Csoport, Gaz-
dasági Ellátó Szervezet, Kispest Kft., 
Vaműsz) otthont adó Ady Endre út 7. 
alatti épület. 
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LEVEGŐ- ÉS 
POLLENSZŰRŐ -10% alkatrész  

kedvezmény

OLAJCSERE AKCIÓ! Minden olajcsere mellé STP üzemanyag 
adalékot adunk ajándékba!

MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ

24.990 Ft

KLÍMATISZTÍTÁS -10%

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

KISPIAC

Wekerlei
uzsonna
Több mint 60 család vett részt az 
Uzsonna a Kispiacon! programban 
a napokban, amely az Átalakuló 
Wekerle szervezésében jött létre, a 
Védegylet „Kezek a földre” prog-
ramjának támogatásával. A Guten-
berg körúti kistermelői piac árusai 
szerint legalább háromszor több em-
ber fordult meg a piacon a program 
alatt, mint a megszokott. Az árusok 
szívesen és bőségesen adták kóstoló-
kat friss, érlelt és fűszeres sajtokból, 
biosalátákból, tanyasi sonkákból, ré-
tesekből, őstermelők kerti termései-
ből készült szörpökből és lekvárok-
ból.

 MEGEMLÉKEZÉS

Összetartozás 
napja
Megemlékezést rendezett az önkor-
mányzat a Székelyország Tündérkert-
je Látványparkban. Az országgyűlés 
2010-ben döntött arról, hogy június 
4-e, a trianoni békeszerződés aláírásá-
nak napja (1920. június 4.), a nemzeti 
összetartozás napja.  Az országgyűlés 
kinyilvánította: „a több állam fennha-
tósága alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek állam-
határok feletti összetartozása valóság, 
s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának megha-
tározó eleme.” 

A kábítószer-fogyasztás elleni fellépésről szólt a Kispesti Áldo-
zatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (KÁSZER) ülése, 
amelyet a XIX. kerületi Rendőrkapitányságon rendeztek.

Szakmai fórum
a megelőzésről

A rendszer működését Vinczek György szociális 
ügyekért felelős alpolgármester, a KÁSZER el-
nöke ismertette a rendőrség, a bíróság, az önkor-
mányzat és kerületi civilszervezetek megjelent 
képviselőivel. Vinczek György beszélt a márci-
usban alakult kispesti Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumról (KEF) is, amely az önkormányzat, a 
KMO Művelődési Ház és a BRFK XIX. kerü-
leti Rendőrkapitánysága közötti együttműködési 
megállapodás eredményeként jött létre. Plánk 
Róbert ezredes, a Kispesti Rendőrkapitányság 
vezetője a drogfogyasztás megelőzésének lehető-

ségeiről tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, 
hogy a rendőrség elsősorban a kábítószer-terjesz-
tőket, a dílereket igyekszik felderíteni, de minden 
olyan esetben is eljárást indít, amikor felmerül a 
kábítószer-fogyasztás gyanúja. Trappné dr. Ki-
szely Rita, a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi 
Bíróság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az 
új Btk. szigorúan bünteti a kábítószernek minősü-
lő különböző anyagokkal történő visszaéléseket: 
a kábítószer kereskedelmét, birtoklását, készíté-
sének elősegítését és az új pszichoaktív anyaggal 
visszaélést egyaránt. 

Plánk Róbert és Vinczek György a fórumon 
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Fenyvesi Zoltán
írása

INGATLAN-

PIAC

Ezzel a kérdéssel a legtöbbször akkor szembesül valaki, ha lakását 
el akarja adni. El kell döntse, hogy azt milyen áron kínálja. Két 
szempont vezérli ilyenkor, egyrészt nehogy a piaci ár alatt kínálja, 
és így akár jelentős veszteség érje, másrészt milyen eladási árra 
számíthat. Tehát se alá, se fölé ne értékelje vagyontárgyát. Termé-
szetesen az eladók a magasabb, vevők pedig az alacsonyabb árban 
érdekeltek. Egyezség esetén, tehát alkuban alakul ki az eladási ár, 
amely kifejezi az ingatlan valós értékét. Az eladó nyilvánvalóan 
először tájékozódik, hogy az övéhez hasonló adottságú ingatlant 
mennyiért kínálják. Ehhez az internet bőséggel ad támpontot, de 
figyelembe kell venni, hogy a látott árak kínálati árak, sőt gyakori a 
túlárazottság. Az eladásra szánt ingatlanhoz sokszor erős az érzel-
mi kötődés. Ha ezt árban is szeretné az eladó kifejezni, akkor csa-
lódás fogja érni, mert a vevők ezt nem veszik figyelembe. Ingatlan-
közvetítőként is tapasztalom, hogy megbízóink esetenként a „nem 
sürgős, ráérek”, a „nem akarom elkótyavetyélni, a „nem kenyérre 
kell” illetve a „szeretnék ennyit kapni” megjegyzésekkel indokol-
ják az ingatlan árával kapcsolatos vágyakat és nem a realitásokat 
veszik figyelembe, ilyenkor az elvárt ár érdeklődőket nem vonz, 
az ingatlan általában nem eladható. Hozzám forduló ügyfeleimnek 
azt szoktam tanácsolni, hogy a reálisan elvárt ártól a kínálati árat 
ne térítse el durván, mert különben azt éri el, hogy ajánlata nagy-
ságrendekkel kevesebb érdeklődőt vonz. Ma már kalkulátorok is 
segíthetik a tájékozódást, de tudni kell, hogy az átlagárak ugyan 
orientálhatnak, de nem fejezik ki az ingatlan egyediségét, követke-
zésképpen a kalkulátor figyelembe vétele csak egy szempont a sok 
közül. Jó, ha szakértői véleményre is támaszkodik, aki ingatlanát el 
akarja adni. A megfelelő szakmai tudással és piaci tapasztalatokkal 
rendelkező ingatlanközvetítő segíthet a kínálati ár megállapításá-
ban. Ez feltételezi egyrészt, hogy alkuban jön létre az eladási ár, 
másrészt azt, hogy az ingatlanközvetítő az általa megjelölt kínálati, 
az úgynevezett irányáron hirdetett ingatlant segítségével belátható 
időn belül értékesíteni lehet. Néhány tízezer forintért dokumentált 
szakértői vélemény, egy értékbecslés is megalapozhatja a reális pi-
aci árpozíciót.

Fenyvesi Zoltán
AnDeZ Ingatlan 

• céges-, családi rendezvények felvétele
• videoklip, portré, dokumentum lm
• családi-, baba-, gyerekfotózás
• gyerekfotózás intézményekben
• kazetták digitalizálása DVD-re, HDD-re
• online, of ine gra kai tervezés, honlap készítés

Fotó - Videó
Bárhol, Bármikor...

Erdős László
+36 70 248-7272

el@elmedia.hu

PROFI MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!

Ne bízza a véletlenre,
örök emlék egy életre !
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

Arcfestés vagy Hennafestés

Budapesten Rendezvényre

vagy akár házhoz is!

EMAIL: VIKIHENNA@GMAIL.COM
MOBIL: +3630 812-3433

FACEBOOK: facebook.com/vikihenna
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Sokak számára biztos már a kérdés is banális, hiszen mi a csudá-
ért 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 me-
dencébe is lehet csobbanni, de mégis szeretnénk a legjobb formánkat 
mutatni? Vagy egyszerűen csak szeretjük sminkelni magunkat, min-
dennapjaink 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 leg-
nagyobb 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 tekin-
tetünknek pártalan hatást kölcsönöz majd. 
További sminktippekért keress fel minket egyéni sminktanács-
adásunkon 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!

SMINKELNI NYÁRON? MIÉRT NE! 

SZOLGÁLTATÁS

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

Ha tud olyan kis mun-
kát, amit más nem vállal 
el, mi szívesen elvégezzük.  
Kőműves, burkoló, festők, vízve-
zeték szerelő szakemberek áll-
nak rendelkezésére. Tel.: 06/30-
486-7472

Gyógypedikűr, manikűr, teljes 
test, talpmasszázs /nem szex/. 
Gyengéd csontkovácsolás 
Bowen technikával, amitől elfe-
lejtheti nyakfájását, lumbágóját 
2-3 alkalom után. Ildikó tel.: 295 
3998, 20 335-5653

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

Bádogos, tetőfedő (beázá-
sok megszüntetése) tető-
szigetelés, burkolás, festés, 
köműves (kéményfelujítás) 
vizszerelési munkák vállalása.  
Családi Ház és lakásfelújítás, 
hőszigetelés azonnali kezdés-
sel, ingyenes kiszállás és áraján-
lat. nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény. tel.: 0630  557 9074, 
0620 536 0369

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodók-
kal, gyors ügyintézéssel! 
Iroda, lakás költöztetés. Igény sze-
rint akár csomagolással együtt! 
Padlás, pince lomtalanítás.  
Kispestieknek INGYENES kiszál-
lás! Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-
235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, 
függöny mosás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap alatt! Ottho-
nában is vállaljuk padlószőnyeg 

tisztítását, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, irodabútorok textilkár-
pit tisztítását. 20 éves tapaszta-
lat EU minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon:
06-1-280-75-74, 06 30-94-94-360

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusir-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 
Tel.: 06 70 519 2470 Email: szer-
viz@szerviz.info

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

Rövidáru-Méteráru bolt Kis-
pesten! Kedvező árak, állan-
dó akciók! Kaphatók: szöve-
tek, bélések, polár, flokon, 
gyermekmintás anyagok,  
ragasztós közbélés – vetex, víz-
lepergető anyagok, selymek. Bő 
választékban: cérnák, gumik, 
zipzárak, kapcsok, hímzőfonalak, 
tűk-, géptűk, patentok! 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 utó-
lagos szigetelése acélle-
mezzel talajpára ellen. 
06-20/347-1500
www.aberenyi.hu

RÉGISÉG

Polgár Mónika szakbecsűs!
Készpénzért vásárol midennemű 
régi, lakberendezési tárgyakat. 
Bútorokat, festményeket, órá-
kat, könyvtárakat, keleti tárgya-
kat. Szőnyegeket, üvegeket, 
böröndöket, hangszereket, kerá-
miákat, porcelánokat, játékokat  
és ritkaságokat. Hanglemezeket, 
szőrmebundákat, papírrégisége-
ket /Színházak részére is./ Nagy-
méretű tárgyak előnyben.. Hibás 
állapotban is. Kiszállás, szakbecs-
lés díjtalan. Tel: 06 30 4192713

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. 
KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁ-
SÁROLUNK FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT,  BO-
ROSTYÁNOKAT ÉS BIZSUKAT, 
GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, 
ARANY ÉKSZEREKET, CSILLÁ-
ROKAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZ-
ÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, 
ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT, 
KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE 
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAT, 
HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL IS. 
HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZ-
ZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL 
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL HÉT-
VÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986 

INGATLAN

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

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

Fél a bérbeadástól, bizonytalan 
az eladásban?  Hívjon! Kiss Attila, 
Fővárosi Ingatlanközvetítői Név-
jegyzék száma: 05336. Tel.: 0620 
241 0000

Eladó Kispesten jó állapotú 74 
m²-es 1+3 félszobás panel lakás. 
Negyedik emeleten, négyeme-
letes házban. Közvetítők kímél-
jenek! Tel.: 0630-605-4756, 061-
282-2157

Eladó Kispesten 2+félszobás csa-
ládi ház! Tel.: 0620-580-1971

ÁLLÁS

Csomagolókat gépkezelő-
ket keresünk Gyálra 3 mű-
szakos munkarendbe.  
Budapestre 9. kerületbe ke-

resünk alkatrész raktárba rak-
tárosokat 2 műszakos 8 órás 
munkarendbe. Jelentkezni 
e-mailen lehet ""9. kerület"" 
jeligére a toborzas@s-forras.
hu címre. Érd: 06703421653 

Kőbánya Kispestről, Határ út-
ról, Vecsésről, Monorról, Üllőről, 
Ceglédről, Albertirsáról a bejárás 
céges busszal ingyenesen meg-
oldott. Érd: 06-70-342-1653

OKTATÁS

2017-BEN MÁR FOLYÉKONYAN 
SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI?  NYELVVIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁS-
INTERJÚRA KÉSZÜL? NYÁRI SZE-
MESZTERI TANFOLYAMAINK 
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN 
NYELVSTÚDIÓNKBAN  MOST IN-
DULNAK, 43000 FT ÁFÁVAL/40 
ÓRA. INTENZÍV ÉS FÉLINTENZÍV 
CSOPORTOK, AKCIÓS ÁRON 
A NYÁRRA: 37000 Ft/ 40 óra. 
CHAT ANGOL NYELVSTÚ-
DIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KIS-
PEST, HUNYADI UTCA 47.  
06-70-238-1226 és 282-60-82

DOBOKTATÁS Kispest központ-
jának közelében, jól felszerelt 
stúdióban, gyors eredménnyel 
a Dobos Magazin szaktekintély 
munkatársánál. 
Tel.: 06-30-495-7470

EGYÉB

Kispesti lakásomra életjáradéki 
szerződést kötnék, vagy befekte-
tésnek 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  

Eladó új stukkó! Használt szo-
bakerékpár, mosdó, elektromos 
tájkép, akril sarokkád 140 cm-es, 
nyári cipők, használt ruhák, 
elektromos csatlakozók, hosz-
szabbító, újságok, lemezek! Tel.: 
0630-331-2170.



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.

INTENZÍV, NYÁRI 
NYELVTANFOLYAMOK KISPESTEN

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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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

kispest@kispestjovoje.com

KERESS MINKET

MINDEN
PROGRAMUNK

INGYENES!


