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Szigorodtak a közterület-használat feltételei. A
rendelet szigorú, de fontos
a városi közvagyon megóvása miatt.

Idén mintegy 2,5 millió forintot osztottak szét
könyvtárfejlesztésre
az
önkormányzati fenntartású óvodák között.

ŐRÜLETES NYÁRI AKCIÓK

Nyári csomagajánlat

19.990 Ft

Teljes átvizsgálás
+ Diagnosztika
+ Folyadék utántöltés*
+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

*Motorolaj (1L-ig) és fagyálló
Az akció időtartama:
2019.06.01 - 2019.08.31
További részletek a honlapon.

Könyvajándék

Rendelet

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

Hétköznapi hősök…
Nézem a tudósításokat az elmúlt hetek legmegrázóbb tragédiájának utolsó fázisáról, a Hableány sétahajó roncsának kiemeléséről, amely iránt óriási a sajtó- és a civil érdeklődés. Aztán két
képet tesznek közre az internetes lapok: az egyiken Pintér Sándor
belügyminiszter, aki „ellátogatott” a Margit hídhoz, ahol zajlott a
hajó roncsának a kiemelése. A híradások szerint a politikus alig
tíz percet töltött a helyszínen, ahol négy áldozat holttestét hozták
felszínre a roncsból. A képen jól látható az elégedett belügyér, aki
galambszürke öltönyében, napszemüvegben áll a hajó fedélzetén,
és a győzelem jelét formázza ujjaival, mutatva országnak, világnak, milyen remek gyerekek vagyunk, és büszkék, mert mi magyarok, ezt is megoldottuk!
A másikon négy, a végletekig elcsigázott búvár, a nap hősei, akik
életük kockáztatásával merültek a Dunába. Végezték a dolgukat,
szinte teljesen kizárták a külvilágot, csak a feladatra koncentráltak, megpróbáltak a lehetetlen körülmények között életben maradni. Nem pózoltak, mert arra nem volt sem kedvük, sem idejük,
sem pedig erejük, meg miért is kellett volna… „csak” tették a dolgukat.
Nem mutogattak, se ilyen, se olyan jelet a nagyvilágnak, hanem
lélekborzoló munkájuk után ültek a hajó fedélzetén, és ki tudja,
mire gondoltak: a hatéves kisgyerekre, akit nem sokkal ezelőtt
hoztak fel a hullámsírból, hogy családja végre méltó módon tudjon végleg elbúcsúzni tőle? Vagy saját, hasonló korú gyerekeikre,
vagy szeretteikre, akik minden nap várják őket haza, de közel sem
biztos a viszontlátás. De nem mutogattak semmiféle jelet azok a
kutyás nyomkeresők sem, akik napi 8 órában keresték a vízen járőrözve a holttesteket a legnagyobb kánikulában is, és azok a darukezelők sem, akik órákon át működtették a kiemelő szerkezeteket.
Hétköznapi hősök ők, és nem ők az egyetlenek! De valahogy az
ő munkájukat kevéssé becsülik manapság. Az idei pedagógusnap
is úgy múlt el nyomtalanul a közéleti híradásokból, mintha nem
is lett volna. És a kukás munkáját is csak akkor vesszük észre, ha
aznap nem vitték el a szemetet. Puffogunk, ha nem jön időben a
busz vagy a villamos, a levelet nem kézbesíti a postás, haragszunk
az óvónőre, a tanítónőre, a tanárra, ha helyettünk nem nevelte meg
gyerekünket. Mert természetes, hogy vannak, még. És természetes, hogy nemigen törődünk velük, ők pedig teszik a dolgukat nap
mint nap, kevéske pénzért, miértünk…
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EGÉSZSÉGÜGY

RENDELETMÓDOSÍTÁS

A közvagyon
megóvásáért

Aulafelújítás
Június 11-én megkezdődött a Kispesti
Egészségügyi Intézet betegfogadó részének felújítása – tájékoztatta a kispestieket dr. Kumin Marianna, az intézet főigazgatója. A felújítás alatt az Ady Endre
úti főbejárat helyett a Petőfi utcai parkolón keresztül lehet megközelíteni az
épületet. A betegirányítás továbbra is a
földszinten lesz. Az intézmény telefonos
elérhetősége nem változik, az időpontkérés a megszokott telefonszámokon
zajlik. Az intézmény vezetősége és dolgozói kérik a kispestiek megértését és
türelmét a felújítás idején!

KÖZEGÉSZSÉG

Patkányirtás
Bár korábban a főváros megígérte, hogy
Kispest benne lesz a tíz kerület között,
ahol májusban megkezdődik a patkányirtás, de nem így lett. Az V., a IX., a XIII.
és a XX. kerületben kezdték meg a munkát. Kispest így nem várt a Fővárosi Önkormányzatra, és a patkányirtást a fővárosban korábban végző Bábolna Bióval
kötött egyedi önkormányzati szerződés
alapján május 27-én saját költségvetéséből megkezdte, és június 3-án befejezte
mintegy hetven intézményének patkánymentesítését. Erre az önkormányzat 3
millió forintot különített el.
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Nyolcvanezer forint értékben kaptak játékokat a gyerekek

A felnőtt háziorvosi rendelő felújítására is pályázik a kerület

Teljesen megújult
a Gyöngyszem bölcsőde

Társasház-felújítási
támogatásról döntöttek

Kispesten hat bölcsődét
tart fenn az önkormányzat,
mintegy 120 gondozóval
és 480 férőhellyel: négy lakótelepi, egy wekerlei és
egy kertvárosi intézményben látják el a gyermekek
felügyeletét 6 hónapostól 3
éves korig. 2015 óta a kerületi fenntartású bölcsődék az
önkormányzat figyelmének
középpontjába kerültek. Az
intézmények többsége jelentős változásokon ment át.
Idén az Eszterlánc bölcsődében kezdődik hamarosan
komoly felújítás – emelte ki
köszöntőjében Brinza Istvánné, a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője. A családias
„birtokba adó” ünnepségen
Gajda Péter polgármester
elmondta: három esztendeje
zajlik az intézményfelújítási
program. Ennek keretében az
önkormányzat saját költségvetéséből évente 500 millió
forintot, 3 év alatt 1,5 milliárdot költ a nevelési-oktatási in-

A zárt ülést követően elsőként
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletet
fogadta el a testület, majd döntött az idei költségvetési rendelet módosításáról. Utóbbiról
Gajda Péter polgármester elmondta, többek között új egészségügyi és közterületi fejlesztési elképzelésekkel bővült. A
polgármester befogadta Dódity
Gabriella módosító javaslatát:
100 ezer forint támogatást kap
az értelmi fogyatékkal élőket
támogató Gyöngyszemek Alapítvány. Lakossági igények
alapján, Ékes Gábor képviselő
és a Fidesz-KDNP-frakció kezdeményezésére módosították
a képviselők a társasházak és
lakásszövetkezetek felújítási támogatásáról szóló rendeletet. A
módosított rendelet a kerület sajátosságaira tekintettel nagyobb
támogatási intenzitást (80 százalékos) tesz lehetővé a pályázók részére a közegészségügyi
veszélyt okozó műszaki problémák elhárítására irányuló pá-

A tavalyi intézményfelújítási program legnagyobb beruházása volt a
Gyöngyszem bölcsőde korszerűsítése,
az idei udvar-rendbetétellel lett kész
a ház felújítása. Erre 200 millió forintot költött az önkormányzat.

BRINZA ISTVÁNNÉ
tézmények korszerűsítésére.
Idén az önkormányzat tíz intézményében végeznek majd
kisebb-nagyobb felújításokat.
Az év legnagyobb felújítási
munkálatai a Százszorszép
óvodában, illetve várhatóan
a Gyöngykagyló óvodában,

az átfogó korszerűsítésekor
lesznek. Egy-egy ilyen beruházáskor sok-sok türelemre,
megértésre van szükség mind
a szülők, mind az itt dolgozók és a munkákat végzők
részéről – hangsúlyozta Gajda Péter. Berkes Lászlóné
részlegvezető kérdésünkre elmondta, hogy az átépítés után
szép, világos bölcsődét kaptak vissza, amelyben a bölcsőde munkatársai megfelelő
körülmények között végezhetik munkájukat, és igazán jól
érzik magukat a gyerekek, a
szülők is elégedettek a végeredménnyel. A munkálatokat a bölcsőde dolgozóival
egyeztetve végezték.

Többek között egyesületi és alapítványi támogatásokról, a Berzsenyi utcai
FELNÖTTORVOSI rendelő felújításához
pályázat benyújtásáról, A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT változásairól is döntött
májusi ülésén a képviselő-testület.
lyázatok esetén. A rendelethez
kapcsolódóan az idei pályázati
kiírás is módosul. Egyesületi és
alapítványi támogatásokról is
döntöttek a képviselők: a XIX.
Kerületi Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület 600 ezer, a
Gyöngyvirág Kórusalapítvány
800 ezer, a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 4 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kap
2019-ben. A Rászorultak Közalapítvány tavalyi évről szóló
beszámolója kapcsán Vinczek
György alpolgármester (MSZPDK-Együtt-PM) elmondta, a
közalapítványhoz 297 kérelem
érkezett tavaly, ebből 291-et

támogatott. Pályázatot nyújt
be Kispest a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
meghirdetett, ,,Önkormányzati
fejlesztések támogatása” című
pályázati felhívásra a Berzsenyi
utcai felnőtt háziorvosi rendelő
felújítására (homlokzatszigetelés és a nyílászárók cseréje).
A támogatás igényelt összege
maximum bruttó 30 millió forint, az önkormányzati önrész
maximum bruttó 10 millió forint. A miniszteri döntés 2019
szeptemberében várható. A polgármester elmondta a napirend
kapcsán, hogy az önkormányzat
a pályázat sikerétől függetlenül
elvégzi a munkákat, de szeretne
külső forrást is bevonni.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen, Gajda Péter polgármester javaslatára Kispest Önkormányzata
módosította a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletét. A változással
az önkormányzat korlátozni kívánja
a kiemelt érdeklődésre számot tartó
közterületei, közparkjai, elsősorban a
Kós tér, a vizes játszótér, a Központi
Játszótér mindennapi, de kifejezetten üzleti alapon, más kerületekben
szerveződő kulturális, oktatási vagy
sportcélú, nagy létszámú, szervezett,
gyakran autóbusszal érkező, nem
kispesti csoportok látogatását ezeken
a területeken. Gajda Péter a vitában
elmondta, az elmúlt időszakban több
panasz érkezett, hogy a kiváltképp
népszerű vizes játszótérre és a Kós
térre más kerületekből is érkeznek
csoportosan, sőt gyakran üzleti vállalkozások is ide hozzák a költségtérítéses programokra a gyerekeket.
Ennek a gyakorlatnak a megakadályozására júniustól ezen csoportos,
nem kispesti programok szervezőinek az illetékes hatóságnál engedélyt
kell kérnie és közterület-használati
díjat kell majd fizetnie. A polgármester elmondta azt is, hogy hamarosan
kikerülnek a parkokba a rendeletnek
megfelelő új házirendek, amelyek tájékoztatják a közterület-használókat
erről. A rendelet betartását a kispesti
önkormányzati rendészek folyamatosan ellenőrizni fogják. A vitában hozzászóló képviselők a a rendelet betartatásának fontosságát hangsúlyozták.
A rendelet bár szigorú, de nagyon
fontos a városi közvagyon megóvása
érdekében, és igen fontos hangsúlyozni, hogy a kerületi civil szervezeteket,
intézményeket, gyerekcsoportokat ez
a rendeletmódosítás semmiképpen
nem érinti – hangsúlyozta a polgármester.
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A Vass iskola tanulója, Áts Baltazár nyerte
az idei önkormányzati gyermeknap fődíját, a
kerékpárt a Központi Játszótéren. Az idei önkormányzati gyereknap több újdonságot és
meglepetést is tartalmazott. A szokásoktól eltérően ebben az esztendőben két alkalommal
is tartottunk tombolahúzást, hiszen minden
gyerek ezt a programot várja leginkább egész
nap. A fődíj mellett a megszokottnál jóval több
ajándékcsomagot sorsoltunk ki most – tudtuk
meg a főszervezőtől, Váradi-Fekete Petrától,
az önkormányzat rendezvényszervezőjétől,
aki elmondta azt is, hogy több ugrálóvár várta
a gyerekeket, valamint új játékokat is hoztak.
Ilyen újdonság volt a Kenderkóc Népi Játszóház, amely elsőre is igen sikeresnek bizonyult.
Rendkívül örültek a gyerekek a népi játékoknak, a szabadon „lisztezésnek”, az apró játékkonyháknak, a kosárban való körhintázásnak,
de a népi társasjátékokat is örömmel próbálták
ki. Újdonság volt még a szabadtéri „legózás”,
a kitelepült „kockatábor” is, ahol a gyerekek
órákat is eltöltöttek. A nagyszínpadi programok sorát a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat rövid bemutatkozása nyitotta. Ezt követte az
Art's Ok Táncstúdió műsora, majd a Mágnes
Színház gyerekei léptek színpadra. Az Aquila
Dance produkciója után a Majorka Színház és
a Móka duó következett. A nap utolsó színpadi
fellépői Major Eszter és barátai voltak.

Az idei díszpolgárok a KMO-ban rendezett ünnepi testületi ülésen

Díjátadó a város ünnepén
A Kispest Díszpolgára kitüntető
címet Gajda Péter polgármestertől, dr. Hiller Istvántól, Kispest
országgyűlési
képviselőjétől,
az Országgyűlés alelnökétől,
Rátkay Andrea, Kertész Csaba és
Vinczek György alpolgármesterektől vehették át a kitüntetettek.
Elsőként az idén százesztendős,
mindenki „Bálint gazdáját”, dr.
Bálint Györgyöt, kertészmérnököt szólították, majd dr. Vargha
Péter, a Kispesti Egészségügyi
Intézet korábbi orvos főigazgatója vehette át a díjat. Harmadikként a wekerlei Romhányi
András népművelőnek adták át
az elismerést. Kispestért Díjban részesült: Bukovszkiné
Szabó Anna, a Tarka-barka
óvoda óvodapedagógusa, dr.
Láng Györgyi gyermekorvos,
Lászlóné Mester Zsuzsanna, a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
és Gazdasági Irodájának igazga-

Kispest önálló településsé nyilvánításának
148. évfordulóján, az ünnepi képviselő-testületi ülésen hárman kaptak Kispest Díszpolgára címet, tízen Kispestért Díjat, tizenhatan
Dicsérő Oklevelet, kilencen pedig pedagógusoknak járó kitüntetést a KMO-ban.
tója, Nagy Mária, az Első KisPesti Kert programkoordinátora,
Nagyné Bonyár Edit, a Puskás
iskola intézményvezető-helyettese, Salamon Róbert rendőr
főtörzszászlós, szolgálatirányító
parancsnok, Siposné Kaszonyi
Andrea, a Vass iskola intézményvezető-helyettese, Streit
Sándor, a Polgármesteri Hivatal
vagyonnyilvántartó főelőadója,
Völgyesiné Mrovka Darinka,
az Árnyas óvoda óvodapedagógusa, Vörös Rita, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott
anyakönyvvezetője.
Dicsérő

Oklevélben részesült: Balog
Gáborné, a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum Forrásház
Gondozási Központjának munkatársa, Bede Éva, a Budapesti
Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis
Ignác Szakképző Iskolájának
általános
igazgatóhelyettese,
Blázy Krisztina, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda csoportvezetője, Bold Erika, a Polgármesteri Hivatal nemzetiségi
koordinátora, Bódizs Mária, a
Jegyzői Kabinet Iroda ügyviteli munkatársa, Buza Péter, a
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Kispesti Polgármesteri Hivatal
rendszergazdája, dr. Pájka Katalin, a Jogi Iroda jogi referense,
dr. Perduk András, a Kispesti
Egészségügyi Intézet sebészeti
osztályának rendelésvezető főorvosa, Kötél Erika, a Kispesti
Egészségügyi Intézet csoportvezető asszisztense, Nagy Attila,
a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda ügyintézője,
P. Tóth Erzsébet, a KMO Művelődési Ház művelődésszervezője, Sárkány-Balogh Csilla,
a Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum Forrásház pszichiátriai nappali és közösségi ellátás
szakmai vezetője, Scheidt Tamás, a Közpark Nonprofit Kft.
munkatársa, Schwartzné Pál
Judit, a Kós Károly Általános
Iskola gondnoka, Szánti-Pintér
Ottóné, a Jegyzői Kabinet Iroda
szervezési és integritási referense, Veres Józsefné, aki alapító
tagja a Magyar Szakszervezeti
Szövetség Kispesti Szervezetének. Elismerő Oklevél Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért elismerésben részesült:
Varga Zsuzsanna, az Erkel iskola tanára és Weszely Kinga, a
Deák gimnázium mozgókép- és
médiaismeret tanára. Kispest
Gyermekeiért Elismerő Oklevélben részesült: Gregor Márta, a Pannónia iskola tanára és
Jatzkó Tamás, a Bolyai János
iskola igazgatóhelyettese.
Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevélben részesült:
Pappné Szabados Éva, az
Arany óvoda óvodapedagógusa és Takácsné Repka Ildikó,
az Árnyas óvoda óvónője. Polgármesteri Dicsérő Oklevél
Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért elismerésben részesült: Végh-Szászik Andrea, az
Arany óvoda óvodapedagógusa,
Vincze Imréné, az Eötvös iskola nyugalmazott tanára, valamint
Zuborné Sallai Márta, a Kós
iskola igazgatója. Az ünnepség
résztvevőit és a díjazottakat az
esemény műsorfolyamában Vargha Dániel produkciójával, majd
a Vass iskola 4. évfolyamos diákjainak előadásával, valamint
Zsombori Bertalan, a Kispesti
Kinder Tojás Fesztivál döntősének, a Mágnes Színház tagjának szavalatával köszöntötték. A
műsorban közreműködött Tallós
Rita színművész-rendező, aki
József Attila Hazám című versét
mondta el.
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DEKÁZÓK

Szóvivők
A Városünnep eseményeinek sorában
várták azokat, akik szívesen megmérettették magukat dekázásban a
szóvivőkkel. A versenyre jelentkező
húsz vállalkozó kedvű kispesti együtt
dekázhatott Sipos Jenővel, az MLSZ
szóvivőjével, dr. Borbély Zoltánnal, a
Legfőbb Ügyészség és az MLSZ korábbi szóvivőjével és dr. Sógor Zsolttal, a BRFK korábbi szóvivőjével.
A legtöbbet dekázott (181) egy perc
alatt Soós Barnabás, második Triz
Bercel és harmadik Weisz Gyula. A
programban bemutatták Szabó Gabi
Mici: A Szóvivők című könyvét.

KÖNYVTÁR

Idén 25 millió forintot költött a város a 38 éves intézményre

Könyvajándék
Mintegy 2,5 millió forintot osztott
szét az önkormányzat létszámarányosan könyvtárfejlesztésre a fenntartásában működő óvodák között
– tudtuk meg Laczkó Magdolnától, a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda csoportvezetőjétől. Az összeget
létszámarányosan osztották el a 12
óvoda és 6 bölcsőde között. A könyvek – ismeretterjesztő kiadványok,
mesekönyvek és szakkönyvek –, valamint a hanganyagok, diavetítők és
diafilmek pedagógiai programjaik
megvalósításában nyújtanak segítséget az intézményeknek.

Felújított vizesblokkok
a Bóbita óvodában
Alig néhány hét alatt (április
elejétől május közepéig) elkészült a vizesblokkok teljes
felújítása a Bóbita óvodában,
így mind a hat fürdőszobában
új eszközöket használhatnak
mostantól az óvodások. Benkőné Sipos Erika intézményvezető kérdésünkre elmondta,
hogy alig egy hete vették ismét
birtokba a gyerekek a felújított
fürdőszobákat, és elismerően
szólt a felújítást végző szakem-

berek munkájáról, akik folyamatosan és megfelelő színvonalon, határidőre dolgoztak. Az
intézményfelújítási program
keretében mintegy 25 millió
forintot költött ebben az esztendőben az önkormányzat a 38
éves Bóbita óvoda vizesblokkjainak teljes felújítására. A hat
csoportban 137 kisgyerek napi
gondozását ellátó intézmény
folyamatosan újult meg az elmúlt években. 2017-ben a fel-

újítás során javultak az itt dolgozók munkakörülményei. A
dajkák öltözőit is átalakították,
ezen kívül festettek, mázoltak,
valamint a közlekedők, hat
foglalkoztató, az irodák és az
elkülönítő-helyiség burkolatát
is kicserélték, tavaly a világítóablakokat javították. Maradt
még tennivaló, hiszen az óvodabútorok cseréje is időszerű,
valamint a tető szigetelésével
sem várhatnak már sokáig.

városünnep
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Tizenkettedik alkalommal rendezett városünnepet az önkormányzat és a KMO Művelődési
Központ. Több ezren ünnepelték Kispest 148.
születésnapját a Templom téren. A délutántól estig tartó szombati koncertsorozatban a
házigazda-műsorvezető, Vágó Piros rádiós
a Weinkillers, a Kései Kitérő, a Stoned (Rolling Stones Tribute), a Reckless Roses (Gun's
and Roses Tribute), a Lóci játszik és végül a
Hiperkarma csapatát szólította színpadra. Vasárnap Abaházi Csaba rádiós konferálta be a
fellépőket és ajánlotta a közönség figyelmébe
a programokat. Délelőtt kezdett a Kifli zenekar, majd a KMO-ban működő mozgásos csoportok léptek a színpadra: Mustang SE, Art’s
Ok Táncszínház, Shaolin Kungfu. A kora délutáni jó hangulatról az Obsitos Fúvószenekar
filmzenéi gondoskodtak. A késő estig tartó
koncertprogramot a Shygys nyitotta, majd Dér
Heni, a hegedűvirtuóz Kuti Róbert, a Bon-Bon
együttes, Bereczki Zoltán, Zoltán Erika, Király Linda és Király Viktor következett. A Városünnep zenei programját a 40 éves Karthago
koncertje zárta, majd a hagyományos tűzijátékkal ért véget a rendezvény. Az önkormányzati sátornál képviselőkkel találkozhattak a
kispestiek, a Kispesti Futball Ház (Kispesti
Labdarúgást Támogató Egyesület) sátránál
Honvéd-emléktárgyakat lehetett kapni, és vasárnap délután a Honvéd focistái dedikáltak.
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FEJLESZTÉSEK

SEGÍTŐ KÉZ

Július végére
elkészülhet
Látványos változásnak lehetünk
szemtanúi a Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti kicsiny, alig
több mint háromhektáros területen.
Ha minden a tervek szerint halad,
július végére elkészülhet a metróvégállomás melletti, eddig elhanyagolt
erdőterület parkerdővé alakítása. A
készülő átalakítást a Pilisi Parkerdő
Zrt. és a XIX. kerületi önkormányzat
közös összefogásban végzi, amelyhez
az önkormányzat jelentős, mintegy
20 millió forinttal járul hozzá. A Városháza vezetői örülnek annak, hogy
a szakemberek nem „tarvágással”
kezdtek hozzá az átalakításhoz, hanem csak a már nagyon elöregedett
65 éves akácos frissítését végezték
el. A gyorsforgalmi út mellett a fiatalabb fákból meghagytak egy 10 méter
széles sávot, hogy a most telepített
facsemeték megerősödéséig is védelmet nyújtson a forgalom zaja ellen. A
parkerdő-megújítási program tavas�szal takarítással és az idős fák kitermelésével kezdődött, majd májusban
a fiatal fák telepítésével folytatódott.
Az erdészek olyan parkosítási tervet
dolgoztak ki, ami egyrészt megőrzi
a zöldterületet, másrészt figyelembe
veszi a széles körű és intenzív használattal kapcsolatos igényeket. A
több mint 100 darab fiatal fa java
része hárs, nyár és juhar, de ültettek
még tölgy-, nyír-, dió- és szilfákat
is, valamint cserjéket, ami szintén az
erdőkép minél hamarabbi kialakulását szolgálja majd. A parkerdőben a
kispestiek kérésére közel másfél kilométeres sétaút-hálózatot hoznak létre,
amit 500 méteres futópályával és egy
tollaslabda-pályával is kiegészítenek.
A legkisebbek és a családok számára
erdei játszótér létesül. Újdonság lesz
a megfelelő akadályokkal felszerelt
kutyafuttató.
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Kihívás Napja

A tábor egyre népszerűbb a gyerekek és családok körében is

Sokak örömére már felszámolták a szelektívhulladék-szigetet

Megújultak a faházak
az ifjúsági táborban

Újabb közösségi parkolók épülnek Kispesten

A
remek
helyen
lévő
káptalanfüredi táborban jelenleg összesen 30 épületben, 180
kispesti gyerek és felnőtt szállását tudják megoldani, mert
az önkormányzat 2016 óta, a
felújítási program keretében
évente hat-hat faházat újíttatott fel teljesen, valamint három faházat és négy apartmant
építtetett a meglévők mellé.
A város vezetői, Gajda Péter
polgármester, Kertész Csaba
alpolgármester és Zubor Attila, a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) igazgatója még
a nyári szezon indulása előtt
látogatott el Káptalanfüredre,
ahol akkorra már állt az utolsó öt faház is. A most elkészült
faházakra az önkormányzat 15
millió forintot költött, ennek
eredményeként ezek a házak
már teljesen komfortosak,
így minden kényelmi szempontnak megfelelnek. Kertész
Csaba alpolgármester kérdésünkre elmondta: a több éve
tartó felújítási munkálatokkal

A Vagyongazdálkodási és
Városüzemeltetési Iroda vezetője kérdésünkre elmondta,
mivel a lakótelepeken is egyre nehezebb a parkolás, ezért
alapos rendrakás, a szelektívhulladék-sziget felszámolása
után mintegy 32 parkolóhely
felfestésével rendezik az eddig szabályozatlan parkolást a
Batthyány utcában, a Fővárosi
Közterület-fenntartó
(FKF)
Zrt. kirendeltségével, az önkormányzat irodaépületével,
az Atatürk téri és a Fő utcai
boltokkal közrezárt területen.
A területen korábban működő szelektívhulladék-udvarra
évek óta sok lakossági panasz
érkezett, hiszen sokan ezt a
területet lomtalanításra használták, ide hordták a régi bútorokat, a háztartásban fölöslegessé váló egyéb lomokat, a
köztisztaság fenntartását nem
lehetett megoldani. Ezért az
önkormányzat tulajdonosi bizottsága döntött ennek felszámoltatásáról, amelyet az FKF

Befejeződött az önkormányzat
káptalanfüredi táborában a faházak
teljes felújítása. Az önkormányzat 2016
óta évente hat-hat faházat újíttatott
fel, valamint a program keretében három
faházat és négy apartmant építtetett.

KERTÉSZ CSABA
még nem fejeződött be a tábor
rendbetétele, hiszen a központi épület felújítása és egy
új recepció kialakítása még
szerepel a rövid távú tervek
között. Az alpolgármester szerint a tábor egyre népszerűbb a
gyerekek körében. Az önkor-

mányzat is ide hozza táborozni
minden évben a testvérvárosokból érkező külföldi gyerekeket és kísérőiket és az őket fogadó iskolák tanulóit, tanárait,
akik szintén élvezik a Balaton
nyújtotta lehetőségeket. De
a kispestiek körében is egyre
ismertebb a tábor. Ha valaki
szeretne néhány napot ott tölteni, igényelhet szállást. Ezzel
a lehetőséggel egyre többen éltek is az elmúlt években. Akiket érdekel a káptalanfüredi
nyaralási lehetőség, Zubor
Attilánál érdeklődhetnek a feltételekről a gesz@kispest.hu
email-címen.

A Segítő Kéz Wekerlei Szakmai Egységének kertjében a Kihívás Napja alkalmából 8. alkalommal rendeztek 15
perces frissítő testmozgást. A programot Balázs Piroska intézményvezető
irányította, Vinczek György alpolgármester pedig a szokásoknak megfelelően becsülettel végigcsinálta.
Nick Árpád világ- és Európa-bajnok
erőemelő elmondta, minden évben
nagyon várja ezt a napot, hiszen immár hatodik éve ő tartja az átmozgató
tornát a gondozottaknak. A mozgás
legyen az öregeké és a fiataloké, azaz
mindenkié – hangsúlyozta.

VÁNDORKUPA

A Batthyány utcában és a kerületi tűzoltó-parancsnokság háta mögött alakít
ki 72 közösségi PARKOLÓHELYET az önkormányzat. Az új beállókra mintegy 35 millió forintot költenek – tudtuk meg Patek
Gábor irodavezetőtől.

PATEK GÁBOR
Zrt. sokak örömére már el is
végzett – indokolja a megszűnést az irodavezető. Patek Gábor tájékoztatása szerint június
15-től indulhat az építkezés a
kerületi tűzoltó-parancsnokság épületének háta mögötti,
a vizes játszótér előtti terüle-

ten, ahol 40 parkolóhely épül
majd. Eddig itt rendezetlenül,
engedély nélkül parkoltak a
személygépkocsik. Ezen a
területen a meglévő, de már
használaton kívüli pavilonokat tavaly elbontatta az önkormányzat. Ez az építkezés azért
is bonyolultabb, mint az előző,
mert itt teljesen ki kell építtetni
a közvilágítást és a zöldterületet, ami költséges és időigényes is. Erre a területre már
telepítenek e-töltőállomást is.
A tervek szerint a szeptemberi
iskolakezdésre ezen a részen is
elkészülnek a munkákkal, rend
lesz végre itt is – mondta Patek
Gábor.

Ganzos fiúk
Bár a változékony időjárás visszavetette a a vállalkozói kedvet, 9 helyszínen csaknem 900-an mozogtak
legalább 15 percet az egészségükért a
Kihívás Napján Kispesten. A Wekerlei Sport- és Szabadidőközpontban
(Zoltán utca) a Ganz iskola fiútanulói
mérték össze erejüket. Volt súlyfelhúzás, farönknyomás, autókerék-húzás
és füles súlygolyó dobása. A ganzos
fiúk három éve aktívan részt vesznek
az önkormányzat kihívás napi rendezvényein, így idén már örökre övék
maradhatott az erre a napra alapított
vándorkupa.
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Százévesen mennyi időt tölt munkával
a kertben?
Már rendkívül korlátozottan, de még
szoktam vetni, palántázni, gyomlálni, a
gyümölcsfák metszését is magam végzem, persze lassabban és nehezebben,
mint korábban. Segítséget jelent viszont,
hogy folyamatosan figyelemmel kísérem
és alkalmazom a termelési technika korszerűsítésének legújabb trendjeit. Ilyen
például a magaságy, amelyben háromszor-négyszer annyi terményt lehet előállítani, mint a szabadföldi ágyásokban,
és valamennyi ápolási munkát a hölgyek,
tinédzserek, a mozgás- és látássérültek és
az idős emberek is jól el tudják végezni.
Ajánlani tudom a karcsú orsó vagy balerina gyümölcsfákat is, amelyek nem nőnek
két méternél magasabbra és keskenyek,
így szintén minden munkálatukat, a metszést, a permetezést, a termés sértetlen
betakarítását a földön állva, kényelmesen
elvégezheti a család bármely tagja. Ezek
a fácskák ugyan nem élnek 50-60 évig,
mint a korábban felnevelt magas törzsű,
terebélyes koronájú társaik, de 15-20
éven át rendszeresen és bőségesen érlelik
be a gyümölcseiket.

Dr. Bálint György
Kispest egyik új díszpolgára az idén százesztendős
kertészmérnök, az ország Bálint gazdája.
A Kispest önálló településsé nyilvánításának 148. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Kispest
Díszpolgára címet vehetett át dr. Bálint György kertészmérnök,
aki – mindenki Bálint gazdájaként – ma is rendszeresen és közérthetően adja át tudását kertészeti témákban. Folyamatosan
figyelemmel kísérte, tanácsaival segítette a Kispesten kialakuló közösségi kertek életét, különösen az Első Kis-Pesti Kerttel
tart szorosabb kapcsolatot. Dr. Bálint Györggyel kispesti kötődéseiről, valamint a kertművelés és az önellátás fontosságáról beszélgettünk.

A nyolcvanas években az Ablak című tévéműsornak köszönhetően lett országosan
ismert. Hamarosan 100. születésnapját
ünnepli az ország Bálint gazdája, akinek
kertészeti tanácsait a mai napig rengetegen keresik.
Nyugdíjba vonulásom előtt azt terveztem,
hogy ezentúl csak a kertemet fogom ápolni és fejleszteni, legfeljebb könyvírásra
vállalkozom. Friss nyugdíjasként kaptam a
felkérést arra, hogy a mezőgazdaság, hangsúlyosan a kertészkedés időszerű problémáiról beszéljek az Ablakban, abban az időben
nagy leleménynek számító élő, egyenes
adásban, előre megírt szöveg és forgatókönyv nélkül. Nem gondoltam volna, hogy
ekkora sikere lesz egy szolgáltató műsornak,
s pláne azon belül a kertészkedési tippeknek.
És tessék, a mai napig kitart a lendület… Továbbra is rengetegen fordulnak hozzám a
legkülönbözőbb kérdésekkel, rendszeresen
írok kertészeti tanácsadó cikkeket napilapokba és időszaki kiadványokba. Több mint
430 ezren követnek az interneten, de szerencsére az unokám segít az oldal kezelésében,
szerkesztésében. Sok előadásra, rendezvényen való részvételre is felkérést kapok, és
ha tehetem, megyek.

Sok szállal kötődik Kispesthez, felidézne néhány fiatalkori emléket?
Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy
Kispest sok szempontból közel áll hozzám. Hat-nyolcéves lehettem, amikor
apám először elvitt az akkor HofherrSchrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar
Gépgyári Művek Rt. nevet viselő kispesti
traktorgyárba. Az itt vásárolt Hofherrtraktor a maga idejében erős és jól használható traktor volt, apám gazdaságában
is fontos szerepet töltött be. Ezeket a traktorokat később, a világháborúban elnevezték „hazaárulónak”, mert a pöfögésüket már igencsak messziről meg lehetett
hallani. A háború után kuláklistára kerültem, magas pozícióba jutott egykori évfolyamtársak próbáltak segíteni, de hiába,
az első években egyetlen munkahelyen
sem tudtam megkapaszkodni. Ekkor házalni kezdtem: kell-e valahol fát metszeni, földmunkát végezni, hiszen sok férfi
nem tért vissza a frontról, és rengeteg volt
a gondozatlan kert Kispesten, Erzsébeten
és Pestszentimrén. Ezekben a munkásnegyedekben főleg hadiözvegyek, hadirokkantak laktak, így elkélt a segítség. Reggeltől estig ástam, kapáltam, metszettem
és permeteztem a fákat, műveltem a konyhakerteket, olyan foglalkozást folytattam,
amiből persze meggazdagodni nem lehetett, de szerényen el tudtam belőle tartani
a családomat. Ez az időszak nagyon mély
emlékeket hagyott bennem, hiszen nemcsak a kerteket ismertem meg, hanem az
embereket is, akik megbecsülték a munkámat. Még annak a krumplilevesnek az
ízére is emlékszem, amit egy hideg, esős,
szeles novemberi napon, kertásás szüne-

tében kaptam egy özvegyasszonytól.
Kezdetektől számos tanáccsal segítette, és a mai napig figyelemmel kíséri a
kispesti közösségi kerteket. Milyen előnyökkel jár, miért fontos az önellátás?
Gyorsan változó világban élünk, ahol a
civilizáció megköveteli a régi, jól bevált
életmód megváltoztatását. A Föld népessége gyarapodik, a statisztika szerint
2050-ben már tízmilliárd embert kell
ellátni élelemmel, és a termőföld nem
növekszik, hanem inkább csökken az új
városrészek építésével, az autópályákkal
és egyéb létesítményekkel. Éppen ezért

Nagyon fontos legalább napi egy órát
eltölteni a szabadban,
olyan változatos,
könnyű munkával,
amit a kertészet tud
nyújtani
minden talpalatnyi földet, ami képes valamit teremni, azt meg kell művelni. Ennek érdekében fokozni kell az önellátást,
hogy mindenki meg tudja termelni a saját
fogyasztásra szükséges élelmiszert, amit
el lehet kezdeni az ablakládákban, az
erkélyre kihelyezett nagyobb cserepekben is. A kiskertek és a közösségi kertek
egyaránt rendkívüli jelentőséggel bírnak,
hiszen egyrészt hozzájárulnak a családok ellátásához friss gyümölccsel, zöldségekkel, fűszernövényekkel, másrészt
kellemessé, élhetőbbé teszik a környezetet, és minden családtag megtalálhatja
bennük a maga helyét. Saját kertünkben
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olyan fajtákat termelünk, amelyek a család ízlésének a legjobban megfelelnek,
és biztosak lehetünk abban, hogy ezek
nem tartalmaznak egészségre ártalmas
vegyszermaradékokat. Nem is beszélve
az egészségügyi hatásról, hiszen nagyon
fontos legalább napi egy órát eltölteni
a szabadban, olyan változatos, könnyű
munkával, amit a kertészet tud nyújtani.
Mit tanácsol annak, aki most szeretne belevágni a hobbikertészkedésbe?
Honnan tájékozódjon, melyek legyenek az első lépései?
Mielőtt valaki kertet vesz magának, vegyen a kezébe szakkönyveket, és olvassa
el azt, amit tudni kell a kertművelés alapjairól. Az ökonómiai törvényszerűségeket
a kertészkedés is követi: ha az embernek
szakszerűek a cselekedetei, akkor hasznot is hoznak, ha nem szakszerűek, akkor
csak kárt meg bosszúságot okoznak. Sokkal többet kellene segítenie a médiának is
időszerű tanácsokkal, hiszen Magyarországon több mint egymillió kiskert található, ami azt jelenti, hogy szinte minden
harmadik embernek van valamilyen köze
a kertészkedéshez. A kiskerti termelésben
is tapasztalható innováció, az új kertészeti gépek és eszközök azoknak is nagy segítséget és új lehetőségeket jelentenek,
akiknek kevés a szabadidejük, mégis
szeretnének kellemes környezetet látni
maguk körül és termelni valamit. Egy kis
területű kertben természetesen nem lehet
megvalósítani a teljes önellátást. Ezért a
családi kertben azt kell ültetni, termelni,
aminek a természeti adottságok a legjobban megfelelnek és a család speciális igényeit is kielégítik. A részleges önellátás
pedig nemcsak elvégzendő feladat, de a
sikerélmények forrása is, hiszen a saját,
friss és egészséges termés fogyasztása
nem csupán nagy örömöt okoz, hanem
jelentős megtakarítást is eredményez.
Prusinszki István
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KÖSZÖNET

Magyar eper

Bárczy-díj
Bárczy-díjat kapott Vásárhelyi Gabriella, a XIX. kerületi Hungária Általános Iskola és Kollégium tanítója,
aki több mint három évtizeden át
nagyfokú hivatástudattal és türelemmel végzett, magas színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként.
A Bárczy-díjat 2009-ben alapított a
Fővárosi Közgyűlés. A kitüntetés a
fővárosban működő közoktatási és
gyermekvédelmi intézmények azon
munkatársai részére adományozható,
akik hosszú éveken át kiemelkedően
hozzájárultak a jövő generációjának
neveléséhez, oktatásához.

PARKOLÁS

Nagy menü lett, maradhat?

Kispesten a baloldali, ellenzéki pártok kaptak több szavazatot

Eltörölt díj
A Józsefvárosban is probléma, hogy
a kórházak közelében nehéz autóval
megállni, és előfordulhat az is, hogy
a vizsgálat elhúzódik, nincs mód új
parkolási jegyet váltani. A józsefvárosi önkormányzat legutóbbi képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy
a Péterfy Kórház – Rendelőintézet és
Országos Traumatológiai Intézeténél,
a Gázláng utca teljes szakaszán, valamint a Heim Pál Gyermekkórháznál,
a Delej utca egy részén – az Üllői út
és Szenes Iván tér között eltörlik a
parkolási díjat – írja a jozsefvaros.hu.

Hogyan is néz ki akkor
a választási matek?
Bár az európai parlamenti képviselők választása a FideszKDNP képviselőjelöltjeinek
sikerét hozta, hiszen 13 képviselőt küldhetnek az Európai
Parlamentbe, míg az ellenzékiek közül a DK 4-t, a Momentum 2-t, az MSZP-Párbeszéd
és a Jobbik 1-1-t. Ám a közzétett választási eredmények
szerint világosan látszik, hogy
Kispesten, a Jobbik és az LMP
nélkül, is az ellenzéki szavazatok vannak többségben,

azaz a baloldali, ellenzéki
pártok több szavazatot kaptak
a Fidesznél. Ebből világosan
látszik, a jelenlegi Orbán-kormány által képviselt politikát
50,1 százalékban elutasították
az ellenzéki, baloldali pártokra voksoló kispestiek a Fidesz
39,83 százalékával szemben,
így szó sincs történelmi győzelemről, de még 2/3-os felhatalmazásról sem. És hogy
ez miként néz ki számokban:
Kispesten az érvényes, 23 ezer

498 szavazatból 9359-t (39,83
százalék) a Fidesz-KDNP-re,
4874-t (20,74 százalék) a DKra, 3237-t (13,78 százalék) a
Momentumra, 2837-t (12,07
százalék) az MSZP–Párbeszédre, 863-t (3,67 százalék)
a Jobbikra, 837-t (3,56 százalék) a Magyar Kétfarkú Kutya
Pártra, az LMP-ra 744-t (3,1
százalék), 639-t (2,72 százalék) Mi Hazánkra és 108-t
(0,46 százalék) Munkáspártra
adtak le a kispestiek.

DOLGOZZ NÁLUNK
ÉS TALÁLD KI A
SAJÁT DUMÁD!
ezz:
jeleznintgbkurger.hu
info@

Nemrég került be a hírekbe, hogy egyes piacokon és a
Nagybanin átverik a vevőket, és magyarként árulják az import epret. Az árkülönbség elég durva, abban az időszakban
a bizonyítottan hazai gyümölcs ára jó kétszerese volt a görög terméknek. A csalás azért is fájó, mert igencsak drága portékáról beszélünk. Idényáru ide vagy oda, nem lehet
nem észrevenni, hogy az időjárás szeszélye bizony komoly
hatással van a pénztárcánkra. Ezt immár a hivatalos adatok
is megerősítik: a KSH szerint hét éve nem volt ilyen magas az infláció, és az élelmiszerek árának emelkedése mindent visz. Az idényáras élelmiszerek (ilyen a burgonya, a
friss zöldség, a gyümölcs) 15,2 százalékkal drágultak egy
év alatt. De a liszt is 15,2 százalékkal, a kenyér 7,1 százalékkal, a péksütemény 9,2 százalékkal drágább, mint tavaly
ilyenkor. A sertéshús ára sem maradt el sokkal a versenyben, idén 8,8 százalékkal kell többet fizetni érte a pultnál,
mint egy évvel ezelőtt. És ha valaki emiatt idegességében
rágyújtana, azok számára is rossz hírünk van: a dohányáruk
12,6 százalékkal fájnak többe, mint 2018-ban ugyanebben a
hónapban. Idegeskedésre valószínűleg leginkább a nyugdíjasoknak van oka, mivel nemrégiben az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület kiszámolta, hogy nagyjából tízezer
forinttal kevesebb nyugdíjprémiumot kaptak az idősek,
mint amennyi járt volna. A gazdasági növekedés ugyanis
örvendetes módon magasabb lett a vártnál. Ez tényleg jó
hír, a kormány nem is felejtette el hangsúlyozni, de úgy tűnik, elfelejtette kifizetni a növekedés alapján a nyugdíjasoknak járó nyugdíjprémiumot, a különbség átlagosan tízezer
forint. Ezt legalább utólag illene kifizetni. Annál is inkább,
mert a kormány a benyújtott költségvetés szerint 2,8 százalékkal kívánja emelni a nyugdíjakat 2020. január elsején.
Hát, ebből élelmiszerre egyre kevésbé futja. Magyar eperre
különösen nem.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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A Bolyai „retróból”
is jól szerepelt

NEVELÉS

Fogyasztás
Immár a 7. kitüntető, a „Fogyasztói
tudatosságra nevelő iskola” címet vehette át az intézmény. Az országban
a 60., a fővárosban a 10., Kispesten
az 1. általános iskola lett a Bolyai,
amely elnyerte ezt a címet. Az ünnepségen Röhrig Éva igazgató felsorolta
azokat a címeket, amelyeket az évek
során eddig elnyert a Bolyai iskola: a
Budapesti Fesztiválzenekar, valamint
a Müpa partneriskolája, Ökoiskola,
Madárbarát iskola, Biztonságos iskola, Boldog iskola. Hozzátette, a
címek szemléletet adnak az iskola
diákjainak.

EGYHÁZ

Maserné Drexler Katalin vette át a támogatásról szóló iratot

Bővülés
A Nagyboldogasszony templomban
szentmisével, az intézményben ünnepség keretében adták át a Reménység Katolikus Általános Iskola új
emeleti részét. Géczy Árpád igazgató elmondta, a munkálatok 2017-ben
kezdődtek az étkezőrész, a konyha
átalakításával, tornaszoba kialakításával, tantermek átcsoportosításával,
és hangulatos belső teret is kapott az
iskola. A második szakaszban egy
informatikai szaktanterem, négy osztályterem és a mosdók kaptak helyet
a tetőtérben. A beruházás forrását a
főegyházmegye biztosította.

Egymilliós önkormányzati támogatás az Erkelnek
Az Erkel iskola gálaműsorát
köszöntő Maserné Drexler
Katalin igazgató arról beszélt,
hogy büszke tehetséges diákjaira, akik ezt a tehetséget a
gálán is megmutatják. Külön
megköszönte kollégái összefogását és együttműködését, a
szülőknek pedig a rendkívüli
támogatást, ami példamutató.
A Műveltség Gyarapításáért
Alapítvány kuratóriumi elnöke, a gála fővédnöke elmond-

ta, idén olyan sok támogatás
gyűlt össze, hogy minden kérelmezőnek tudtak segíteni. Jó
látni, hogy itt egy értékalapú
közösség teremtődik, jó ilyen
suliba járni, jó diáknak és szülőnek lenni – fogalmazott dr.
Barra Annamária. Az egymillió forint szabad felhasználású
önkormányzati támogatásból
az udvar térkövezését fejezik
be. Az esti gálán felléptek a
Kispesti Zeneiskola fúvósai,

az Erkel iskola kórusai, diákjai és pedagógusai, a Tébláb
együttes, Koczka Andrea, Sipos Boglárka, a Wondergirls,
az ugrókötelesek és a Stolen
Beat. Délelőtt gyermeknapi
programok várták a diákokat:
volt aszfaltrajzverseny, többféle kézműves foglalkozás,
amőba- és partizánlabda-bajnokság, süteménysütés, mozi,
és történelmi filmeket is nézhettek a gyerekek.

diákönkormányzat
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Huszonöt csapatot, összesen 88 pályázót és a
legtöbb pályamunkát beküldő iskolát jutalmaztak a Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ)
által meghirdetett idei vetélkedő eredményhirdetésén az Ady iskolában. A 80-90-es évekbe,
a „retró világába” visszatekintő vetélkedőben
az iskolák versenyét a Bolyai toronymagasan
nyerte. A vetélkedőt két fordulóban rendezték
meg. Az első fordulóban az adott időszak, a
„retró világából” kellett kérdésekre válaszolni.
Ebben a fordulóban a kerület 12 iskolájából (9
általános és 2 középiskola) 88 csapat jelentkezett, a második fordulóra 36 csapat maradt.
A vetélkedő során három témakörből választhattak a résztvevők. Makett kategóriában a
korabeli filmekből kellett választani tárgyakat,
de lehetett akkori plakátokat újragondolni, valamint korabeli reklámfilmeket újraforgatni –
tudtuk meg Hörnyéki Fruzsinától, a Kispesti
Deák Ferenc Gimnázium végzős tanulójától,
a KIFÖ diákpolgármesterétől. Az eredményhirdetésen résztvevő, a KIFÖ munkáját ugyancsak jól ismerő és figyelemmel kísérő Vinczek
György alpolgármester dicsérte a diákönkormányzat munkáját és megköszönte a gyerekek
ez évi közösségi tevékenységét. Kérdésünkre
külön kiemelte, hogy a diákönkormányzat teljesen önállóan szervezi az életét, saját költségvetésből, önkormányzati támogatásból gazdálkodik, és szinte minden nagyobb kerületi
rendezvény aktív résztvevője. A KIFÖ munkáját a kispesti önkormányzatból koordináló ifjúsági referens, Mikófalvi Ágnes ugyancsak elégedett a gyerekek munkájával, különösen azért
is, mert a legtöbben csupán ebben az évben
kapcsolódtak be az önkormányzat munkájába.

18

KISPESTI MAGAZIN

hirdetés

KISPESTI MAGAZIN

nyári hírek

KOCKA TÁBOR
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USZODA

Kocka tábor, ahol több mint egymillió LEGO® elem vár Benneteket
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A házi kedvencek is a családdal tarthatnak a kirándulásokon

Jó tanácsok a zavartalan
családi nyaralásokhoz
A nyári időszakban sok család
indul hosszabb vagy rövidebb
útra, hogy az eltelt időszak fáradalmait a megérdemelt nyári
szabadsággal pihenje ki. De
a leggondosabban előkészített nyaralás is meghiúsulhat,
ha az utazáshoz szükséges
okmányok érvényessége nem
megfelelő, ezért indulás előtt
fordítsunk kiemelt figyelmet
mind a saját, mind járművünk
okmányainak érvényességére.
Sok esetben évente csak egyszer kerül elő, de a „schengeni
övezeten” kívülre utazók indulás előtt ellenőrizzék útleveleik érvényességét is. Elindulás
előtt javasolt a meglévő biztosítások érvényességének ellenőrzése, és akár egy kiegészítő
baleset-biztosítás megkötése
is. A közúti közlekedés szabályai országonként kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek a
hazai KRESZ-től, ezért indulás
előtt a célország tekintetében
érdemes előre tudakozódni. Az
utazáshoz szükséges csomagokat elsősorban a gépjármű

Annak érdekében, hogy a nyári vakáció
és a családdal együtt töltött szabadság
mindenki számára egyaránt pozitív élmény legyen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel az autóval útnak indulók figyelmét.
csomagtartójában szállítsuk.
Amennyiben ennek kapacitása
nem elég, használjunk zárható
tetőcsomagtartót. A gépjármű
utasterében kizárólag a legszükségesebb tárgyakat he-

BIZTOSÍTÁSOK
NÉLKÜL SOHA NE
INDULJUNK ÚTNAK!
lyezzük el. Gondoljunk arra,
hogy egy hirtelen fékezés vagy
egy nagyobb baleset során az
utastérben lévő tárgyak a rájuk
ható erők következtében akár
súlyos sérüléseket is okozhat-

nak. A kisebb testű kutyákat az
erre rendszeresített ülésekben
helyezhetjük el, míg nagyobb
társaikat a már könnyen beszerezhető „kutya biztonsági övvel” célszerű rögzíteni mind a
saját, mind négylábú barátaink
biztonságáért. Őrizetlenül hagyott járműben se kisgyermeket, se állatokat ne hagyjunk
még rövid időre se, ugyanis ez
számos veszély forrása lehet.
Minden utunk során gondoskodjunk kellő mennyiségű hűtött, alkoholmentes, lehetőleg
szénsav és cukor nélküli folyadékról, melyet az autó utasterében gondosan rögzítve, de
könnyen hozzáférhető módon
helyezzünk el.

Június 15-étől egész nyárra kinyitnak
a Kispesti Uszoda külső medencéi.
Csakúgy, mint tavaly, az élménymedencét és a gyermekmedencét speciális jegyekkel lehet igénybe venni. Az
uszodakertet közkívánatra minden
jeggyel és bérlettel látogathatják a látogatók” – olvashatjuk az intézmény
honlapján. A tájékoztató szerint a tíz
méter átmérőjű élménymedencét és
az öt méteres gyermekmedencét sövény választja el az uszodakert többi
részétől, és külön beléptető-kapun
közelíthetők meg. A medencék használatához két különböző jegyet kell
egyszerre megvásárolni. Először is
szükség van egy úgynevezett egész
napos jegyre vagy féléves/éves bérletre, amellyel az uszodakertet és a
beltéri medencéket akár nyitástól
zárásig használhatják. Emellett pedig egy „Külső medence kiegészítő
jegyre” van szükség ahhoz, hogy a
kültéri medencéket is igénybe vehessék. A kültéri medencék három órás
turnusokban használhatók. Hétvégén
délelőtt 8-tól 10 óráig – idén próbajelleggel – kiegészítő jegy megvásárlása nélkül is igénybe vehetők. Ezen
időszak után a turnusok 11 órakor,
14 órakor és 17 órakor kezdődnek.
A 17 órás turnusra kedvezményesen
lehet megvásárolni a kiegészítő jegyet. A turnusok vége előtt 15 perccel
a medencéket el kell hagyni. Mivel a
medencék kapacitása korlátozott, az
egyes turnusokra jegyet csak aznap,
meghatározott időpontokban, korlátozott számban lehet váltani annak
érdekében, hogy mindenki kényelmesen, kellemesen tölthesse a turnus
három óráját a hűsítő medencékben.
Időpontfoglalásra egyelőre nincs
lehetőség. A hagyományos, 3 órán
keresztül érvényes úszójegyekkel és
-bérletekkel a beltéri medencék mellett az uszodakert – a kültéri medencék kivételével – is használható.
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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)

(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján

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

Telefonos egyeztetés alapján

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

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.)

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

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

A számvizsgáló bizottság
LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK
300 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:

H-P: 11:00-18:00
Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2.
Fb.: facebook.com/konyhakertkispest
Mobil: 0620-503-6603
Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com

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

SEBKEZELÉSI
SEBKEZELÉSI
ÉS ÁPOLÁSI CENTRUM
ÉS
CENTRUM

Érsebészeti, Sebészeti és
Bőrgyógyászati magánrendelés
magánrendelés

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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN

Hegyi András
írása

Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)

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

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),

ROVAT

Dódity Gabriella

(06-20-242-7079)
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Listás képviselő

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

mozaik

Professzionális sebkezelés*

(Fekélyes-,
diabéteszes-,
traumás-,
(Fekélyes-,felfekvéses-,
felfekvéses-, diabéteszes-,
traumás-,
műtéti-,
égett-,
egyéb
sebek,
sipolyok,
jóindulatú
műtéti-, égett-, egyéb sebek, sipolyok, Jóindulatú
bőrfüggelékek,fibrómák
fibrómák elektrocauteres
eltávolítása)
bőrfüggelékek,
elektrocauteres
eltávolítása

Ápolási megoldások

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

Tanácsadás Szűrés

A társasházak gazdálkodása a tulajdonostársak által befizetett közös
költségből, illetve ahol van, ott a bérleti díjbevételek felhasználásával történik. A 25 albetét feletti társasházban a társasházi törvény
alapján számvizsgáló bizottság választása kötelező! A számvizsgáló
bizottság a társasház gazdálkodását ellenőrző szerv, melynek tagjai csak tulajdonostársak lehetnek. A számvizsgáló bizottság tagjai
közül választja meg elnökét, döntéseit szavazattöbbséggel hozza
meg. Létrejöttét, működését és hatáskörét a Szervezeti és Működési
Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a Ttv. keretein belül szabályozza. A számvizsgáló bizottság független a társasház többi szervétől.
Munkájában csupán a közgyűlésnek van alárendelve, beszámolási
kötelezettsége is csak a közgyűlés előtt van. A számvizsgáló bizottság feladata a közös képviselő munkájának ellenőrzése, nem irányítása! Ha a társasházban nincs számvizsgáló bizottság, de a feladatok ellátását a Th. tv. és a szervezeti-működési szabályzat előírja,
akkor a számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatás
végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő (a továbbiakban: regisztrált) személy vagy
olyan gazdálkodó szervezet is megbízható, amelynek van ilyen
tagja vagy alkalmazottja. A megbízást a közgyűlés vagy a közös
képviselő saját hatáskörében adhatja, de célszerű ezt a közgyűlési határozattal megerősíteni. A számvizsgáló bizottság törvényben
előírt hatásköre szerint bármikor ellenőrizheti a közös képviselő,
illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint a
szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett
a bemutatott számlákat, javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg
az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására, és összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre
vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

AzNEAK
OEP által
A
által nem
nem finanszírozott
finanszírozott rendelés
rendelés

1191 Budapest,
Budapest, Ady
Ady E.
E. u.
u. 42-44.
42-44. fszt.
(Corvin-ház)

Rendelési
alapján):
Rendelési idő
idő (bejelentkezés
(bejelentkezés alapján):

Dr.
Sebész,mellkassebész
mellkassebész
Dr.Beznicza
BezniczaHenrietta
Henrietta Sebész,
Hétfő:
8.30
12.00;
Szerda:
14.00
- 17.00;
Hétfő: 8.30 - 12.00; Szerda: 14.00 - 17.00; Péntek:
10.00 - 12.00
Péntek: 10.00 - 12.00

Bejelentkezés:
30/172-2774
Bejelentkezés: +36
+36 30/172-2774

Dr.
Feridoon Sebész,
Sebész |érsebész,
Kedd: 15.00
- 19.00
Dr. Dehkhodania
Dehkhodania Feridoon
proktológus
Dr. Mlinkó ÉvaKedd:
Bőrgyógyász
| Kedd: 11.30 - 13.30
15.00 - 19.00

Bejelentkezés:
+36| 30/492-0291
Dr. Mlinkó Éva Bőrgyógyász
Kedd: 11.30 - 13.30
WWW.SEBAPOLAS.HU
Bejelentkezés:
+36 30/492-0291
WWW.SEBAPOLAS.HU

A számvizsgáló bizottság feladatát általában díjazás nélkül végzi,
de a közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg a munka végzéséért.
Nagyon fontos, hogy a számvizsgáló bizottságot a közgyűlés választja meg, és egy jól működő társasház egyik fontos feltétele egy
jól működő számvizsgáló bizottság, hiszen ezzel elkerülhető, hogy
a közös képviselő a gazdálkodás során visszaéljen!
Hegyi András

KISPESTI MAGAZIN

apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271,
06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit
más nem vállal el, mi szívesen
elvégezzük. Kőműves, burkoló,
festők, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30486-7472
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
Redőnyös munkák készítése,
javítása, gurtni csere, szúnyogháló, reluxa, harmonika-ajtó,
roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár. Tel.: 276-5827 üzenet, mobil:06-30-212-9919
Bádogos, tetőfedő (beázások
megszüntetése) tetőszigetelés, burkolás, festés, kőműves
(kéményfelújítás) vízszerelési
munkák vállalása. Családi Ház
és lakásfelújítás, hőszigetelés
azonnali kezdéssel, ingyenes
kiszállás és árajánlat. nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06 30-557 90 74
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS
Megbízható rakodókkal, gyors
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény
szerint akár csomagolással
együtt! Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-70-2144-235

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 EU minőség, garancia! www.szonyegexpressz.hu
Telefon: 06-1-280-75-74, 06 3094-94-360
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás! Aradi Zoltán Tel.: 06 70
519 2470 Email: szerviz@szerviz.
info
Előtető lakótelepi erkélyre. Rácskészítés erkélyre ajtóra, ablakra.
Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel.
Egyéb lakatosmunkák, javítások. TEL.: 06 70 209 4230, 06 1
284 2540
Végkiárusítás, leértékelt áron!
Rövidáru-Méteráru bolt! Cím:
1196 Budapest, Kossuth L. u. 68.
Ny: H-P: 8-16.00. Tel.: 06-1/2801147, 06-20/261- 3252
Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlat
adással. Szaktanácsadást és jótállást biztosítunk.
Lakások, családi házak, irodák
hűtését, fűtését biztosító klímaberendezések
forgalmazása, telepítése, szervizelése.
NEOKLÍMA Kft, 1196. Budapest
Hunyadi u 47. Telefonszám:
0620 9429 577és 06209 351 688
KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, sóder, homok,
murva, föld házhozszállítása.
Tel.: 061-282-1201, 0630-9429460

Családi és társasházak homlokzati hőszigetelése, állványozással is. Homlokzat díszítés,
festés. Szobafestés-mázolástapétázás.
Minőség-garancia. tel.: 0620 333 4489, www.
focusz.hu, deltabau54@gmail.
com
Minőségi Közös Képviselet.
Elégedetlenek a jelenlegi kezeléssel? Szeretnének váltani 45 nap alatt? Díjmentes tanácsadás és ajánlat
Szabó Máriától 06-30/3593976
tarsashazkezeles80@
gmail.com
Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással.
+36-30/455-87-19
Házhoz járó fodrász! Női-férfi hajvágás, festés, dauer. Tel.:
290-43-82
Társasházak közös képviseletének ellátását, vagy társasházak
könyvelését vállalom egyéni
vállalkozóként, sok év tapasztalattal. 06-30/906-0022
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20264-7752
Takarítást, vasalást és kisebb
kerti munkákat, gyermek és
idősfelügyeletet vállalok. Megbízható fiatalos, nyugdíjas
hölgy vagyok. Tel.: 06 20 426
8302
INGATLAN
Legyen Ön is elégedett ügyfelem! Megbízható, tapasztalt,
regisztrált ingatlanszakember
vagyok. DrNest.hu, Kiss Attila
06 20 241 0000

KISPESTI MAGAZIN
Házaspár sürgősen kiadó garzont keres elérhető áron. Kb. 85
ezer Ft-ig. Tel.: 06 70 401 3285

ŐRÜLETES
NYÁRI AKCIÓK

OKTATÁS
MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A
NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! REMEK
ALKALOM, MERT NYÁRI INTENZÍV, FÉLINTENZÍV TANFOLYAMAINK AKCIÓSAK, 40 ÓRÁSAK,
40.000 FT ÁFÁS ÁRON MÁRIS
KEZDŐDNEK:)
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL
MEGSZÓLALNI?
NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY
KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 ÓRÁSAK IS
VÁLTOZATLANUL INDULNAK,
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN: 45000
FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
Matematika, informatika oktatását vállalom bármilyen korosztály számára! Okostelefon,
számítógép használatának tanítását vállalom akár időseknek
is! Antal Ignác Tel.: 0630/5397444
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hirdetés

Nyári csomagajánlat
Teljes átvizsgálás
+ Diagnosztika
+ Folyadék utántöltés*
+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

19.990 Ft

*Motorolaj (1L-ig) és fagyálló
Az akció időtartama: 2019.06.01 - 2019.08.31
További részletek a honlapon.
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

5 év/150.000 km gyári garancia

ÁLLÁS
Előfizetői újságok kézbesítésére keresünk hajnali munkavégzéssel kerékpáros kézbesítőt.
Munkakezdés 02.00-07.00-ig.
Tel.: 0620-221-6247
EGYÉB
Hely hiány miatt teljesen új állapotú GEDVED kanapé 50.000
Ft-ért eladó. Szintén GEDVED
fotel 2 db, 50.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 580 1971

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 7,6–8,4 (AT) l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 198–221 g/km*.
*WLTP szabvány szerint

A képen látható autó illusztráció.

Kiadja a FRI NYOMDA Szolgáltató Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50.
Telefon: 0620-580-3245 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2019. július
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu
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Angol, német, spanyol, francia és olasz
nyelvoktatás WEKERLEI helyszínekkel

Intenzív, nyári
nyelvtanfolyamok
Kispesten

www.shetland.hu
FK engedély száma: E-000309/2014

Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15
1.
2.
3.
4.
5.

szakasz: 2019. június 17 – június 28.
szakasz: 2019. július 01 – július 12.
szakasz: 2019. július 15 – július 26.
szakasz: 2019. július 29 – augusztus 09.
szakasz: 2019. augusztus 12 – augusztus 27.

shetland@s
hetland.hu
1192 Buda
pest, Kábe
l u. 10.
Tel: 281-08
22, 30/952
-1202;
Fax: 281-33
91

Nyelviskolá
nk engedé
lyezett képz
programm
ési
al rendelk
ezik angol,
spanyol, né
met, franc
ia és olasz
nyelvekbô
l, ezért ez
a tanfolyamo ek
k
ÁFA-ment
esek.

Felkészítés a július 20-i Euroexam
angol B2 és C1 vizsgákra:
2019. július 08 – július 19.
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra
Jelentkezés szintfelmérésre:: telefonon, on-line, vagy személyesen

Shetland szoro 2019 nyar 102,75x136.indd 1

Minden pénteken:

16:30 - 17:30

Helyszín:
Erkel Ferenc
Általános Iskola
kis tornaterme

2019. 05. 03. 15:05

