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Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt
magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján.
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Kiserdő

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti
Kiserdő rendbetételére.

9.

O L DA L

Környezetvédelem

O L DA L

3.

O L DA L

www.kispest.hu

Panelprogram

Idén tovább folytatódik a panelprogram, társasházi közös képviselőknek tartottak megbeszélést múlt hónapban a városházán.

Megnyílt a Templom téri posta
Felavatták az épületet

A megújult intézmény a Posta idei legjelentősebb fejlesztése Budapesten

Április végétől újra fogadja az ügyfeleket a kispesti 1. postahivatal
a Templom téren. Az épület kívül-belül teljesen megújult. A korszerűsítésre csaknem 360 millió forintot költött a Magyar Posta.
Bor Sándor, a Magyar Posta Zrt. területi igazgatója köszöntötte a Templom téri hivatalavató
vendégeit az április 29-i ünnepségen. Szivi
László, a cég üzleti vezérigazgató-helyettese a
felújítás kapcsán elmondta, a munka bizonyítja,
hogy a Magyar Posta törekszik a színvonalasabb
szolgáltatásra. Kispest polgármestere örömteli-

nek nevezte az eseményt, mint mondta: „régóta
vártunk rá, de megérte”. Gajda Péter kijelentette: a
felújítás újabb lépés az egységes arculatú Templom
tér megvalósítása felé, amelyre mindenki büszke
lehet. „Ez az év lehet a fordulópont, amikor már
látható, hogy a kerület a fejlődés útjára lépett”
– fogalmazott a polgármester. A köszöntőket a

szalag átvágása követte, majd hagyományos postai
ceremóniával folytatódott az ünnepség: a vezetők
díszképeslapot küldtek a Postamúzeumnak, a Béylyegmúzeumnak és a kerületi önkormányzatnak.
A munkálatok során korszerűsítették a ház
szerkezetét, bővítették az ügyfélteret, javították
a dolgozók szociális és munkakörülményeit. Felhajtó rámpát építettek a mozgássérülteknek és a
babakocsis kismamáknak, új burkolatot kaptak a
nagy forgalmú helyiségek és kicserélték a külső
nyílászárókat is.

Kerületi kisebbségi önkormányzatok képviselői az ünnepségen

Új helyen a Kisebbségek Háza
Április 18-án hivatalosan is átadták az új helyszínre költözött Kisebbségek Házát. Az Áruház
köz 2-4. alatti – a korábbi ÁNTSZ – épület ünnepélyes megnyitóján a kispesti kisebbségi önkormányzatok képviselői mellett Carmen Florsic, a horvát nagykövetség konzulja, valamint
Marcin Soko Lowski, a lengyel nagykövetség konzuli osztályának vezetője is részt vett.

Interneten a TV Kispest
Nemcsak külsejében, de tartalmában is megújult
múlt hónapban a TV Kispest Stúdió honlapja, ezentúl a www.tvkispest.hu oldalon is lehet nézni a
kerületi csatorna adását. A weboldalon a tévézés
mellett megismerkedhetnek az érdeklődők a kispesti műsorokkal, de a szakemberek a stúdió technikai
lehetőségeiről is tájékozódhatnak. A TV Kispest 1,5
órás műsorát szerdánként és péntekenként újítják
meg, melyet minden nap folyamatosan ismétel a
csatorna 16 órától egészen éjfélig.
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Gajda Péter polgármester köszöntőjében
kiemelte, Kispest mindig is híres volt a
kerületi és a kisebbségi önkormányzatok
jó együttműködéséről, hozzátéve, a felújított épület kulturált helyszínt biztosít a
kisebbségi önkormányzatok munkájához.
Vinczek György beszédében rámutatott,
a kisebbségi önkormányzatok sok erőfeszítést fektetnek munkájukba, eredményeképpen egyre több embert érdekelnek

egymás kultúráját, szokásait bemutató
programjaik. A megnyitón anyanyelvükön
köszöntötték a megjelenteket a kisebbségi
önkormányzatok képviselői, az ünnepségen közreműködött Csonka Gábor és
zenekara, valamint Rusz Milan, a Szerb
Színház színművésze, aki József Attila
„A Dunánál” című versét adta elő. Az év
elején kezdődött rekonstrukciós munkálatok eredményeképpen minden önkor-

mányzatnak önálló irodát alakítottak ki a
kerület központjába költözött Kisebbségek
Házában, valamint közös titkárságot is létre hoztak az épületben. Rendbe tették az
udvart, bevezették az internetet és a szükséges irodai infrastruktúrával is ellátták a
helyiségeket. A szomszédos épület tűzfalát
a Kispesten működő, Balkay László vezette Tárt Kapu Színház társulat tagjainak
alkotása díszíti.

Díjat kaptak a környezetszépítők

Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, valamint egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján rendezett ünnepségen április 22-én a városházán. Az önkormányzat azok munkáját ismerte el a
díjjal, akik szűkebb környezetük gondozásával járultak hozzá, hogy otthonosabb, virágosabb legyen a kerület.

Vihart idéző díszlet törött faágakkal és
égzengés hangja fogadta a Városházára
érkezőket. Az aulában és a lépcsőházban
madárcsicsergés váltotta a kinti „ítéletidőt”,
az emeleti díszteremben pedig már a tenger
moraja, sirályok vijjogása, vízcsepp, bogár,
kövek, halak vetített óriásfotói hozták még
közelebb a vendégekhez a természet szelídebb arcát. A Föld Napján rendezett ünnepségen adták át először a Zöld Kispestért
polgármesteri díjakat azoknak, akik saját
környezetük gondozásával vettek részt a
kerület szépítésében. Megnyitójában Gajda
Péter polgármester a kerületi Zöldprogram

négy alappillérét ismertette a közönséggel.
Elmondta, az Omega Kht. átalakítása azt
a célt szolgálta, hogy a kerület virágosabb,
tisztább és gondozottabb legyen. A közterületi rend megóvása – akár bírságolással is
– a Zöldkommandó feladata lesz. A „Fogadj
örökbe egy közteret” program résztvevői
önkormányzati segítséggel tehetik szebbé
az elhanyagolt területeket. Azok munkáját,
akik saját környezetük rendezésével, virágosításával tesznek Kispestért, díjjal ismeri
el a kerület. Beszéde végén a polgármester
megköszönte a díjazottaknak, hogy a közös
célért együtt cselekedtek az önkormányzat-

tal. Az ENSZ 2008-at a Föld évének nyilvánította, ebből az alkalomból dr. Juhász
Árpád geológus tartott előadást arról, hogy
a természeti katasztrófák és az éghajlati változások összefüggésben állnak-e az emberi
tevékenységgel.
Az ünnepség végén Gajda Péter és Tóth
Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
adta át a Zöld Kispestért díjakat Tápi Zsoltnak, Hefter Józsefnek, özv. Bán Dezsőnének,
Pozsonyi Pálnak, Megyes Bélának és Hajnalkának, a Batthyány utca 14-20. számú
ház lakóközösségének, a Gyöngykagyló
Óvodának és a Kispesti Kertbarát Klubnak.
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Önkormányzat
és egyházak
Egyházi oktatási intézmény bővítéséhez nyújt támogatást a kerület. Az erről szóló dokumentumot,
valamint a kerületi egyházak és az
önkormányzat partneri kapcsolatát megalapozó nyilatkozatot április 16-án írták alá a városházán.

Hárommillió forinttal támogatja az önkormányzat a Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Általános Iskola és Óvoda bővítését. A Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség fenntartásában működő, most
még hat évfolyamos iskola a hatályos törvéynyi szabályozások alapján nem dolgozhat tovább, ha nem bővül, ezért átépítik az oktatási
intézmény tetőterét, lehetőséget teremtve 7.
majd 8. évfolyam indítására – mondta el lapunknak a dokumentumot aláíró Ablonczy
Kálmán lelkész. A Kisviola utcai óvodában
és iskolában jelenleg 155 gyerek nevelésével, oktatásával foglalkoznak. „Sok kispesti
gyerek jár az intézménybe, ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik
segítséget nyújtani a pedagógiai munkához”
– fogalmazta meg a vissza nem térítendő
támogatás indokát Gajda Péter. Megtudtuk,
a mostani fejlesztési segítségen kívül közoktatási megállapodás keretében az intézmény
működését is támogatja az önkormányzat.
A polgármester elmondta, az ágazat tavalyi
átalakításainak eredményeképpen a saját
fenntartású intézményeinek felújítására idén
az elmúlt időszakhoz képest többet, összesen
mintegy 120 millió forintot tud költeni az
önkormányzat. A megállapodást követően
a kerületi egyházi közösségek és az önkormányzat partnerségéről, valamint a Kispesti
Egyházügyi Kollégium létrehozásáról szóló
nyilatkozatot írták alá az egyházi vezetők és
a polgármester. Az együttműködést erősítő
dokumentum részletesen felsorolja azokat
a támogatásokat, amelyeket az önkormányzattól kaphatnak az egyházak, és külön fe-
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jezetet szentel az egyházügyi kollégiumnak.
A polgármestert támogató tanácsadó testület
közreműködik egyebek között programok,
pályázatok tervezetének, és az egyházi
alapot érintő ügyek véleményezésében. Az
egyházi közösségek vezetőiből, illetve képviselőikből álló testület lehetőséget biztosít
a közösségi vélemények, valamint a kerület
egészét érintő elképzelések, a lakosságot
érintő kérdések megvitatására. „A dialógus
így hozzájárulhat az egyházi közösségek
és az önkormányzat közötti kapcsolatok,
felelősségek átláthatóbbá tételéhez, s az egymásra ﬁgyelő, a megértésen és a kölcsönös
tiszteleten alapuló párbeszéd kialakításához.” – áll a dokumentumban.
A találkozón Kaposi György, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a Templom téri evangélikus és református templom díszkivilágítása hamarosan elkészül, és várhatóan júliusra
parkolóhelyeket is kialakítanak az egyházi
épületek környékén. Szólt arról, hogy kezdődik, és nyárra befejeződik a Templom téri
rózsakert rekonstrukciója is. Az Ady Endre
úttal kapcsolatban a polgármester elmondta,
2009-ben a Podmaniczky Program keretében a főváros teljesen felújítja a kispesti szakaszt. A fórum második felében az Integrált
Városfejlesztési Stratégia tervezetével ismerkedhettek meg az egyházi vezetők.

egységet az intézmény nem működtet,
valamennyi gyermek a környező, vagy
– főleg a középiskolás korúak – a távolabbi
iskolákba, illetve óvodákba járnak majd.
Az egyéb programok tekintetében is a helyi
közösségi intézményeket szeretnék igénybe
venni, annak érdekében, hogy a gyerekek
e tekintetben se térjenek el családban élő
társaiktól. A szakemberek szerint a gyerekek heterogén korösszetétele és viszonylag
kis száma miatt nem várható, hogy jelentős
terhelést okoznak az iskoláknak, hiszen a
gyermekotthonok általában is törekszenek
arra, hogy a gyerekeket képességeik, sajátosságaik szerint írassák be a különböző
oktatási intézményekbe.

Rendezettebb
lehet a Kiserdő
Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel
a Kö-Ki déli része mellett elhelyezkedő 2,7 hektáros Kiserdő
rendbetételére és folyamatos takarítására.

Wekerle
Centenárium
Föld-napi tértakarítás
Április 19-én délelőtt wekerlei önkéntesek
a Corvin krt. – Pannónia út – Petur utcák
által határolt területet tették rendbe. (A
tér az év folyamán Győri Ottmár, a telep
első gondnokának, a wekerlei úthálózat
megálmodójának nevét veszi fel.) A
munka során kitakarították a parkot és a
játszóteret és új növényeket is telepítettek.
Délben, ünnepélyes keretek közt, a Kós
Károly ált iskola diákjainak műsorával,
felavatták a Győri Ottmár emlékhelyet, az
új információs táblát és Centenáriumi fát
ültettek. Köszöntőjében Nagy Tamás WTE
elnök és a polgármester is a centenáriumi
rendezvénysorozat önkénteseinek munkáját dicsérte. Gajda Péter hozzátette, a tér
rendbehozatala kapcsolódik a polgármesteri programjában is meghirdetett kerületi
zöldterület-fejlesztési tervekhez.

Új gyermekotthon
Kétszintes gyermekotthon épül
mintegy 1 050 négyzetméteren a
József Attila utca 65-69. alatti telken. A várhatóan októberre elkézszülő létesítmény egyike a Fővárosi Önkormányzat XI. kerületi Aga
utcai gyermekotthonát kiváltó két
intézménynek (a másik tavaly óta
már működik a XVIII. kerületben).
A komplexumban a lakórészeken
kívül szakköri, látogatói és többfunkciós helyiségek, kondicionáló
terem és irodák kapnak helyet.
A Fővárosi Önkormányzat gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyosztályától kapott
tájékoztatás szerint az intézmény három
csoportban 36 gyermekvédelmi gondoskodásban élő, azaz átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett kiskorú gyermek, illetve
utógondozói ellátásban részesülő 18-24 év
közötti ﬁatal felnőtt számára nyújt majd
otthont a jövő év elejétől. Az intézmény
belső elosztását úgy alakítják ki, hogy a
csoportok teljesen önálló életet élhessenek,
mindennapjaikat maguk alakíthassák ki.
Ez többek között azt is jelenti, hogy az otthonban nem lesz központi konyha, étkező,
hanem a csoportokban maguk oldják meg
a vásárlást, főzést. Belső oktatási szakmai

w w w. k i s p e s t . h u [ 2 0 0 8 . m á j u s ] hírek

A megállapodást április 22-én írta alá a
kerület képviseletében Gajda Péter polgármester és dr. Boda Zoltán erdészetvezető.
„Szeretnénk tiszta, pihenő erdővé alakítani
a területet, olyanná, amit szívesen használnak a kispestiek” – fogalmazta meg
az együttműködés célját a polgármester a
dokumentum aláírásakor. A megállapodásban a cég és az önkormányzat feladatait
rögzítették: az erdőgazdaság rendszeresen
gondoskodik a kaszálásokról, a gallyazásról, a száraz, veszélyes fák eltávolításáról,
valamint a hulladékok összegyűjtéséről,
az önkormányzat a felhalmozott szemetet
szállíttatja el. Az erdészetvezető lapunknak
elmondta, a takarítás mellett még idén elbontják az erdőben lévő leromlott állapotú
játszóteret, a helyén kulturált pihenőrész
kialakítását tervezik közösen a kerülettel,
új játszó-, sport- és rekreációs eszközök
kihelyezésével. A terület teljes rekonstrukciójának befejezését 2010-re ígérte a
polgármester.

Wekerlei Pódium
Este a Pászto-Rock Társulat lépett fel a
Munkás Szent József Közösségi Házban.
A főleg gimnazista és egyetemista ﬁatalokból álló amatőr wekerlei színtársulat
akusztikus koncertjén egyebek mellett
az „István, a király” és a „Jézus Krisztus
Szupersztár” rockoperákból, valamint az
„És az Ige testté lett...” című saját darabjából adott elő részleteket.
Wekerlei tervrajzok
Másnap építészeti kiállítás nyílt „Wekerle
– Kirajzolódás” címmel a Wekerle Étteremben. A tárlaton fotók és eredeti tervrajzok mutatják be, hogyan zajlott 100 évvel ezelőtt a Kispesti Állami Munkástelep
építkezése. A kiállítást dr. Kiss Katalin, a
Főpolgármesteri Hivatal Település-értékvédelmi Ügyosztály vezetője nyitotta meg.
Beszélt a híres lokálpatriotizmusról, majd
hangsúlyozta, a telep házai jellegzetesek,
semmi mással össze nem téveszthető
épületek. A megnyitón Geröly Tamás és
Nesztor Iván zenélt. (A Wekerlei Társaskör

Egyesület minden háztípushoz egy-egy
emléktáblát készíttetett, amelyeket megvásárolhatnak az érdeklődők.)
Kórushangverseny
Délután a Kispesti Gyöngyvirág Kórus
adott hangversenyt a Wekerle-telepi Református Templom. A határainkon túl is
ismert, Borhy Csilla vezette kórus műsorán
reneszánsz, klasszikus és kortárs szerzők
darabjai, valamint Kodály Zoltán és Bárdos Lajos szerzeményei mellett populáris
kórusművek is szerepeltek.

Puskás Ferencre
emlékeztek
Születésének 81. évfordulója alkalmából Kispest díszpolgárára, az
Aranycsapat kapitányára emlékezett április 2-én az önkormányzat
a Bozsik Stadion bejáratánál, Puskás Ferenc emléktáblája előtt.
Az ünnepségen Gajda Péter polgármester,
valamint az egykori csapattársak, Grosics
Gyula és Buzánszky Jenő méltatták a 2006ban elhunyt legendás focistát, a Nemzet
Sportolóját. „Ez a nap Puskás Ferencről, a
díszpolgárról, a Nemzet Sportolójáról szól”
– jelentette ki a Himnuszt követő beszédében Kispest polgármestere. A megjelenteket
az önkormányzat nevében köszöntő Gajda
Péter utalt rá, hogy tavaly az emléktábla
avatásán elmondta: legyen ez olyan hely,
ahol minden április 2-án összejönnek az emberek emlékezni a kerület nagy szülöttére.
Grosics Gyula a korabeli magyar labdarúgás legjobbjának nevezte Puskás Öcsit, aki
– mint mondta – sokat tett a magyar fociért,
s akinek neve az Aranycsapat kapitányaként
él és élni fog, amíg a világban labdarúgásról
lehet beszélni. „Rövidesen találkozunk, s
aztán megint integethet hátra, hogy ezt sem
fogtad meg” – idézte fel a szintén legendás
kapus, hogyan tárta szét karjait Puskás, ha
gólt kapott a csapat. Buzánszky Jenő úgy
fogalmazott, hogy „a kispestiek büszkék
lehetnek rá, hogy Öcsi itt született és focizott”. Hozzátette, örül, hogy Puskás Ferenc
az önkormányzat jóvoltából emléktáblát kapott és utcát is elneveztek róla. Azt mondta, hogy az olyan kapitány, mint amilyen
Puskás volt, ma hiányzik a pályákon. „Élete
példa arra, hogyan lehet megtenni mindent
az egyesületért, a futballért” – hangsúlyozta
az egykori csapattárs. A rendezvény végén
az Aranycsapat két játékosa a polgármesterrel együtt koszorúzta meg az emléktáblát.
A Budapest Honvéd FC nevében Gács Pál
ügyvezető és két sportoló, az MLSZ képviseletében Fekete Miklós koszorúzott. Az
ünnepség a Szózattal zárult.
Puskás Ferenc emléktábláját pontosan egy

éve avatta fel Kispest önkormányzata a
Bozsik Stadion bejáratánál. Tavaly novemberben, a legendás labdarúgó halálának
egyéves évfordulóján a róla elnevezett utcát
is átadták a kerületben.

Örökbe fogadott
közterületek
Eddig öt kispesti közterület talált
„gazdára” az év elején startolt
Fogadj örökbe egy közterületet!
program
eredményeként.
Az
örökbefogadók
zöldterületek,
parkok gondozását, növények telepítését, játszóterek megóvását
vállalhatják az önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodásban.
A Templom téri játszóteret egy civil szervezet fogadta örökbe: takarítanak, folyamatosan ellenőrzik a játékok állapotát, és a
kapukat is zárják. Egy Nagykőrösi úti zöld
sáv rendbetételére környezetszépítő lakók
fogtak össze: vállalták, hogy a Jahn Ferenc
utcától a Vas Gereben utcáig húzódó – a ház
és az úttest közötti – zöldterületre növényeket ültetnek, a sávot gondozzák, takarítják.
Civil szervezet végzi a növényültetést és
-gondozást, valamint a hulladékgyűjtést
a Kispesti Kaszinó előtti területen is. Egy
lakó a Hunyadi utca 1–21. közötti zöldrészt
füvesíti, gondozza, és vállalta a növényültetést is. Civilek teszik rendbe a Széchenyi
utca zöld sávját is: füvesítenek, ültetnek és
összeszedik az elszórt hulladékot.
A Fogadj örökbe egy közterületet! elnevezésű polgármesteri program idén januárban
indult. Az a felismerés hívta életre, hogy
a szűkebb lakókörnyezetet kulturáltabbá,
igényesebbé tenni, a zöldterületek minőségét javítani és megőrizni, vonzóbb utcaképet kialakítani csak az ott élő emberek
és lakóközösségek, a civil szervezetek, az
intézmények, valamint az önkormányzat
közös munkájával lehet. A programra eddig
összesen tizenheten jelentkeztek: a már
megkötött öt megállapodás mellett további
három aláírásra vár, a többi előkészítése
folyamatban van – tájékoztatta lapunkat a
koordináló Zöldprogram Iroda.
Az önkormányzat közparkok, zöldterületek gondozásában, növények ültetésében,
füvesítésben, „zöldutcák” kialakításában
és játszóterek megóvásában kíván együttműködni az örökbe fogadókkal. A kitűzött
célokat és a két fél által vállalt feladatokat
megállapodásban rögzítik, ennek keretében
a kerület 50 000 Ft + áfa értékig megtéríti
a vásárolt anyagok ellenértékét. A résztvevők elnyerhetik a díszoklevéllel, plakettel
és pénzjutalommal járó „Zöld Kispestért”
polgármesteri díjat is.
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Elbúcsúztak
a díszpolgártól
Április 18-án rokonok, ismerősök, barátok,
volt kollégák és az önkormányzat nevében a
kerület vezetői vettek végső búcsút Szilágyi
Lajostól, Kispest díszpolgárától a Wekerletelepi Szent József Templomban. A képviselő-testület nevében emlékező Gajda Péter
polgármester elmondta, „szeretetet kívánó
és osztó, pátosztól mentes, sziklaszilárd embert ismert meg benne”. Olyan ember volt,
aki „közéleti személyiségként is az együttműködést és a párbeszédet szorgalmazta”
– fogalmazott a polgármester. A Független
Kisgazdapárt nevében a szervezet elnöke,
Hegedűs Péter emlékezett az elhunytra:
„Lajos bácsi emberi tartása példamutató
lehet mindannyiunk számára” – mondta. A
szertartás végén a kerület díszpolgárának
hamvait a templom urnatemetőjében helyezték végső nyugalomra.
Szilágyi Lajos 1923-ban született Wekerletelepen. Okleveles gépész-villamosmérnök
és okleveles mérnök-közgazdász diplomát
szerzett, majd elvégezte a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem teológiai tagozatát is.
Vezető mérnökként több évtizedig részt
vett a Magyarországon gyártott kohók tervezésében, korszerűsítésében és üzembe
helyezésében. Nemzetközi kongresszusokon tartott szakmai előadásokat, tagja volt
a Union Internationale d’Elektrothermie
tudományos bizottságnak, ahol több világszabvány megalkotásában vett részt tevékenyen, valamint szakértőként nemzetközi
szabványok kidolgozásában működött köz-

re. Munkái hazánkban és nemzetközileg
is ismertté tették nevét. 1998-2002 között
volt önkormányzati képviselő, éveken
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keresztül vezette a kerületi Egyházügyi
Tanácsadó Testületet. Tagja volt több önkormányzati bizottságnak és a Reménység
Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános
Iskola kuratóriumának is. Szilágyi Lajos
március 23-án, 85 éves korában hunyt el.

Parkinson-betegek egyesülete
Megalakulásának 10. évfordulóját
ünnepelte április 9-én a Delta
Parkinson Egyesület. A szervezet
tagjai, a támogató orvosok és ápolók emlékkő avatásával és virágültetéssel emlékeztek a jubileumra
a Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs
Centrumban.
Tízéves fennállását (április 9.) és a Parkinsonbetegek Világnapját (április 11.) is ünnepelte
ebben a hónapban a kispesti Rehabilitációs
Centrumban működő Delta Parkinson
Egyesület. A Jahn Ferenc utcai intézmény
kertjében április elején tartott születésnapi
rendezvényen elsőként dr. Fáy Veronika,
igazgató-főorvosa köszöntötte az új helyre idén költözött civil szervezetet, majd
Vinczek György alpolgármester jelentette
ki, örül, hogy Kispesten dolgozik tovább
az egyesület. „Jó helyre került” – mondta a
megjelenteknek, hozzátéve: az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz,
hogy segítse a szervezetet. A beszédek után
orvosok, ápolók, betegek és vendégek számára is megható pillanat következett: a tagokból
alakult kórus elénekelte az egyesület összefogást és akaraterőt hirdető himnuszát. Az
ünnepség folytatásában Komlódi Lászlóné,
a civil szervezet elnöke és dr. Fazekas András főorvos, tanácsadó együtt leplezték le a
tízéves jubileumra emlékeztető követ, végül
a jelenlévők egy-egy szál – a holland kertészek által nemesített Parkinson-tulipánhoz
hasonló – tulipánt ültettek köréje. (A virág
az Európai Parkinson Egyesület szimbóluma
is.) A szervezet az április 11-i világnapon a
Főváros Állat- és Növénykertbe látogatott,
ahol tulipánt ültettek, és újra felhangzott
himnuszuk is. Az egyesület története 1998ban kezdődött. Dr. Fazekas András, a Szent
István Kórház I. Ideggyógyászati Osztálya
vezetőjének kezdeményezésére ekkor alakult meg a Delta Budapest Parkinson Klub,
amelyből 2001-ben megszületett a Delta
Parkinson Egyesület. A közösségnek ma 150
tagja van. „Összefogjuk a betegeket, közös
foglalkozásokat, szakmai programokat
szervezünk, információkkal látjuk el őket a
betegségről és a kezelésről. Segítünk, hogy
lelkiállapotuk megfelelő legyen” – mondta el
lapunknak Fazekas főorvos, hangsúlyozva,
hogy a remegés és a mozgászavarok miatt a
betegeket érő hátrányos megkülönböztetés
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ellen is küzdeniük kell. Megtudtuk: Magyarországon mintegy húszezren szenvednek
Parkinson-kórban. Rájuk szeretné felhívni
a ﬁgyelmet az egyesület idei országjáró körútja: azokhoz a vidéki betegekhez akarnak
eljutni, akik eddig nem tudtak hová fordulni
problémáikkal, nem találtak olyan betegtársakra, akikkel együtt könnyebb a betegség
tudatának elviselése.

Együttműködés
a FŐKEFE-vel
Új cég foglalkoztatja a megváltozott munkaképességű embereket
a két kispesti munkahelyen. Az
együttműködési megállapodást április 25-én írták alá a városházán.

A dokumentumot az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, a FŐKEFE
Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Társaság részéről Gönczöl Zoltán
műszaki igazgatóhelyettes és Szili Károly
ügyvezető, valamint Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Módszertani Központ igazgatója látta el kézjegyével. A társaság tavaly
vette át a Rehabit Kft.-től a tevékenységet,
az önkormányzat akkor hozzájárult ahhoz,
hogy a kft. a Templom téri és a Bercsényi
utca 18. alatti szociális foglalkoztatókat a
FŐKEFE használatába adja. Az áprilisban
aláírt új szerződés szerint a két telephelyen
továbbra is megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, főképp papír
alapanyagú irodaszereket készítenek. A
FŐKEFE jelenleg 69 embert foglalkoztat,
45-en közülük kispestiek. Az eseményen
Vinczek György alpolgármester elmondta,
az eddigi közel négyéves munka a korábbiakhoz hasonló feltételekkel folytatódik,
a munkaerőpiacon egyébként esélytelennek számító emberek dolgozhatnak, és
segély helyett munkabért kapnak. Gönczöl
Zoltán szintén a stabil munkalehetőséget
említette, amiért a cég jövedelmet biztosít
az embereknek. Vighné Vincze Erzsébet
a családsegítő feladatait vázolta: a náluk
jelentkezőknek ajánlják a munkát, ﬁgyelemmel kísérik a dolgozók tevékenységét
és életét, tanácsadással és ügyintézéssel
segítik az embereket.

Elkezdődött
a Kö-Ki bontása
Április 11-én hozzákezdett a KőbányaKispest metróállomás kispesti részének
bontásához a beruházó R-CO Zrt. A munka a folyosón lévő boltok bérlői és a munkások közötti éjszakai csetepatét követően
félbeszakadt, ami később folytatódott A
boltosok szerint bírósági végzés tiltja a
bontást, ezért léptek akcióba. A beruházótól kapott információ szerint április 10-én
megszületett a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal másodfokú
döntése, a felüljáró bontási engedélye
ezzel jogerőre emelkedett, a döntés elleni
keresetnek már nincs halasztó hatálya.
Megtudtuk: a bérlők 90 százalékának már
nincs érvényes bérleti szerződése, akik
hosszú megállapodással rendelkeznek,
azokkal a megoldás érdekében tárgyal a
BKV és az R-CO. Tizennyolc kereskedővel
már megegyeztek.
A témáról Szűcsné Török Erzsébet, a kispesti polgármesteri hivatal Építéshatósági
Irodájának vezetője tájékoztatta lapunkat:
„A KÖKI Center épületének kivitelezése,
az átjáró-folyosó bontása, az ideiglenes
lépcső építése jogerős és végrehajtható
engedélyek alapján folyt ill. folyik. Az
ideiglenes lépcső használatbavételi engedély birtokában jogszerűen használható. A
környezetvédelmi hatásvizsgálat ügyében
folyó bírósági eljárás írásos ítélete még
nem született meg, így annak tartalma a
hatóság előtt nem ismert. Az ítélet ismeretében lehet arról nyilatkozni, hogy az csak
a környezetvédelmi hatástanulmány ügyében rendeli el új eljárás lefolytatását, vagy
tartalmaz más, a hatóság számára előírt
tennivalót. Mindaddig a kiadott határozatok alapján folyhat a kivitelezés.”

óvodások fogják gondozni. „Először meg
kell tanulniuk a kicsiknek rácsodálkozni a
természet szépségére, majd azt, hogy saját
viselkedésük pozitívan vagy negatívan
hathat környezetükre” – mondta a szakember. Hozzátéve: „olyan nemzedékre van
szükségünk, akiknél a környezetvédelem,
a természet szeretete életmódot jelent”. A
programot színesítette még „Óz a nagy varázsló” állatshow-ja és bűvészbemutatója,
valamint Farkas Péter szavalata is.

Fővárosi tárgyalás
Kispesten
Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes és Gajda Péter polgármester április 16-i
megbeszélésen több stratégiai városfejlesztési kérdésről egyeztetett. Egyebek mellett
szó esett a Határ úti buszvégállomás átalakításáról, valamint a 3-as metró távlati
tervekben szereplő felszíni meghosszabbításáról a Ferihegyi reptérig. A Kö-Ki-re
tervezett beruházásról Ikvai kijelentette: a
főváros is támogatja annak megvalósítását.
Gajda Pétertől megtudtuk: tárgyaltak még
a Wekerle-telep centenáriumi ünnepségsorozatának fővárosi támogatásáról is.

Civilek
a rendőrségen

Óvodások fája
Zsibongó gyereksereg népesítette be április 23-án a Kós Károly teret, ahol játékos
vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat
és sportversenyeket szervezetek Föld Napja alkalmából a kerület összes óvodájának.
A hagyományteremtő rendezvényen Tóth
Tibor, az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnöke ültette el a
kispesti óvodások fáját. Opóczki Istvánné
főszervező, a Kispesti Óvodai Környezetvédelmi Munkaközösség vezetője
lapunknak elmondta, céljuk, hogy minél
kisebb korban felhívják a ﬁgyelmet a környezetvédelemre, a növények védelmére és
a Föld fontosságára. Ebben a korban még
leginkább az érzelmeken keresztül lehet
nevelni a gyerekeket, ezért is döntöttek
úgy, hogy az elültetett fát a jövőben az

nyüzsgés a kapitányságon, így viszonylag
nyugodt körülmények között tudták az
érdeklődők bejárni az épületet, megtekinteni a fogdát, az ügyeletet, megismerkedni a rendőrség speciális eszközeivel. A
gyerekek körében természetesen a kutyás
és motoros rendőrök, valamint a járőrautók voltak a legnépszerűbbek: aki akart,
most fel is pattanhatott egy-két pillanatra
a „nénós” eszközökre. Dr. Mittó Gábor
rendőrkapitány lapunknak sikeresnek
nevezte a nyílt napot. Hozzátette: az első
ilyen rendezvényük volt, de tervezik, hogy
jövőre ismét megtartják.

Ellenőrzés
és csere
Jelenleg az Üllői út – Ady Endre út közötti
kerületrészen, valamint Üllői úttól északra
eső területeken és az Élmunkás-telepen
vizsgálja felül és – ahol szükséges – cseréli újakra a kandelábereket a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft. A cég ígérete
szerint a biztonsági szempontból is fontos
munka az év első félévében mindenhol
lezajlik Kispesten – tájékoztatta lapunkat
a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodája. Megtudtuk: néhány helyszínen a tavaszi viharok
okoztak kárt az oszlopokban, s emiatt vált
szükségessé elbontásuk, a legtöbb esetben
viszont a kandeláberek leromlott állapota
indokolja a cserét. Ha egy lámpaoszlop
a felülvizsgálat utáni minősítés alapján
balesetveszélyesnek bizonyul, elbontják.
Előfordult azonban, hogy a bontást követő
helyreállításra hetekig nem került sor, ezért
az iroda kérte a céget, hogy hatékonyabban
hangolja össze a munkát. Az önkormányzat sok lakossági bejelentést kap hiányzó
köztéri lámpaoszlopokkal kapcsoltban. A
panaszok jogosak, hiszen a hosszú ideig
szünetelő közvilágítás jelentősen ronthatja
a közbiztonságot egy területen – indokolta a kerület lépését Pap Márton, az iroda
munkatársa.

Graﬁkai kiállítás
A Wekerlei Centenárium programsorozat
részeként április 24-én közvetlen közelről
ismerkedhettek az érdeklődők a kerületi
rendőrség munkájával a kispesti kapitányság nyílt napján. Az Ady Endre úti műemlék épülettel és a rendőrség feladataival a
kerületi kapitány ismertette meg a civileket. Mivel 1992-től Szent György napja,
vagyis április 24-e a Rendőrség Napja,
ezért az átlagostól eltérően kisebb volt a

Holló Anna graﬁkusművész alkotásaiból
nyílt kiállítás április 18-án a KMO Előtérgalériájában. A tárlatot megnyitó Ligeti
Miklós graﬁkus beszédében a humort, a
játékosságot és a felszabadultságot nevezte
a képek a mozgatórugójának. A művész
tavaly végzett a Magyar Képzőművészeti
Egytemen, legutóbb a KOGART Galériában a „Friss Európa” című tárlaton szerepelt vizsgamunkájával. A KMO-ban május
15-ig tekinthetik meg tizenöt alkotását az
érdeklődők.
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Új játszótér épül
Mintegy 600 négyzetméteres játszóteret
építtet az önkormányzat a Deák Ferenc utca
3-5. és a Vécsey utca 6-8. közötti területen. Lesz benne vár csúszdával, toronnyal
és mászóhálóval, játszóház, mókuskerék,
körforgó, lengőhinta, egyensúlyozó eszköz,
három rugósjáték, homokozó,- és ugróiskolát is festenek a térkő burkolatra. A játékok
alatt ütéscsillapító homokburkolat lesz, a
fennmaradó rész térkő burkolatot kap, hogy
babakocsival is könnyebb legyen a közlekedés. Kerti padokat és asztalt, valamint
hulladékgyűjtőket is kihelyeznek, facsemetéket és cserjéket ültetnek, a kerítésen kívül
zöldfal lesz bokrokból. A játszótér a tervek
szerint nyár közepére készül el, a 3-10 éves
korosztály számára nyújt kikapcsolódási
lehetőséget – tájékoztatta lapunkat a beruházásról a hivatal Zöldprogram Irodája.

Városházi kiállítás
A Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld létrejöttét,
egymással való küzdelmét jeleníti meg vizuális látomások formájában Hernádi Paula
képzőművész április 25-én nyílt kiállítása
a Városháza Galériában. A képzőművészt
köszöntő és a látogatóknak élményt kívánó
Vinczek György alpolgármester szerint
olyan helyre kerültek a képek, ahol nap
mint nap a legtöbben láthatják. A tárlatot
megnyitó Szepes Hédi művészettörténész
úgy fogalmazott, hogy az emberiség már
keletkezése óta próbálja megfejteni a négy
fő elem titkát, Hernádi Paula munkái talán
segítenek ebben. A XXI. századi technika
segítségével készült művek a teremtésről
szólnak, ennek a küzdelemnek az emberek
is részesei. A végtelent éreztetik a művek,
amelyekben az is benne van, hogy alkotójuk a nő, a stabil pont, aki kitörésre készül
– hangsúlyozta. Hernádi Paula komputergraﬁkáit május 23-ig tekinthetik meg a
vendégek a Városháza aulájában.

A kiállítást megnyitó Szujkó Szilvia, az önkormányzat közművelődési bizottságának
elnöke beszédében hangsúlyozta: „a rendezvénynek nem titkolt szándéka a példamutatás, hiszen a művészet gyerekkortól nyugdíjas korig kikapcsolódást, elfoglaltságot,
célt tud adni az életnek, miközben értéket
teremt és gyönyörködtet”. Smidéliusz Anikó munkáiról szólva kiemelte, tavalyi első
kiállításának darabjain még érezni lehetett
az útkeresést, de mostani képei már egyéni
hangvételűek, a női lélek érzékenységével
megfestett tájakat láthat a közönség. Új
kezdeményezéseikről Dobrova Zsuzsanna
könyvtáros lapunknak elmondta, a kerületi
amatőr művészeknek a jövőben folyamatosan szeretnének bemutatkozási lehetőséget
biztosítani, valamint a hónap műtárgyát is
mindig megnézhetik majd a könyvtár látogatói. Megtudtuk a tárlatok szakmai hátterét Udvari Hajnalka – a Kispesti Amatőr
Képzőművész Kör vezetője – iparművész
tanár biztosítja.

Könyvbemutató
A kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Lengyel-Magyar Egyesület
közös rendezvényének nyújtott otthont az
Üllői úti könyvtár április 8-án: „A barátság
anatómiája” című kötetet a szerző mutatta
be a közönségnek. Kovács István a lengyelmagyar kapcsolatok terén végzett kutatásait gyűjtötte össze könyvében, amely a X.
századtól egészen a kiegyezésig tekinti át a
lengyel-magyar találkozási pontokat.

Kutyák
az iskolában

Április 2-án nyílt meg az intézmény és a
Kispesti Amatőr Képzőművész Kör közös
rendezésében Smidéliusz Anikó tárlata is.

8.

Tavasz Kupa
Zsúfolásig megtelt szurkoló szülőkkel,
barátokkal és ismerősökkel április 5-én a
Kispesti Uszoda lelátója. Az idei Tavasz
Kupa szombati úszóversenyein a kerületi
általános iskolák csapatai mérték össze erejüket, a tömegsportviadalt ebben az évben
is az önkormányzat Humánszolgáltatási
Irodája szervezte.
Különböző kategóriákban összesen több
mint háromszáz kispesti általános iskolás
mártózott meg a kerületi uszoda vizében,
hogy minél gyorsabban teljesítse a távot
– mondta lapunknak Lángi Gábor uszodaigazgató. A tömegsportrendezvényen a
Bolyai János Általános Iskola diákjai szerepeltek a legjobban, így a győztesnek járó
vándorkupával egy évig újra az Árpád utcai
iskola büszkélkedhet. A dobogó második
helyén a Kós iskolások végeztek, míg a
bronzérmet az Eötvös iskola szerezte meg.
A győzteseknek Vinczek György alpolgármester nyújtotta át a díjakat.

Buli az uszodában

Tárlat
a könyvtárban
Újabb kulturális programsorozatokat indított útjára április
elején az Üllői úti könyvtár: a
kerületi bibliotéka havonta egyegy kerületi művész alkotását
mutatja be. Áprilisban a hónap
műtárgya Gál Dezső festőművész
egy olajképe volt.

intézmény. Volt kutyasimogató és Ki mit
tud vetélkedő, ügyességi bemutatót tartott a
Lőrinci Kutyakiképző Iskola, a társszervező
Hungária Basset Hound Klub egyik tagja,
Tátrai Péter pedig kutyafajtákat ismertetett
a mintegy százfős közönséggel. A fáradékonyakat Kozma Károly bernáthegyis
kutyafogata várta, a ﬁataloknak a kerületi
Vöröskereszt rendezett arcfestést.
„Szerettük volna a kutyafajtákat bemutatni
a gyerekeknek, valamint az egészséges életmód népszerűsítése mellett szakmai ismereteket is igyekeztünk nyújtani a felelősségteljes kutyatartáshoz” – mondta lapunknak
a „Kutyák az iskolában” című rendezvény
céljairól Juhász Katalin, az esemény főszervezője. A Gábor iskola pedagógusa
hozzátette, a gyerekek körében népszerű
programot jövőre folytatni szeretnék.

Csivavák, spánielek, újfunlandik, bernáthegyik és basset houndok népesítették be
április közepén a Gábor iskola előtti Jókai
utcát, ahol április 12-én harmadik alkalommal szervezett kutyás napot az oktatási
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Közel háromszáz diák részvételével 11.
alkalommal rendezett Uszodabulit a Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ) és a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Irodája április 19-én a Kispesti Uszodában.
Vinczek György alpolgármester megnyitója
után szinkronúszó-bemutató, olimpiai vetélkedő és activity, este pedig diszkó várta
a ﬁatalokat. Kerekes Balázstól, a lebonyolításban segítő Kispest SE munkatársától
megtudtuk, a rendezvény díszvendége a
Pannónia iskola egykori diákja, Szepesi Nikolett Európa-bajnoki harmadik helyezett
úszó volt. Az összetett verseny 5-6. osztályos korcsoportjában a Pandi Swim csapata,
míg a 7-8. osztályosok között a Wekerlei
Sietősök végeztek a dobogó tetején.

Konzultáció a
panelprogramról
Társasházi közös képviselőknek
szervezett megbeszélést az önkormányzat április 28-án a városházán. A konzultáción szó esett a
Főtáv Zrt. ÖkoPlusz programjáról,
a panelprogramhoz szükséges
tűzvédelmi szabályokról, a kerületi rendeletről és pályázatról, a négylakásos társasházak
tetőtér-beépítéséről,
valamint
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
pénzügyi konstrukcióiról is.
Vinczek György alpolgármester megnyitójában elmondta: ahogy ígérték, idén
tovább folytatódik a kerületben is a panelprogram. Hozzátette, már megszületett
a rendelet és a közeljövőben a pályázati
felhívást is kiírják. Balog Róbert, a Főtáv
Zrt. osztályvezetője az emelkedő energiaárak lakossági mérséklésének egyik
lehetőségéről, a felhasznált hőmennyiség
szabályozásáról beszélt. A mérés bevezetéséhez nyújt támogatást a társasházaknak
az ÖkoPlusz program, vissza nem térítendő támogatás formájában. Elmondta,
a támogatás mértéke a bekerülési költség
maximum 35 százaléka lehet, ami nem
haladhatja meg az 54 ezer Ft/lakás összeget. A fejlesztés mintegy 16,7 százalékos
hőmegtakarítást eredményezhet, a beruházás az alapdíj és hődíj együttese esetén
mintegy 5 és fél év alatt térülhet meg
– mondta a szakember. Megtudtuk, a kispesti távfűtéses lakások egynegyede már
kért ajánlatot a fejlesztésre. Péter András
tűzoltó százados a panelprogramhoz kapcsolódó tűzvédelmi szabályokra hívta fel
a ﬁgyelmet előadásában. Hangsúlyozta, a
pályázat során mindenképpen vonjanak be
tűzvédelmi szakembert a munkába a társasházak. Vinczek György a helyi szabá2008. június 21-22. szombat - vasárnap

VÁROSÜNNEP
KISPEST ANNO
Kispest önálló településsé válásának
évfordulója alkalmából kétnapos „Városünnepet” rendez az önkormányzat. Viszszapörgetjük az idő kerekét mintegy 100
évvel, és két napra megidézzük a 20-as
30-as évek hangulatát. Az Ady Endre út
két oldalán elterülő Templom teret összekötjük egy pihenőparkkal, ahol korabeli
színpadi programok, játékok és különleges produkciók várják a kíváncsi résztve-

lyozásról szólva elmondta, a kerület viszsza nem térítendő támogatás formájában
nyújt önkormányzati forrást, lakásonként
maximum 100 ezer forint mértékben. Az
alpolgármester hangsúlyozta, rövidesen
kiírja az önkormányzat a pályázatot, melyet folyamatosan lehet majd benyújtani,
az anyagokat az önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága bírálja el. Dr. Német Viktor, a
Reorg Zrt. képviseletében a négyemeletes
házgyári épületek panelprogramhoz kapcsolódó felújításáról beszélt. Elhangzott, a
cég a tetőterek beépítése, majd értékesítése
fejében a panelprogramban átvállalja mind
a társasházi, mind pedig az önkormányzati önrész hányadát attól függően, milyen
műszaki állapotban van az épület, illetve
milyenek az értékesítési lehetőségek.
A tetőtérért cserébe – a gazdaságosság
függvényében – állja a társasházak korzszerűsítésének anyagi hátterét, valamint
felvonót is épít. Így a lakóknak kevesebb
lesz a fűtésszámlájuk, az épület felvonót is
kap, és ehhez nem kell hitelt igénybe vennie a társasháznak. A konzultáció végén
Herczog Erzsébet a Fundamenta-Lakáskasszáról tartott tájékoztatást. Kiemelte, a
cég a piacon egyedüliként a programjukba
bekapcsolódó társasházak közös képviselőinek is egyedi segítséget nyújt.

Konferencia a
cigányságról
A roma kisebbség és a többségi magyar
társadalom közötti párbeszéd igényével
rendezett kétnapos szimpóziumot a kispesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
április 25-26-án. „A cigányság útkeresése” című konferencia védnöke Járóka
Lívia, az Európai Parlament képviselője,
és Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosa volt. A
társadalomban élő romakép és a kisebbségi önkormányzatiság témái mellett a
vőket. Az első nap záróeseménye az Ady
Endre úton felállított nagyszínpadon a
világhírű ExperiDance Együttes „Eszszencia” című látványos és egyedülálló
koreográﬁája. A második nap érdekessége
az egész napos vidám és a közönség aktivitására is számot tartó eseményeken túl
a Szeretet Hídjának avatási ceremóniája
a Templom téren, melyet követően Simet
László világhírű légtornász lélegzetelállító mutatványát láthatják!
LEGENDA SZÜLETIK!
(Aki hallja, adja át!)
Ilyen még nem volt se Budán se Pesten,
De június 22-én este lesz itt Kispesten!

rendezvényen kiemelt hangsúlyt kapott a
cigány kultúra bemutatása. Ennek keretében szó esett képzőművészetről, zenéről,
néphagyományokról, ﬁlmművészetről,
vallásról és oktatásról is. Kiss Ulrich, a
kollégium rektora elégedett a szimpóziummal. Lapunknak elmondta: a ﬁatalok
megismerték a roma kultúrát, a vallás és
családi kötelékek fontossága pedig olyan
értékrendet hozott közelebb hozzájuk,
amit tanulni is érdemes. A rektor szerint
a nagyrészt ﬁatalokból álló hallgatóság
– roma diákok és értelmiségiek, valamint a kollégisták – közötti párbeszéd
folytatódhat. „Úgy látom, igény lenne az
együttműködésre” – tette hozzá.

Taekwondos
siker
Kimagaslóan szép eredményeket értek el
az elmúlt időben a Tájfun Se taekwondos
sportolói. Március 29-én sorozatban hetedik alkalommal nyertek a VIII. Országos
Taekwondo Diákolimpián, és így a vándorserleget, valamint a bajnokcsapatnak járó
kupát is átvehették. A versenyen 14 sportoló nyert aranyérmet súlycsoportjában: Braun Tímea, Cvetkó Dóra, Szőke Alexandra,
Oláh Bence, Kolesár Szundy Fanni, Bács
Csenge, Kiss Norbert, Kenéz Attila, Katona Tamás, Heczeg Vivien, Jakab Adrián,
Kazinczy Viktor, Mező Milán és Domán
Blanka. Április 19-én a Taekwondo Formagyakorlat Magyar Bajnokságon is jól
szerepeltek a taekwondosok.
Egyéni
kategóriában első helyen végzett Bocsai
Alexa és Kenéz Barnabás, párosban a
dobogó második fokára állhatott fel a
Bocsai Alexa-Kenéz Attila duó. Edzőjük,
Sobotkáné Fábián Éva lapunknak elmondta, a Károlyi gimnáziumban 18 éve oktatnak taekwondot, óvodáskortól egészen a
felnőtt korosztályig, komoly szakedzők
irányításával.
Bárki jöhet ekkor vagy máskor,
Hagyományt teremtünk a javából!
A szeretet erejét vigyük fel közösen a hídra,
Hogy akinek szükséges, kapjon abból vissza!
Jöjjön mind, mind, aki által menne rajta,
Mert a bűvös Hídtól a szeretet erejét
Mindörökre megkaphatja!

Kedves Kispestiek!
Június 22-én este Önökkel együtt teremtsük meg a Szeretet Hídját! A hídon
átsétálva családunkkal, kedvesünkkel,
barátainkkal átadhatjuk a szívünkben
lévő szeretet érzését. Mint egy jóságos
tündér, a híd megőrzi, amit kapott, és ad
is belőle majd azoknak, akiknek szükségük lesz rá!
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Budapest Főváros XIX. kerület Kispest
Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a 100%-os tulajdonában lévő, 1191
Budapest, Kossuth tér 23-24. (Hrsz.:
162301/3) alatti, 19 db lakás és 12 db
üzlethelyiség albetétet magában foglaló,
társasházzá alakított lakóingatlan 11 db,
összesen 928 m 2 területű üres lakásának
és a külön albetétben szereplő, 864m 2-es
beépíthető tetőterének egyben történő
értékesítésére:
A legkisebb ajánlható összeg: bruttó 208
millió Ft.
Az ingatlan adatai:
Megnevezés: lakóépület udvar.
Építési övezet: VK-XIX/P városközponti
terület.
A telek nagysága: 1 111 m².
Szintek száma: pince + földszint
+ 2 emelet.
A részletes pályázati dokumentáció munkanapokon 9-16 óráig (pénteken 9-12. óráig) a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18. I. em. 34.
sz. alatti Polgármesteri Iroda titkárságán
50 000 Ft + ÁFA = 60 000 Ft megﬁzetése
ellenében vehető át.
A pályázatot 2008. május 15-én 10 óráig
lehet benyújtani. A pályázati anyag megvásárlása az érvényes pályázat feltétele.
A pályázattal kapcsolatos információk a
Főépítészi Irodán Gyulai István főépítésztől (tel.:3474-531) és a Vagyongazdálkodási
és Hasznosítási Irodán Faller Lenke irodavezetőnél (tel.:3474-505) szerezhetők be.

Bérlakás pályázat
Költségelvű

Pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló üres bérlakásokra. Pályázatot
az a család adhat be, akiknél az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme
az elmúlt 12 hónap átlaga alapján a 71 250
Ft-ot meghaladja. A pályázat nyertese
köteles óvadékot ﬁzetni, részére a lakás a
helyi rendelet alapján határozott időre, 5
évre kerül bérbeadásra, mely a rendeletben
foglaltak alapján meghosszabbítható.
A pályázat benyújtásának határideje: május 23. 12.00 óráig.
A pályázatokat benyújtani csak a pályázat
időtartama és ügyfélszolgálati idő alatt, a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodáján (Városház
tér 18-20 C. ép. I. 42-es, 44-es és a 45-os
szobákban) lehetséges. Ügyfélfogadási
időn kívül a pályázatok átvételére lehetőségünk nincs. A pályázatokat benyújtani,
csak az egységcsomagban megtalálható,
egy évre visszamenőleg kitöltött, havi
bontású nettó jövedelemigazolásokkal

együtt, és a pályázók személyazonosítója
és lakcímkártyája bemutatásával lehetséges. (Ügyfélszolgálati idő: H: 14-18 óráig.
Sz: 8.00-tól 16.30-ig. P: 8.00-tól 12.00-ig.)
A pályázati egységcsomag nyomtatvány
csak a pályázat időtartama alatt szerezhető
be: a Városháza Hatósági Irodáján. Részletes pályázati kiírás a www.kispest.hu
oldalon olvasható.

Bérlakás pályázat
Rászorultsági alapon

Pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló üres bérlakásokra. Egy család
csak 2 darab lakásra adhat be pályázatot.
1 szobásra: 1 gyermekes család illetve 1
vagy 2 fő. 1,5 szobásra: 1 gyermekes család (minimum 3 fő a családtagok száma). 2
és 1+2 félszobásra: 2 vagy több gyermekes
család (minimum 4 fő a családtagok száma). Mind a család, mind az együttköltöző
közeli hozzátartozók egy főre jutó havi
nettó jövedelme a bérbeadást megelőző
utolsó 12 hónap átlagában nem haladta
meg az 71 250 Ft-ot, melyet visszamenőleges egy évre, havi bontású jövedelem igazolás alapján kell benyújtani. A pályázat
megnyerése esetén a pályázóknak vállalniuk kell a lakbér és külön szolgáltatás díja
együttes összegének a bérleti szerződés
megkötése előtt 6 hónapra előre történő
megﬁzetését.
A pályázat benyújtásának határideje: május 23. 12.00 óráig.
A pályázatokat benyújtani csak a pályázat
időtartama és ügyfélszolgálati idő alatt, a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodáján (Városház tér
18-20 C. ép. I. 42-es, 44-es és a 45-ös szobákban) lehetséges. Ügyfélfogadási időn
kívül a pályázatok átvételére lehetőségünk
nincs. A pályázatokat benyújtani, csak az
egységcsomagban megtalálható, egy évre
visszamenőleg kitöltött, havi bontású nettó
jövedelemigazolásokkal együtt, és a pályázók személyazonosítója és lakcímkártyája
bemutatásával lehetséges.
(Ügyfélszolgálati idő: H: 14-18 óráig. Sz:
8.00-tól 16.30-ig. P: 8.00-tól 12.00-ig.)
A pályázati egységcsomag nyomtatvány
csak a pályázat időtartama alatt szerezhető
be: a Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán.
Részletes pályázati kiírás a www.kispest.
hu oldalon olvasható.

Kisállattetem
elszállítása
Az önkormányzat 2008. évre Budai Tamás,
egyéni vállalkozóval kötött kisállattetem
elszállítási szerződést. Amennyiben saját
ingatlanról, bérleményből kívánnak elszál-
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líttatni kisállat (kedveltetésből tartott állat,
egyéb kisállat) tetemet, vagy közterületen
észlelnek gépjármű által elgázolt, elhullott állatot, hívják a polgármesteri hivatal
ügyintézőjét (Nagyné Varga Szilvia, 3474593), illetve az alábbi elérhetőségen tudják
felvenni a kapcsolatot a vállalkozóval, aki
egyéb költségtérítés nélkül szállítja el a
kisállat tetemeket: 06 20/ 5-912-897 (Budai Tamás).

Zeneiskolai
felvétel
A Kispesti Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény felvételt hirdet a 2008/2009.
tanévre. A felvételre jelentkezés és meghallgatás, valamint az eddigi előképzősök
hangszerválasztásának ideje: május 19.
(hétfő) és 20. (kedd), naponta 14-18 óráig, helye: Ady Endre Ált. Iskola, 1196 Bp.
Ady E. út 73-75.
A felvételi meghallgatáson a képességek
felmérése történik. A zenei ágazaton
működő tanszakok, tanulható tárgyak,
hangszerek: Elméleti tárgyak: előképző,
szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet. Egyéni hangszeres oktatás:
zongora, orgona, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő (basszusgitár), furulya,
fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott,
kürt, trombita, harsona, tuba, gitár, citera,
ütőhangszer, valamint magánének, társas
zene: kamarazene, zenekar.
A tánc ágazat tanszakai: klasszikus balett,
modern-kortárs tánc, néptánc.
Taligás Lajos

Véradás
Tisztelt Véradó! Értesítelek, hogy május
26-án, hétfőn 8-18 óráig véradást szervezünk. Helyszín: Kispesti Városháza (1195
Budapest, Városház tér 18.). Kérlek, ha
egészséged engedi, gyere el, ments meg
három életet! Hozd magaddal a személyi
igazolványodat, lakcímkártyádat, TAJkártyádat, és fontos, hogy a véradó igazolványod is nálad legyen. Ha nincs még
véradó igazolványod, akkor a véradáson
kérni kell. Ne feledd: Minden hónap első
keddjén klubnapot tartunk 17 órától a XIX.
ker., Csokonai u. 3. szám alatt. Ezeken a
napokon a fontos, téged is érintő dolgokat
beszéljük meg. (Kirándulás, színházlátogatás, stb.) Továbbá ilyenkor lehet válogatni használt ruhákból. Munkánk sikere érdekében aktuális véradásainkra hozz Te is
magaddal egy véradót. Gondolj arra, hogy
mennyi beteg gyermek, mennyi műtétre
váró, vagy balesetet szenvedő embertársad
várja a TE SEGÍTSÉGEDET.
Somogyi Lászlóné

Polgármester

Ingatlan pályázat

A Postával kezdődik...
Gajda Péter polgármester rovata

Amikor ezeket a sorokat írom, éppen a
kispesti főposta délutáni átadására kézszülünk. Sokat vártunk rá, hiszen majd
egy évet csúszott a beruházás. Azon
gondolkodtam, ez már jó magyar, vagy
talán jó kispesti szokás, hogy a nagyobb
beruházások döcögve, akadozva, sőt néha nagyon nehézkesen vagy kudarcosan
zajlanak. Sokszor a legnehezebb feladat
eljutni egy jogerős építési engedélyig,
mert számtalan hatóság, szervezet hozzájárulása kell egy-egy építkezéshez.

Arról már nem is beszélve, hogy a hazai
jogszabályi környezet olyan, hogy akár
nem létező vagy látszat érdekvédők is komolyan akadályozhatnak egy-egy olyan
ügyet, aminek megvalósulása közérdek.
Azért az bizakodással tölthet el mindenkit, hogy úgy ahogy most egy modern,
teljesen felújított főpostát kap Kispest, a
többi, még be nem indult nagyberuházás
is megvalósul, a KÖ-KI-n, a Határ úton, a
Kossuth téren és az Ady Endre úton egyaránt. Bár óvatosan mer csak nyilatkozni
az ember, de ma már nem csak a kincstári optimizmus beszél belőlem, amikor
azt mondom, hogy néhány éven belül
eltűnnek a gödrök és a balkáni állapotok
a kerületből, és valóban egy fejlődő városrésze lesz Kispest a fővárosnak. Ehhez
persze mi is hozzá tesszük a magunkét,
hiszen ígéretemnek megfelelően elkezdte
munkáját a Zöldkommandó, új cég foglakozik, szemmel láthatóan hatékonyabban
a kerületi parkok ápolásával, kezelésével.
Leszerződtünk a Pilisi Parkerdőgazdasággal a Kiserdő rendbetételére, elindulnak
az oktatási intézmények felújítási mun-

kálatai is, szóval tesszük a dolgunkat.
Nem akarok persze győzelmi jelentéseket
írni, hiszen sok gondunk is van, de azt
hiszem, csak akkor tudunk együtt tenni a
kerületért, ha nem lehajtott fejjel járunk,
hanem észrevesszük azt is, ami jó, és a
közös célért össze is tudunk fogni. Ehhez
kell az optimizmus, ehhez kellenek néha
a kisebb-nagyobb jó hírek és azt előre
mozdító pozitív energia.

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat képviselő-testülete április 15-én tartotta soros ülését:
- Az ülés elején a testület egyperces néma
felállással adózott a március 23-án elhunyt
díszpolgár, Szilágyi Lajos Sándor emlékének.
- A képviselők elfogadták az önkormányzat
2007. évi zárszámadásáról és a polgármesteri hivatalban pályázati eljárás lefolytatása
nélkül betölthető munkakörökről szóló rendeleteket. Módosították az önkormányzati
lakások béréről, a lakóközösségi tulajdonban lévő lakóépületek felújítási támogatásáról, valamint a lakáscélú önkormányzati
támogatásokról szóló rendeleteket.
- Döntött a testület, hogy a Kossuth utca 5.
alatti ingatlant nyílt, licitálásos pályázaton
értékesíti. Pályázatot írtak ki a Közpark
Non-proﬁt Kft. ügyvezetői munkakörére.
A négy évre szóló megbízás 2008. június 1jétől tölthető be.
- Közművelődési megállapodást köt az önkormányzat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX. kerületi részlegével. A megállapo-

dás értelmében évi 300 ezer forint támogatást kap a kispesti bibliotéka. Az összeggel
a kerület egyrészt hozzájárul olyan új elektronikus dokumentumok vásárlásához, melyekkel a hátrányos helyzetű olvasókat segíti a könyvtár, másrészt támogatja a lakosság
körében is népszerű kulturális programjait.
- Egyetértettek a képviselők a Kós Károly
téren található Nagy Balogh János szobor
Templom téri áthelyezésével. Az alkotás a
restaurálást követően a művész nevét viselő kiállítóterem közelébe kerül, Kós Károly
téri helyére Wekerle Sándor szobrát tervezi
a kerület felállítani.
- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására ingyenesen adja használatba a
kerület a Templom tér 8-11., valamint a Bercsényi utca 18. alatti helyiségcsoportokat
a FŐKEFE Kft.-nek. Korábban az ingatlanokat ugyanilyen feltételekkel és tevékenységgel a Rehabit Komplex Kft. végezte. A
dolgozókat változatlan feltételekkel alkalmazza a FŐKEFE Kft.
- Helyiséget biztosít az önkormányzat a fővárosi Vöröskeresztnek nyolc évig havi 50

ezer forintos bérleti díjért. A szervezet hajléktalanok komplex munkaerő-piaci, lakhatási és társadalmi reintegrációját célzó foglalkoztatási programot akar megvalósítani
az Attila utca 2. alatti ingatlanban.
- Puskás Ferenc nevét veszi fel július 1-jétől a
Berzsenyi iskola. A névváltozással az oktatási intézmény pedagógiai programja nem változik, sportkínálata azonban tovább bővül.
- A testület elfogadta a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság, a Kispesti
Egészségügyi Intézet, a Védőnői Szolgálat,
az orvosi ügyelet, a gyermek-egészségügyi
szolgálatok, valamint a fogászati alapellátás
2007. évi munkájáról szóló beszámolókat.
- A két ülés közötti eseményeket tárgyaló
napirend során szóba került a Kö-Ki építkezés ügye. Szűcsné Török Erzsébet, az
Építéshatósági Iroda vezetője tájékoztatta
a képviselőket, hogy a metrófelüljáróra kiadott bontási, valamint építési engedélyek
jogerősek és végrehajthatók, nincs közük
az egész beruházás környezetvédelmi hatástanulmányával kapcsolatos bírósági eljáráshoz.
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Vélemények

A zárszámadásról
A képviselő-testület legutóbbi ülésén a tavalyi év költségvetési gazdálkodását
tárgyalták a képviselők. Mi a véleményük a frakcióknak a zárszámadásról?

Fekete László
(MSZP)

Az előző képviselő-testületi ülés egyik
legfontosabb napirendi pontja a 2007. évi
zárszámadás megtárgyalása volt. A kerületet vezető koalíció tagjaként kifejezetten
jó érzés volt visszatekinteni az elmúlt év
eredményeire. A zárszámadás anyagának
tartalmi elemei mellett fontosnak érzem
megemlíteni a formát is, amiért elismerésemet fejezem ki munkájukért e vaskos anyag
elkészítőinek. Nem volt könnyű dolgunk a
költségvetés tervezésekor, hiszen a 2007.
évre tervezett hiány mellett még az előző
évről áthozott hiánnyal is számolnunk
kellett, amely együttesen jelentős összeget
– több mit egymilliárd forintot – tett ki.
Ennek ellenére optimizmussal tekintettem
az évre, amiért ellenzéki oldalról számos
kritika ért. A zárszámadás adataiból láthatjuk, derűlátásom igenis a realitások talaján
mozgó pozitív gondolkodás eredménye
volt, amit a tények visszaigazoltak, hiszen
önkormányzatunk közel 300 millió forint
tartalékkal zárta az évet. Természetesen
nem kívánom részletekbe menően kielemezni az anyagot, hiszen a rovat terjedelme
sem teszi lehetővé, és az olvasók türelmét
is próbára tenné, de néhány fontos dolgot
mindenképpen fontosnak tartok megemlíteni. Azon túl, hogy a költségvetés
bevétele 120 millió forinttal meghaladta a
tervezetet, 2007-ben a kiadások csökkentésén volt a hangsúly: a tervezettnél közel
1 200 millió forinttal kevesebbet költöttünk
úgy, hogy az önkormányzat eleget tett kötelező, valamint jelentős mértékű önként
vállalt feladatainak, és a kerület eközben
fejlődött. A tények bizonyították, hogy az
oktatási intézményrendszer átalakításával
a szolgáltatások minőségének megőrzése
mellett jelentős mennyiségű adóforint meg-

takarítására nyílt mód. A fejlesztések során
útfelújításra került sor közel 2000 m2-en a
Tulipán és Endresz György utcákban. Parkés fasorfelújítás történt a Corvin körúton és
a Hungária úton. Játszóterek újultak meg,
valamint forgalom- és biztonságtechnikai
beruházásokra is sor került a kerület számos
pontján. Folytatódott a panelprogram és
ﬁnanszíroztuk a térﬁgyelő rendszert is. A
2007. évi gazdálkodás jó példája volt annak,
hogy odaﬁgyelő gondos gazdálkodással komoly eredmények születhetnek. Ugyanakkor
nem hagyhatjuk ﬁgyelmen kívül azt a fontos
tényt, hogy a költségvetés végrehajtása csapatmunka, melyben jelentős szerepük van a
tevékenység összehangolóinak: a kerület vezetése mellett az intézmények irányítóinak
is. Fentiek tudatában joggal tekinthetünk
optimizmussal a 2008. évre is.

Kolozsy György
(SZDSZ)

Szegfű utcai iskola bezárásra kerülhetett.
Csak ezekkel az intézkedésekkel közel 400
millió forint kiadáscsökkenést értünk el.
A számok tükrében úgy érezhetjük, hogy
jó úton járunk. De ne feledkezzünk meg
a többi választási ígéretünkről sem. Még
sok munka áll előttünk. Az új térﬁgyelő
rendszer most vizsgázik. A most alakult
„zöld kommandó” előtt még sok feladat áll,
hogy beváltsa létrehozásának ígéreteit. Az
új Közpark Kft. sem mérettette még meg
magát a köztisztaság látványos javításában.
Ezek a sikerek még előttünk állnak. Nagyon
bízunk abban, hogy a jövő évi zárszámadás
alkalmával további eredményekről tudunk
beszámolni. Minden lehetőség a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy az átgondolt intézkedések hatására a költségvetés egyensúlya
tovább javuljon, és a kerület tovább fejlődjön. Befejeződjön a Hattyúpark beruházás.
Teljes erővel kezdődjön a Kőbánya-Kispest
végállomás és bevásárlóközpont építése,
mely nem csak közérzetünket fogja javítani, hanem kispestiek százainak fog munkát,
megélhetést biztosítani. Mindannyiunk
érdekében, kérem, kívánjanak sok sikert az
előttünk álló munkához!

Dr Fried Miklós
(Fidesz-KDNP)

Eljött a zárszámadás ideje. Itt az idő, hogy
kiderüljön, milyen gondossággal gazdálkodtak az önkormányzat javaival a kormányzó
pártok. Nem nagy meglepetésre kiderült,
hogy a 2007. évben önkormányzati szintre
összesítve a pénzmaradvány: 440 067 E Ft
volt. Tehát bejöttek a koalíció azon törekvései, hogy a költségvetés szigorú gazdálkodással egyensúlyba hozható. Az ide vezető
intézkedések természetesen nem arattak
osztatlan sikert. Emlékezzünk vissza, a
karcsúsítást a testület az első évben saját
magán kezdte azzal, hogy a polgármester,
a képviselők, a bizottsági tagok tiszteletdíját jelentősen csökkentette. Majd a hivatal
költségeinek és létszámának karcsúsítása
következett. Ezt követte az intézményi
átszervezés és ésszerűsítés. Emlékezzünk
vissza, milyen vihart kavart az iskolák
összevonása, melynek eredményeképpen
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miatt valamivel kisebb lett a működési hiány. Ennél többet nyomott a latba, hogy a
fővárosi szinten beszedett és visszaosztott
helyi iparűzési adóból 10 %-kal, 280 millió
Ft-tal, egyéb központi támogatásoknál 140
millió Ft-tal nagyobb lett a bevétel. Ehhez
járult még, hogy a megszorítások részeként
egy sor fejlesztési tervből nem lett semmi,
többek között egyetlen pályázaton sem nyert
Kispest, így a 83 millió Ft-os „pályázati önrész” rovat is megmaradt. Ezért maradt meg
egy csomó fejlesztési pénz, miközben a sok
százmilliós működési hiány eltüntetéséhez
erőltetetten adta el a vezetés a maradék
telkeket. Egy 480 millióra értékelt telket
„sikerült” eladni 405 millióért, miközben
a terület szanálására több mint 500 milliót
költött az önkormányzat. Minimum 36
millió Ft-ot bukott Kispest a „Hattyú park”
tulajdonoscseréjén is. Miután csődbe ment
az építő, az új tulaj ultimátumot adott: vagy
elfogadja az önkormányzat, hogy kevesebb
pénzt kap az ígértnél, vagy továbbáll, és az
építkezés esetleg nem folytatódik (miután
már úgyis állt). A független Könyvvizsgáló
jelentéséből megtudhattuk, hogy 757 millió
Ft vagyoncsökkenést kellett elkönyvelni
egy év alatt. Összehasonlítva a 2002-2007
közötti Zárszámadásokat, kiderül, hogy
az elmúlt 5 év alatt (változatlan vezetéssel)
több mint 2 milliárd (2 000 millió) Ft-nyi
vagyont „tapsolt el” a szocialista-szabaddemokrata városvezetés. Eladtak milliárdos-százmilliós telkeket (utólag övezet-átsorolásokkal továbbnövelve az értéküket)
majd, amikor megkérdeztük, hogy hova lett
a többmilliárdos vagyon ellenértéke, akkor
azt a választ kaptuk, hogy „utakban, járdákban, iskolaépületekben, parkokban”, ami
ﬁnoman szólva nem igaz, valójában felélték
a vagyont. Mostanra már elérte a 2 000
milliót a működési hiányra elfolyt vagyon
értéke. Ehhez jön pluszban az a több mint
1 000 millió Ft-os hitelállomány, aminek a
terhe még évekig fogja nyomni a vállunkat.
Mindannyiunkét!

Nagy Tamás

(MDF-FKgP-CÉFKE)

A zárszámadás az adott év költségvetésének végrehajtásáról szól. Mennyire
teljesültek a tervek, hogyan alakultak a
bevételek, kiadások, mennyire volt a kettő
egyensúlyban? Azt is meg lehet gondolni
(bár nem kötelező), hogy a tervek teljesülése, vagy nem teljesülése mennyire volt a
mi szándékaink szerinti, vagy esetleg külső
okokra vezethető vissza. A 2007-es kispesti
önkormányzati költségvetés fő jellemzője a
megszorítás volt. A bezárt iskolák, óvodák
(a GESZ kiadásai 5 %-kal kisebbek lettek)

Talán az Olvasók számára nem ismeretes
az, hogy az önkormányzatok képviselő-

testületei kötelesek az új költségvetési év
negyedik hónapja végéig megtárgyalni
az előző év zárszámadását. Ennek a kötelezettségének Kispest képviselő-testülete
április 15-én eleget tett. A polgármester
által előterjesztett zárszámadási rendeletet
a testület megtárgyalta és ellenszavazat
nélkül elfogadta. Természetesen szakmai,
de még inkább politikai viták után. Aki
ﬁgyelemmel kísérte a testületi ülés közvetítését, láthatta és hallhatta, hogy a szocialisták frakcióvezetője dicshimnuszt zengett.
Az ő előadása alapján azt hihetnők, a múlt
évben minden a legnagyobb rendben folyt,
tévedések, hibák, rossz döntések még véletlenül sem fordultak elő. A Fidesz-KDNP
képviselője (M. A.) ennek ellenkezőjét
tette, csak kritikát fogalmazott meg, mintha semmi előremutató, helyes döntés és
intézkedés egész évben nem fordult volna
elő. Az igazság a két vélemény között van.
2007-ben az önkormányzat gazdasági helyzete határozottan javult. Kétségtelenül igen
nyomasztó teher volt az előző év(ek)ből
örökölt hatalmas működési hiány. Ez a
polgármester által vezényelt takarékossági
és megszorító intézkedések következtében
2007-ben jelentősen csökkent. A szűkös
költségvetési keretek nem adtak lehetőséget
látványos fejlesztésekre, e területen is sokkal visszafogottabb volt a költekezés, mint
az előző ciklusban. Véleményünk szerint a
költségvetés megzabolázása helyes út. Két
területen látunk még pazarlást: az önkormányzat jogos követeléseinek behajtásánál,
valamint a propaganda kiadásoknál. A nem
időben megkezdett behajtások komoly vaygyonvesztéshez vezetnek. Az önkormányzati ingatlanokat kezelő VAMÜSZ év végi
kinnlevősége 267 mFt, értékvesztése 147
mFt. volt. Mi ezt megengedhetetlennek
tartjuk. A helyes, takarékos gazdálkodás
ugyanakkor önmagáért beszél, felesleges
annak kommunikálására túlontúl sokat
költeni.

Timár Béla

(Összefogás Kispestért)

sát és herdálását most egy ahhoz képest
takarékos, de sajnos még mindig pazarló
gazdálkodás váltotta fel. Míg a korábbi ciklusban az évente közel milliárdos veszteség,
vagyonfelélés már szinte megszokottá vált,
2007-ben néhány száz millió forint „csak”
a hiány, ami most is vagyonértékesítésből
lett ﬁnanszírozva. Ezzel együtt kijelenthető, hogy pozitív elmozdulás tapasztalható.
Az is igaz, hogy még mindig javítható, és
javítandó a gazdálkodás. A viszonylagos
egyensúly ugyanis a megszorítások mellett
annak is köszönhető, hogy az iparűzési
adó leosztásából 450 millió forinttal többet
kapott önkormányzatunk a tervezetthez képest. Ezzel, tekintettel az ország gazdasági
nehézségeire, nem lehet biztosan számolni
idén, és a következő években sem. A kiegyensúlyozottságot tehát az ésszerű, takarékos gazdálkodással lehet csak biztosítani.
Kizárólag az esetleges külső többletforrásokból szabad csak a feltétlenül szükséges
kiadásokon kívüli célokat ﬁnanszírozni.
Mindezzel együtt örömmel nyugtázom,
hogy az ÖSSZEFOGÁS KISPESTÉRT
EGYESÜLET 2006-os választási programjából sokminden megvalósult, vagy elkezdődött a megvalósítása. A 2008-as esztendő mindamellett, hogy még mindig hagy
kívánni valókat maga után, előre láthatólag
szintén jobb lesz az előző négy évihez képest, és programunk további megvalósulása
is várható. Önkormányzatunk gazdálkodásának rendbetételéhez a jövőben is minden
segítséget megadok, hiszen valamennyi
képviselőnek elsődleges, és legfontosabb
feladata, hogy Kispest és a kispestiek érdekét szolgálja. Remélem, hogy akik eddig
ezt másképp gondolták és tették, belátják,
hogy ez rájuk is érvényes, vagyis nekik is
ez a dolguk.

Testületi ülés
A képviselő-testületi ülések időpontja: minden hónap harmadik keddje,
14 óra. A képviselő-testületi ülésen
tárgyalandó napirendi pontok a polgármesteri hivatal honlapján tekinthetők meg az ülést megelőző hét
szerdájától.

A 2007. esztendőt a korábbiakhoz képest
viszonylag jól zárta önkormányzatunk.
Az előző négy év gazdasági ámokfutá-
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

Fogadónapok
Gajda Péter

polgármester fogadónapja: előzetes telefonos
bejelentkezés alapján (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Vinczek György

alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.0016.00 óráig, előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Eördögh Gábor

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Dr. Istvánﬁ Sándor

jegyző fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfőjén 14-18 óra
között. Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon.
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.

Ügyfélszolgálati Iroda

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.

Okmányiroda

H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidő: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)

Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

2.sz. választókörzet

Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)
Minden hónap második szerda 18-19.30-ig.
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13.

3.sz. választókörzet

Vinczek György (MSZP)

Minden hónap harmadik csütörtök 17-19ig. Vass Lajos Ált. Isk.,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

Szemők Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfő 18-20 óráig.
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet

Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap első hétfő 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet

Lőrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

8.sz. választókörzet

Szujkó Szilvia (MSZP)

Minden hónap első péntekén 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet

Chernel Erika (MSZP)

Minden hónap első kedd 16-18 óráig
előzetes bejelentkezés (06-20-971-1860)
alapján.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet

Kránitz Krisztián (MSZP)

Minden hónap első csütörtök 16-18 óráig.
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75. Telefonos egyeztetés alapján.
Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap első szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfő 18.30-20
óráig. Polgármesteri Hivatal, előzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig. Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.),
06-20-911-1187

Listás képviselő

óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselő

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfő, 17-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselő

Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első hétfő, 17.3018.30-ig. Telefonos bejelentkezés:
06-20-460-4172. Kerületi Fidesz Iroda,
Ady E. út 91.

Listás képviselő

Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda, 18-19.30ig. Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13.
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselő

Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselő

Listás képviselő

Minden hónap harmadik hétfő 16.30-18
óráig. Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselő

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19
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„Jézus Szíve” Plébánia
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra,
szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet
jelentkezni.
Wekerletelepi Református Egyházközség
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor.
E-mail: wek.reformatus@freemail. hu
Kispesti I. Baptista Gyülekezet
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel,
ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.
Wekerletelepi Szent József Plébánia
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel fél 8 és 18 órakor. Vasárnap: 7,
8.30 (gyerekek és családok szentmiséje), 10 és 18 órakor.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 és délután 4–5 óráig. Programok a közösségi házban. Bibliaóra
kedden délelőtt 9.30-kor. Játszóház kisgyermekek részére
szerdán délelőtt fél 10-kor.
Új Apostoli Egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. Vasárnapi iskola a
hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra. Májusi események:
11-én 10 óra: magyar (német nyelvű közvetítés Berlinből),
18-án: 10 óra: Majechrzak kör-v.

Listás képviselő

Listás képviselő

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

Nagyboldogasszony Főplébánia
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és 18.00).
Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok miséje) 11
és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45
-1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban
kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek,
felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-foglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény családok
beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció, nyugdíjasok
klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken
17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.
Görög Katolikus Kápolna és Parókia
(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye,
18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.
Kispesti Evangélikus Egyház
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 10
óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör.
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: ifjúsági bibliaóra.
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utolsó
vasárnap
16
órakor
ifjúsági
istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

Minden hónap harmadik hétfő, 17-18 óráig. Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Kispest Központi Református Egyházközség
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail:
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 óra:
istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18 óra: esti
istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE bibliaóra.
Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konﬁrmáció, 18 órától felnőtt
konﬁrmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök 10
óra: Baba-mama kör (kéthetenként).
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági bibliakör,
kóruspróba.
A Kispesti-Rózsatéri Református Egyházközség
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 és
7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt konﬁrmáció
péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő du. 5 óra,
Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du.
5 óra, bibliaóra kedd este 6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek
külön-külön) péntek este 7 óra.
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap du.),
asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi
istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, sok játékkal
(3. vasárnap du. 4 óra).
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban.

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Nagy Tamás (MDF)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselő

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17. kispestert@freemail.hu

Rejtvény
A KISPEST újság májusi rejtvényének megfejtését nyílt
levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre:

Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2008.
május 25. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és
Kispest pólókat sorsolunk ki. Az áprilisi számunkban közölt

rejtvényünk helyes megfejtése: „Ketten biztos gyorsabbak
leszünk majd”; Nyerteseink: Varga József (Báthory u.), Csízi
Ágnes Etelka (Kisfaludy u.). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

Felelős kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd. Szerkesztette: Bazsó Zoltán. Korrektor: Villás Dániel. Tördelés:
Ultramarin Design. Fotó: Nyitrai Ferenc. Szerkesztőség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695. E-mail: ujsag@kispest.hu
Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu. Nyomdai előállítás: Egri Nyomda. Terjeszti a 3 Proﬁ Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban. Lapzárta: minden hónap 25. napja. www.kispest.hu
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100 éve
játszották
Művelődéstörténeti programsorozat
Május 17 - június 13.: Játéktörténeti kiállítás.
Megtekinthető hétköznap 8-20 óráig és az
alábbi időpontokban.
Centenáriumi játék szombatok
Május 17. 11-16 óra: Mozgásos, hagyományőrző játékok a Kós Károly téren. Parasztolimpia: krikett, sárpálcázás, zsákba futás,
golyózás és facipő. Ajándék az ügyeseknek!
Gólyalábazás, pásztorjátékok, körjátékok.
Rossz idő esetén helyszín a Wekerlei Gyermekházban!
Május 24. 11-15 óra: Táblás ház – régi
logikai játékok. A régi és új gombfoci, go,
malom, dáma, scrabble, hex, sakk, mankala,
amőba, kockajátékok.
Május 31. 11-15 óra: Nagyszüleink játszották - családi játszóház, régi játékok felelevenítése. Szembekötősdi, zsinórtelefon, gyűrűs
játék, Adj király katonát, kiszámolók. Nagyszülők tanítanak bennünket!
Június 7. 11-18 óra: Hagyományos, régi játékok készítése, régi játékok vására. Hogyan
készül az ólomkatona, az üveggyöngy, az
öreg barna mackó, a körtemuzsika, a rongybaba, a fakard és a favonat? Kipróbálhatjuk
és meg is vásárolhatjuk.
A játéktörténeti kiállítás és a játék szombatok helyszíne: Wekerlei Gyermekház (Petur
u. 7.).
május 9-10.
Madarak és Fák Napja
Május 9.: Madártani előadás
Előadók: a Wekerle újság egykori kis madarászai, Takáts Szabolcs (egyetemi hallgató) és
Somogyvári Márk (érettségiző gimnazista).
Mindenkit várunk, aki kíváncsi a Wekerle
madaraira! Kezdés: 14 órakor. Helyszín: Kós
Károly Általános Iskola (Hungária út 28.).
Május 10.: Solymász bemutató
Továbbá érdekes feladatok, kézműves foglalkozás, rejtvények várják az ovisokat és a
kisiskolásokat. Kezdés: 10 órakor. Helyszín:
Kós Károly tér. Belépődíj nincs!
május 17.
Wekerlei Pódium
Önálló programsorozatunkban wekerlei művészek lépnek fel, akikkel a wekerlei életről
is beszélgetünk. Időpont: minden hónap
harmadik szombatja. „Csalamádé” - napjaink slágerei. A Dél-pesti Gitárosok Kamarazenekarának koncertje. Művészeti vezető:
Kovács Adrienn. Közreműködnek a Kispesti
Művészeti Iskola basszusgitár és ének tan-

szakának növendékei. Felkészítő tanárok:
Petcz Antal és Matkócsik Éva. Belépődíj
nincs! Kezdés: 19 óra. Helyszín: a Munkás
Szent József Közösségi Ház (Pannónia út
26., a római katolikus templom kertje).
május 17.
Kós Károly házai 9.
A Magyar Kollégium fényképkiállítása a
WTE helyiségében. A képeken: A Székely
Nemzeti Múzeum. Megnyitó május 17-én,
17 órakor.
május 17-18.
4. Wekerlei Székelykapu-Napok
Május 17. (szombat)
A Kós Károly téren: 11-16 óra között „100 éve
játszották” - művelődéstörténeti programsorozat I. Mozgásos, hagyományőrző játékok
(A Wekerlei Gyermekház programja).
A Wekerlei Társaskörben: 17:00 órakor a Kós
Károly házai 9. kiállítás megnyitója.
A Munkás Szent József Közösségi Házban:
19:00 „Wekerlei Pódium”: „Csalamádé”
– napjaink slágerei A Dél-pesti Gitárosok
Kamarazenekarának koncertje.
Május 18. (vasárnap)
Délelőtt
A Kós Károly téri Székelykapu alatt:
10 óra: A 6. Wekerlei Székelykapu-Futás országos verseny rajtja (4,2 km).
11 óra: Az ovis-futás rajtja (420 m).
11:20 körül: a Tameshiwari SE karate-bemutatója, NoÁr Dance Táncstúdió.
11:50 körül: Eredményhirdetés.
Tűzoltó- és mentőautó-látogatás, asztma-,
allergia-, szájhigiénés tanácsadás, vérnyomásmérés. A Kós Károly téri színpadon:
11 óra: Kispesti óvodák és iskolák művészeti
csoportjainak bemutatói.
Délután
A Kós Károly téren, a színpadon és a dombon:
15:00: A Kispesti Zeneiskola Fúvósegyüttesének műsora.
15:30 körül: A Családi Futás eredményhirdetése.
15:40 körül: Az „Öt Elem” Wushu Egyesület
tai-chi, kungfu csoportja.
16:00 körül: Sziporka Néptáncegyüttes.
16:30 körül: A Wekerlei Gyermekház VonZA.
rt Táncművészeti Stúdiójának előadása.
16:55 körül: Babraszínház, Csicseri történet.
17:40 körül: M.A.G. TRIÓ Örökzöld jazz.
18:20 körül: Kilátó – improvizatív népzene.
18:35 körül: A Kürt Band slágerzenét játszik.
19:05 körül: A Wekerlei Mozgásműhely hastánc csoportja.
19:15 körül: Kilátó - improvizatív népzene.
19:30 körül: Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes.
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20:30 körül: Kocsmazene (Calvados együttes).
Wekerlei Életfa, kézműves foglalkozások,
Wekerlei Alkotótér, óriás Wekerle-térkép,
Gesztenyés-kert, „A Wekerle titkai” – helytörténeti kocsikázás, Játék-tér – felnőtteknek,
árusok, pásztortűz. Barátok, szomszédok,
ismerősök, ismeretlenek. Wekerlei hangulat.
Rendezi a Wekerlei Futóklub, a Magyar
Kollégium és a Wekerlei Társaskör Egyesület. Fő támogató: Kispest önkormányzata.
Együttműködő partnerek: Wekerlei Gyermekház, Munkás Szent József Közösségi
Ház, Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú
Alapítvány, Wekerlei Bocsa Sport Egyesület, Kisvakond Parképítés, Kós Károly Ált.
Isk., a Kuckó, Wekerlei Önkéntesek Köre.
május 18. 10 óra
VI. Wekerlei
Székelykapu-Futás
Ingyenes nevezés
Wekerle-telep centenáriumi futóversenye
Táv: 4,2 km (tizedmaraton); 10 órakor.
420 m (századmaraton) óvodásoknak 11
órakor.
Útvonal: A Wekerle-telep utcáin, kijelölt útvonalon: XIX. ker.Hungária út 24. – Corvin
körút – Aba utca – Botond utca – Újlaki utca
– Cukrász utca – Szendrõ köz – Zoltán utca
– Zalaegerszegi utca – Bercsényi utca – Esze
Tamás utca – Corvin körút – Hungária út 24.
Rajt- Cél: XIX. ker. Hungária út 24.
Nevezés: a helyszínen (8.30 órától 9.45-ig).
Nevezési díj: nincs. További információ kapható Romhányiné Kovács Mária főszervezőtől a 06-70/381-61-22 telefonszámon.
Lehet(ne) több ezer méterrel egészségesebb...!
Jó felkészülést, jó versenyzést kíván a
wekerlei futóklub!
Kiállítások
Szelényi Károly szabadtéri fotókiállítása.
Minden nap reggel 9 órától sötétedésig a Társaskör helyiségével szemben.
Kiállítás a wekerlei épületek tervrajzaiból,
Emléktáblák a tervezőknek. Minden hétvégén a Wekerle Étteremben 13-17 óra között.
május 25.
Orgona- és fuvolahangverseny
Orgona- és fuvolahangverseny AlföldyBoruss Csilla és Alföldy-Boruss Eszter
előadásában. Barokk (Vivaldi, Buxtehude,
Bach, Telemann) és romantikus (Dubois,
Mendelssohn, Franck) zeneszerzők szólóés kamara darabjai csendülnek fel orgonán
és fuvolán. Belépődíj nincs. Kezdés: 17 óra
Helyszín: Kispest Wekerle-telepi református
templom (Hungária út 37.).

Személyiségfejlesztő csoportok
A Nevelési Tanácsadó Kispesti Gyermekekért Mentálhigiénés Alapítványa pszichoterápiás személyiségfejlesztő csoportokat
indít:
- 7-10 évesek számára gyermekpszichodráma
csoportot,
- 13-17 éveseknek komplex művészetterápiás
csoportot.
Programjainkat az Új Európa Alapítvány
„Segíthetek?” MOL Gyermekgyógyító
Program támogatja, a részvétel térítésmentes. Helyszín: Nevelési Tanácsadó 1196 Bp.
Esze Tamás utca 67. Időpont: június 16-20ig a délelőtti órákban (5x4 óra). Előzetes
telefonos bejelentkezés szükséges, a létszám
korlátozott! További információ, jelentkezés:
282-99-41, vagy a nevelesi@kispest.hu emailcímen.

Deákos siker
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
valamint az Oktatási Hivatal OKÉV közösen meghirdeti minden évben az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV).
Ez a megmérettetés minden tantárgy esetén
a tanulók egyik legrangosabb bizonyítási lehetősége. Idén Jurányi Zsolt, a Kispesti Deák
Ferenc Gimnázium 12.b osztályos tanuló az
Informatika I. kategóriában az előkelő országos 13. helyezést érte el, ezzel megszerezve
– az elismerésen túl – érettségi vizsga nélkül
az emelt szintű jeles osztályzatot és a 100%os minősítést. A FOVPI által szervezett Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói
Verseny II. kategóriájában 5. helyezést ért el.
Gratulálunk neki!

Köszönjük!
Az Add a kezed Alapítvány a Fővárosi
Bíróság 2034. sz. határozatával 1991. 09. 13án nyilvántartásba vett társadalmi szervezet,
amely 2001. május 7-től közhasznú tevékenységet folytató szervezetként működik.
Alapvető célja az óvodás korú gyermekek
támogatása az egészséges életmódra nevelés
területén. 2007. évi bevételek összesen: 642
000 Ft – ebből lakossági támogatás 435 000
Ft, SzJA bevétel 206 000 Ft, kamatbevétel 1
000 Ft. Előző évi fel nem használt bevétel
293 000 Ft. Kiadások összesen: 675 000 Ft
– ebből anyagi jellegű ráfordítás 473 000
Ft, egyéb költség 202 000 Ft. Az alapítvány
fennállása óta személyi kiﬁzetés nem történt,
a szervezetnek köztartozása nincs. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítváynyunk javára utalták át. Ennek összege 2007-

ben 206 156 Ft. Az összeg felhasználásáról a
kuratórium később dönt.
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy adójának egy százalékát nemes célra fordíthatja
és támogathatja a Hungária Basset Hound
Klubot. Az adományokból a Klub állatvédelmi tevékenysége körében a talált, megunt,
kóbor, gazdátlan, vagy rossz körülmények
között élő egyedeket ivartalanítás után, leinformálható befogadó, vagy végleges gazdákhoz helyezi el. Az átmeneti időszakban a klub
által üzemeltetett, és erre a célra fenntartott
kennelekben ideiglenesen elhelyezett kutyák
szállítását, takarmányozását és állatorvosi
ellátását szintén ezen adományokból látja el.
A klub adószáma: 18830187-1-43.
A Wekerlei Társaskör Egyesület elsőrendű feladatának tekinti, és ezért felkészült
a Wekerle-telep 100 éves fennállásának megünneplésére. Ha Ön egyetért célkitűzéseinkkel, ha Ön támogatni kívánja programjainkat,
kérjük, támogassa az egyesületet személyi
jövedelemadójának 1 %-ával. Adószám:
19010179-2-43.
A Wekerlei Társaskör Egyesület a
centenáriumi évben megközelítőleg 100
programmal kívánja a kispestiek és a telepen
élők szórakozását, művelődését és sportolási
vágyát szolgálni. A programok végrehajtásához az Önkormányzat gáláns támogatást
nyújtott, de még további támogatókat keresünk. Ha Ön vagy vállalkozása támogatni
kívánja az Egyesületet, kérjük, adományát
szíveskedjék az egyesület alábbi számlájára
átutalni vagy beﬁzetni. 11719001- 20019718.
Az Egyesület közhasznú szervezet, így Ön a
hatályos adószabályok szerinti adókedvezményre jogosult. Ha adományáról igazolást
kér, szíveskedjék nevét és adószámát a közlemény rovatban megadni.

Fedél Nélkül
A hajléktalanok lapja 2008 tavaszán új
köntösben lát napvilágot, színes borítóval
jelenik meg. Az újság magas színvonalú
szépprózák és versek tárháza, rendszeresen olvashatnak benne a Menhely Alapítvány munkájáról, találhatnak rejtvényt,
állandó rovatot a szenvedélybetegségekről,
magával ragadó történetek, megdöbbentő
sorsok segítenek megválaszolni a mindannyiunk által feltett kérdéseket: Kik is a
hajléktalanok? Hogy jutottak ide? Hogyan
élnek? Miben szenvednek hiányt? A lapnak meghatározott eladási ára nincsen, terjesztőink jelenleg 30 forintot költenek egy
példány beszerzésére. Bevételeikről nem
kell elszámolniuk, az közvetlenül és teljes
egészében a terjesztőt szolgálja, aki köteles egy friss lapszámot átadni Önnek. Tehát a kereszteződésekben lapunk egy-egy
gyűrött példányával látható emberek nem
a Fedél Nélkül terjesztői, hanem lapunkat
segédeszközként használó koldusok.

Kispesti sakkozók
Véget értek a 2007/2008 évi sakk diákolimpia versenyei Budapesten. A versenyek hat
napon át tartottak, és ami igazán jó hír, hogy
mindegyik napon képviselte Kispestet valamelyik bajnokunk. Ami kevésbé jó, hogy
messze nem mindegyik lehetséges kategóriában mérette meg magát a kispesti bajnok…
Azért összesítésben nem rossz a részvételi
arány. Az általános iskolások közül Ambrózi
Bálint (Vass Lajos iskola) bizonyult a kispestiek közül a legsikeresebbnek. Az igazi sikert
Fülöp Szabolcs (Ganz Ábrahám középiskola)
érte el, aki egyéniben és csapatával is bejutott az országos döntőbe! A csapatoknál
már az országos döntő is lezajlott, a kispesti
bajnokcsapat rajthoz állt Szombathelyen, a
versenyt végigjátszották és ezzel a harmadik
legjobb budapesti iskolaként zárta a diákolimpiát. Természetesen a csapat pontjainak
zömét ismét Fülöp Szabolcs szerezte. Sok
sikert az egyéni döntőben is!
Ádám György

Tisztújítás
Április 21-én a Magyar Demokrata Fórum
Kispesti Szervezetében tisztújító közgyűlés volt. A szervezet egyhangúlag választotta elnökké a leköszönt korábbi elnököt,
Nagy Tamást. Az elnökség további tagjai:
Bognárné Fejes Barbara és Lendvai Klára.
A hölgyek először töltenek be ilyen tisztséget. A szervezet küldötte a MDF Budapesti
Választmányába Lendvai Klára.

Szikla klub
Hagyományőrző, de egyben megújult formában, megnyitott kerthelyiséggel, élő
sporteseményekkel, új vezetéssel, régi és új
eseményekkel, ingyenes programokkal, tehetségkutató versenyekkel, próbatermi lehetőséggel, táncoktatással, „össznépi zenéléssel”,
kiállításokkal és egyéb művészeti és kulturális
programokkal várja régi és leendő vendégeit,
klubtagjait a Szikla Ifjúsági és Rock Klub (Teleki u. 66.)! Bármilyen művészeti és kulturális
program szervezhető!
Májusi programok:
Minden szerdán KAREOKEE Ketchuppal
este 8 órától! A belépés ingyenes!
Csütörtökönként:
HEAVY
BLUES
PARADISE: Magasvári Viktor (BEATRICE)
és ZOZO: blues és country alapok, igazi zeneélmény mindenkinek. A belépés ingyenes!
Minden vasárnap ‘JAM SESSION’: „Hozz
magaddal egy hangszert!” össznépi zene,
együttes fellépés, kellemes hangulatú baráti
zenélés amatőrök és proﬁk, együtt a színpadon. A belépés ingyenes!
PÉNTEK-SZOMBAT Élő koncertek!

civ il Kispest [ 2008. május ] w w w. k i s p e s t . h u

17.

Wekerlei Gyermekház

Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

Teleki u. 50. / Tel.: 282-9826, 282-9736; Fax: 282-9752 E-mail: kmo@kispest.hu, www.kmo.kispest.hu
RENDEZVÉNYEK
Május 7. szerda 18 óra
Mazalin Natália festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Wehner Tibor művészettörténész
Közreműködik: Bálványos Judit szaxofonon
A kiállítás megtekinthető: május 31-ig.
Helyszín: Nagy Balogh János kiállítóterem (Bp.
XIX. Ady E. u. 57.)
Május 9. péntek 18 óra
Ezeregy éj - avagy a mesés kelet a KMO-ban
Varázslatos hastánc est Cvetkó Anett és tanítványai közreműködésével
Belépődíj: 800 Ft, 10 éven aluli gyerekeknek 500
Ft.
Május 10. szombat 10 óra
„MÁTYÁS MESÉK” – Budapesti mesemondó
verseny
A belépés díjtalan!
Május 15. csütörtök 17 óra
MŰVÉSZ SZALON
Berecz András mesemondó műsora
Belépődíj: elővételben: 800 Ft, az előadás napján:
1 200 Ft.
Május 16. péntek 17 óra
ef. Zámbó István festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Faludy Judit, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet munkatársa
Közreműködik a Béres Eszter Trió
A kiállítás megtekinthető: június 22-ig
Május 16. péntek 20-01 óráig
COCTAIL PARTY
Pöttyös party
Nyár előtti utolsó találkozásunk!
Belépődíj: 1 500 Ft, klubtagoknak 1 200 Ft
Május 17. szombat
KISPESTI KINDER FESZTIVÁL
Döntő
Belépődíj: 400 Ft
Május 17. szombat 18 óra
PINOKKIÓ KALANDJAI – mesemusical, a
Mágnes Színház előadása
Belépődíj: 500 Ft.
Május 19. hétfő 17 óra
ÉLETMÓDKLUB
A gyógynövények szerepe az egészségmegőrzésben és a betegségek gyógyításában
Előadó: Szabó György a bükki füvesember
Gyógynövény-tea és könyvvásár!
A belépés díjtalan!
Május 30. péntek 20-23 óráig
KÁNAÁN KLUB – Könnyűművészeti estek
Házigazda a kispesti Kánaán együttes*

Interaktív élőzenés esték a könnyűzene és a humor jegyében.
- Kánaán koncert
- Vendégművészek: Toldi Viktória és Toldi
Anna a Csillag Születik elődöntősei
- 3 Men Gag Show (fergeteges, „térdcsapkodós,
könnyfakasztóan röhejes” pantomim
show)
- Karaoke
- … süti, ropi, tánc, móka, kacagás!
Kapcsolódj ki, kapcsolódj be!
Belépődíj: 1 000 Ft.
További információ: www.kanaanmusic.hu
Május 31. - június 1. szombat-vasárnap
XII. AMATŐR MODERNTÁNC FESZTIVÁL
Belépődíj: 500 Ft.
Június 5. csütörtök 17.30 óra
„A száz éves Wekerle-telep ma”
a Kispesti Helikon Képzőművészeti Egyesület
csoportos kiállítása
A kiállítás megtekinthető: szeptember 5-ig
Helyszín: Nagy Balogh János kiállítóterem (Bp.
XIX. Ady E. u. 57.)
TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
vasárnaponként 16-21 óráig
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ ELŐADÁSAI
2008. május 14. szerda 18 óra
Gondolomformán
Balkay László és Lőrinczy Attila zenés irodalmi
ténfergése
2008. május 28. szerda 18 óra
Semmi amit kérek – avagy humor az irodalomban - Kilin Ildikó és Balkay László zenés
irodalmi estje.
A belépés díjtalan!
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁSSOROZAT
Csütörtöki napokon 18 órától, 2 órában, az őskortól a görög kultúrán át a női szépségig …
Középiskolásoknak, művészetet szerető érdeklődőknek.
Előadó: Goda Zsuzsa művésztanár
május 8. Reneszánsz festészet
május 22. Portré
Belépődíj: 500 Ft.

TANFOLYAMOK
INTIM TORNA HÖLGYEKNEK
Vezeti: Szilágyiné Katona Olga
Részvételi díj: 7 500 Ft
Tréning időpontja: május 9. és 16. 17-20 óráig
ÖNISMERETI TANFOLYAM
az enneagram módszerével (2 napos, workshop
jellegű)
Tanfolyam időpontja: május 17-18.
(szombat - vasárnap)
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Részvételi díj: 10 000 Ft.
Tanfolyamvezető: Herr Györgyi
Jelentkezési határidő: május 8.
FELNŐTT AGYKONTROLL TANFOLYAM
június 14-15. és 21-22. (szombat - vasárnap)
A Silva módszeren alapuló 40 órás felnőtt agykontroll tanfolyam egészségügyi szakalkalmazottak részére akkreditált tanfolyam (40 kredit pont)
Ingyenes tájékoztató előadás: május 20. 17 óra
Vezeti: Domján Gábor agykontroll oktató
További információ: www.agykontroll.hu
BABA-MAMA TORNA JÓGAELEMEKKEL
hétfő, szerda 10-11 óráig
Vezeti: Bagyinka Tímea
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom

FELHÍVÁS
MŰVÉSZETI TÁBOR
Kunbaracson, a háborítatlan természetben!
2008. július 7-től július 16-ig
- színjátszás-musical,
- kreatív-hobby szakokkal
a 8-15 éves korosztály részére.
A szakmai programok mellett: kirándulás a Kiskunsági Nemzeti Parkba, a Kecskeméti élményfürdőbe, kenyérsütés kemencében, stb.
Játszótér természetes anyagokból, lovaglási és
gokartozási lehetőség minden nap, fürdőmedence,
sportpályák!
Részvételi díj: 29 900 Ft., mely az utazás, szállás,
napi háromszori étkezés, a szakmai és szabadidős
foglalkozások költségeit tartalmazza.
Jelentkezési határidő: 2008. június 15.
Figyelem! A május15-ig jelentkezőknek részletﬁzetési lehetőséget és 1.000,-Ft kedvezményt
biztosítunk!
ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik szívügyüknek tekintik a közművelődés létjogosultságát, segítsék
jövedelemadójuk 1 %-ával a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házat.
Adószámunk: 15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is köszönjük!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Programjainkról tájékoztatást kaphat személyesen és telefonon, valamint a honlapon,
tanfolyamainkra és klubjainkra jelentkezhet
munkanapokon 9-20 óráig a KMO Művelődési
Házban!
Fő támogatónk:

KISPEST
önkormányzata

Petur u. 7. / Tel.,fax: 282-9895, E-mail: gyermekhaz@kispest.hu, Honlap: www.kispest.hu/gyermekhaz
PROGRAMOK
TARKABARKA PÉNTEK DÉLUTÁNOK
Május 9.: Táncház – kézműves foglalkozás
Május 16.: Hol terem a görbe körte? – báb- és
mesejáték
Május 23.: Játéksziget a szabadban – Játsszunk
együtt! Barangolás a játékok birodalmában: építők, vonatok, LEGO, és sok más izgalmas játék
2-7 éves gyerekeknek.
Május 30.: Szabadtéri gyermeknap. Kippkopp a fűben - zenés bábjáték, kézműves sátrak: kölyöksárkány, hűtőmágnes természetes
anyagok felhasználásával

FOGLALKOZÁSOK
GYEREKEKNEK
ZENEBÖLCSI
Verses-dalos foglalkozás 1 –3 éves gyermekeknek. Hétfő 15.45 –16.25 és 16.30 –17.10
ZENEOVI
3 – 5 éves gyermekeknek.
Hétfő 17.10 – 17.50
RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére
kapnak mintát a szülők a kodályi elvek alapján.
Szerda 16.00 – 16.30 és 16.45 – 17.15
MASZAT MŰHELY
Kreatív kézműves foglalkozás a legkisebbeknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig. Váltóruha
szükséges, mert bizony maszatosak leszünk!
Péntek 9.00 – 9.30, 10.00 – 10.30, 11.00 – 11.30
Előzetes jelentkezés szükséges!
FAZEKAS SZAKKÖR
Agyagozás 6 –14 éves gyermekeknek. Ismerkedés az agyaggal, korongozás, mázazás.
Péntek 16.30 – 18.00
PAMACS RAJZSTÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 5 – 12
éves korig. Változatos technikák, a térlátás és
esztétikai érzék fejlesztése. Festünk, rajzolunk,
nyomatokat készítünk, különleges eszközöket
és technikákat próbálunk ki (kollázs, montázs,
frottázs, monotípia, akvarell, viaszkarc stb.).
Péntek 16.00 – 17.30
SAKK SZAKKÖR
Iskolásoknak kezdő és haladó szinten.
Péntek 16.00 – 17.30

TANFOLYAMOK
FELNŐTTEKNEK:
TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok felnőtteknek.
Partner nem szükséges!

Kedd 18.00 – 19.10. és 19.00 – 20.00 kezdő indul:
május 6. 19.00, Csütörtök 19.50 – 21.00 (haladó)

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Három hetente egyszer.
Csütörtök 17.00 – 20.00
GYERMEKHÁZ
BARÁTI
KÖRÉNEK
KLUBJA
Hangulatos beszélgetések, élménybeszámolók,
vetítések, előadások, receptcsere egy kis tea
és házisütemény mellett. Minden érdeklődőt
szerettettel várunk!
Május 30. 17.00 – 19.00
SZÜLÉS ELŐTT ÉS UTÁN
Őszinte, kötetlen beszélgetések védőnők, gyermekorvosok, szakemberek vezetésével várandós
anyukáknak és kisgyermekeseknek.
Május 21. 10.00 – 11.30
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Jó hangulattal, változatos programokkal várjuk a
kerületi gyerekeket. Jelentkezni lehet a Wekerlei
Gyermekházban.
Helyszín: Vass Lajos Általános Iskola
Részletes információért keresse Horvay
Marianne igazgatónőt a 282-9895-ös telefonszámon vagy a horvay.marianne@gmail.com
e-mail címen!

GYERMEKHÁZBAN MŰKÖDŐ
NYÁRI TÁBOROK
A táboraink egyhetesek, napi háromszori étkezést
biztosítunk. A táborok naponta 9.00 órától 16.00
óráig tartanak.
FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel agyagtárgyakat készítenek, korongoznak. A kész munkákat kiégetjük.
Június 23-27.
KÉZMŰVES TÁBOR OVISOKNAK
Óvodások és kisiskolások részére. Naponta két
új, egyedi technika megismerése. Különleges
alkotások, játékok, ajándék- és dísztárgyak készítése és sok-sok játék.
Július 21-25.
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
6-14 évesek számára. Dramatikus játékok,
színjátszás, improvizációs és szerepjátékok.
Meseolvasás és feldolgozás, csoportjátékok,
közösségfejlesztés. Július 28-aug. 1.
NYELVI TÁBOROK – ANGOL, NÉMET
Délelőtt 2 x 45 perces órákon nyelvtanulás folyik. Délután szakképzett pedagógus vezetésével
tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítunk.
Július 28-augusztus 1.

PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások a képzőművézszetben! Híres festők nyomába indulunk, különleges technikákkal kísérletezünk. Szünetekben
szabadtéri játékok, mozgás.
augusztus 4-8.
TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves korú gyermekek
számára. Klasszikus balett alapok, musical és
showtánc, társastánc, hip-hop, ír tánc.
augusztus 11-15.
SAKK TÁBOR
Kezdő és haladó szinten folyó játékos sakkoktatás iskoláskorú gyerekek számára. Sok
gondolkodás és közös játék, fejtörők, izgalmas
mérkőzések jó hangulatban.
augusztus 25-29.
FOLTVARRÓ TÁBOR
Korhatár nélkül! Oktatás kezdő szintről is. Új
technikák, trükkök elsajátítása a haladóknak. A
kész alkotásokból kiállítást rendezünk.
augusztus 25-29.
WEKERLE CENTENÁRIUM A GYERMEKHÁZBAN - 100 ÉVE JÁTSZOTTÁK
Játéktörténeti kiállítás – május 17-június 13.
Mozgásos, hagyományőrző játékok a Kós Károly téren - május 17. 11-16 óra
Helyszín: Kós Károly tér (Rossz idő esetén helyszín a Wekerlei Gyermekházban)
Felfedezzük együtt, mit játszottak régen a gyerekek az utcán, téren! Az állomásokat jól teljesítők
ajándékot kapnak. Kipróbálhatjuk még a góylyalábon egyensúlyozást. Megszólal a kerepelő,
játsszunk pásztorjátékokat és hagyományos körjátékokat.
Táblás ház – logikai játékok
május 24. 11-15 óra
Milyen volt régen a gombfoci asztal, és milyen
most? Hogy kell a 4000 éves go játékot játszani?
Lesz még számos régi játék: malom, dáma, scrabble,
hex, sakk, mankala, amőba, kockajátékok.
Nagyszüleink játszották - családi játszóház,
régi játékok felelevenítése
május 31. 11-15 óra
Idős wekerlei emberektől megtudjuk, mit játszottak ők régen.
Hagyományos, régi játékok készítése, régi játékok vására
június 7. 11-18 óra
Hogyan készül az ólomkatona, az üveggyöngy, az
öreg barna mackó, a körtemuzsika, a rongybaba, a
fakard és a favonat? Megleshetjük, kipróbálhatjuk
és meg is vásárolhatjuk a kedvenceket.
A programok helyszíne: Wekerlei Gyermekház.
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SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Dual, Schneider. Tel.: 06/20-531-7638,
06/20-542-3529
TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN.
Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható,
precíz munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.:
276-9235, 06/20-415-1712

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.:
06/20-9274-188

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere,
nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp.,
XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel: 282-4247

LAKÁSFELÚJÍTÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. MINŐSÉGI MUNKA REÁLIS ÁRON,
ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSSEL. TELEFON:
06/20-933-8634, 0670/38-49-334, 282-2498

Gyógypedikűrös-manikűrös házhoz megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges
eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201,
06/30-942-9460

Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági
engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269

Frissítő talpmasszázs reﬂexológiai végzettséggel
Tel: 06 20 341-2449

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők felújítása
garanciával, palatetők javítása. Telefon: 06/20439-0846, 258-0846, e-mail: olci@t-online.hu
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.:
280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése,
épületfelmérés: ez mind, mind az „Építő 98” BT.
06-70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX.,
Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELZSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villanybojlerek szakszerű javítása garanciával. Javítás esetén
díjtalan kiszállással. 281-07-69, 06 30 912-1294
Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése. Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, zsindelyezés,
cserépfedés garanciával, szakmai hozzáértéssel.
06 30 911 8720
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése. Igényes, precíz
szakmunka, megbízható szakemberek. Ingyenes
felmérés! Tel.: 06/20-537-8099, 295-3998
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k,
egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését,
bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.:
281-1320, 06/20-360-9129
GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANIKŰR,
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ
TESTMASSZÁZS (NEM SZEX), talpmasszázs.
Kérésre házhoz megyek! Ildikó, tel.: 06/20-3355653, 295-3998
Női-férﬁ-gyermek FODRÁSZ házhoz megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése, otthonában.
Köszönöm hívását: 06/20-358-7229
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN
ISTVÁN, TEL.: 06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-ﬁx
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa
akció! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Bútorgyártás, konyha- és szobabútor egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség! Tel.:
06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.: 280-9059,
06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.:
285-2882 vagy 06-30-251-5872
GYÓGYPEDIKŰRÜS házhoz megy! Hétvégén is
hívható. 276-29-85. Kiszállás díjtalan!
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el,
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére.
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472
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Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal. Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.:
06/70-2-144-235, 280-2542

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, valamint sérült bútorok javítása.
Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.:
06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.00-12.00.
XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797,
06/20-9-221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz, Lakásán minden
tipusú háztartásigép javítása garanciával! Kiszállási
díj nincs! Telefon: 285-3488, 06/30-9-50-17-17,
www.megoldasszerviz.hu
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák.
Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait
újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor,
tel.: 281-4249, 06/30-931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok,
kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.:
06/30-961-37-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható
zöldszámon: 06/80-625-625, 06/20-467-7693
Budapesten és környékén szobafestést, mázolást,
tapétázást, dryvitozást, laminált parketta lerakását
vállaljuk rövid határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30505-8982, 06/20-805-6743
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás,
vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás.
Üvegezést és tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Telefon:
06/30-345-7130
Gyógytornáztatást vállalok központi idegrendszer
sérüléséből eredő , mindenfajta mozgásszervi bénulásra. Tel.: 281-0208
Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, tapétázást, külső szigetelést. Proﬁ minőség, elérhető
áron. Közületeknek is dolgozunk. Kerületieknek
20% kedvezmény. Tel.: 292-1379. 06/20-3733-849
Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, konyhák felújítását vállaljuk, igény szerint vízszereléssel,
bontással, sitt szállítással. Tel.: 06/70-273-4975
HITEL Szabad felhasználású, gyors, egyszerűsített
elbírálás,65 év felett is, KHR (BAR) lista nem akadály. Telefonos információ: 0630-91-97-194
FESTÉS-MÁZOLÁS 20% KEDVEZMÉNNYEL
VÁLLALUNK, TAPÉTÁZÁST TAKARÍTÁSSAL IS. HÍVJON BIZALOMMAL! 215-48-64,
06/20-358-9867
Épület lakatos vállalja kerítések, korlátok, lépcsők,
elő-tetők készítését. Tel.: 0620-365-43-46
Ablak tisztítást, szőnyeg, kárpit, bőrkárpit, autó
kárpit tisztítását vállalom otthonában. Telefon:
06/70-50-20-131
INGATLAN
CSAK NÁLUNK! XVIII-XIX. KERÜLETBEN
ELADÓK ÁLTAL VÁLASZTHATÓ JUTALÉKKULCSOK CSALÁDI HÁZAK, HÁZRÉSZEK,
IKERHÁZAK ÉRTÉKESÍTÉSE ESETÉN. ÉRTÉKBECSLÉST IS VÁLLALUNK. HETING INGATLANIRODA. Telefonos időpont egyeztetés:
290-74-42, 06-30-954-23-26 www.hevertle.hu

ILYEN ÉPÜLET KISPESTEN NINCS TÖBB!
VAS GEREBEN UTCA VONZÁSKÖRÉBEN két
teljes lakószintes, 150 m2 lakóterületű, négyszobás,
nappalis, dupla fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház
külön bejáratú 75 négyszögöl telekkel, gépkocsi
beállóval kulcsra készen 39 milliós irányáron eladó. Bővebben: www.hevertle.hu vagy 291-33-57,
06-30-281-18-77 HETING INGATLANIRODA
BÍZZA MEG A LEGNAGYOBBAT (XIX. ker.)
Vásároljon a LEGJOBB áron! 2% jutalék. www.
ingatlan-centrum.eu Cím: XIX., Ady Endre út 43.
(Báthory-Hunyadi u. Között) Ny.: 9-18.00 óráig.
Tel.: 280-5830, 06/70-248-8803
Kispesten, a Jókai utcában, 100 nöl telken, kétszintes, 4 szobás + nappali + étkezős ingatlan, fedett
2 kocsibeállással eladó. Megegyezéssel beszámítok
kispesti csendes részen lévő négyemeletes ház első
emeletén 1+2 félszobás tehermentes lakást. Iá.:
27.5 M Ft. Tel.: 378-1111
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK
ELADÓ LAKÁSOKAT – HÁZAKAT REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE …
ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉSINGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEGBÍZHATÓSÁG … TEL: 06/30-98-66-785. supsa ingatlan
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos
állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75
nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-es kerttel. Ára:
17.2 M Ft. Vagy elcserélném nagyobb kertesre.
Tel.: 06/20-427-4559

es, 2 szobás, amerikai konyhás, bútorozatlan, tetőtéri lakás, hosszú távra 65 ezer ft + rezsi kiadó. Tel:
06-70-248-2497
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK SZÁMÁRA! KÖZVETÍTŐI DÍJ 2%
+ ÁFA. K.ING INGATLAN ÉS HITELIRODA
WEKERLE, KÓS. KÁROLY TÉR 13. Tel: 348 03
35- 06/70/536 58 57
Kispest Kazinczy utcai parkra néző 59 m²-es, 1+2
félszobás nagykonyhás panel lakás eladó. Iár: 9,8
M Ft Tel.: 06/20/467-7381
Kispest Fő utcai 59 NM-ES, 1+2 félszobás, nagykonyhás, 5. emeleti panel lakás eladó. Irányár 9,9
M Ft. Tel: 06/30/227-4665
ELADÓ HUNYADI ÚTON, 62 NM-ES, RÉSZBEN FELÚJÍTOTT, KÉTSZOBÁS, GALÉRIÁZOTT LAKÁS, ELSZEPARÁLT 130 NM-ES
KERTTEL. ÁR: 15,7 M. ÉRD: 06-20-915-4523
ÖSSZEKÖLTÖZŐK FIGYELEM! TÖBBGENERÁCIÓS INGATLAN KISPEST ÓVÁROSÁBAN, SZÉP, CSENDES UTCÁBAN, 150 NÖL.
TELKEN: 135 NM. (33 M. FT.) - 30 NM (10 M
FT.) - 30 NM. (10 M FT.) - 25NM. (10 M FT.)
HÁZAK EGYÜTT VAGY KÜLÖN-KÜLÖN IS
ELADÓK. MINDEGYIK KOMFORTOS + GARÁZS, MŰHELY. ÉRD.: K.ING INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. Tel. 348 03 35, 06/20/53 00
165 - 06/70/536 58 57
Kispest központjában négyemeletes ház első emeletén, 28 nm-es garzon: egy szoba-konyha, fürdőszoba kiadó.

Wekerlei négylakásos ház, 2 hátsó lakása, összesen
90 nm-es, tulajdonostól egyben eladó. Nagy kert,
tetőtér beépítési lehetőség. Iá.: 31.5 M Ft. Tel.:
06/20-511-6411

KISPESTEN KERESEK ELADÓ LAKÁST HÁZAT VAGY HÁZRÉSZT REÁLIS ÁRON. FELÚJÍTANDÓ IS ÉRDEKEL. TEL: 06-20-364-4237
www.ilonalak.fw.hu

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es házrész,
2 szobás, cirkós, nagy konyhás, nagy fürdőszobás,
kerttel, az udvaron van egy kis ház, ami tároló. Ár:
16.2 M Ft. Tel.: 06/20-427-4559

KÓS KÁROLY TÉRI SZÉP,RENDEZETT HÁZBAN FÖLDSZINTI, 56 NM. KÉTSZOBÁS, FELÚJÍTOTT, CSENDES UTCÁRA NÉZŐ LAKÁS
PINCERÉSSZEL, AUTÓBEÁLLÁSSAL 17,3 M
Ft. I. ÁRON ELADÓ! K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. TÉR 13 T: 348 03 35, 06/20/53 00 165 06/70/536 58 57

Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest központi
részén, forgalmas helyen. Gyalogos forgalomnál
bérelnék 20 nm körüli üzlethelyiséget. Tel.: 06/20346-9004
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80
nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es telekkel.
Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es,
két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 44 M Ft.
Tel.: 06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, egyedi
megoldásokkal, erkéllyel, pincével. Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva.
(Lehetőség+ 1 vagy 2 állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Kispesten az Óváros csendes, parkos részén, téglából épült társasházban várja új tulajdonosát egy 48
nm-es, napfényes, másfél szobás lakás. Alacsony
rezsi, jó közlekedés, gyors bevásárlási lehetőségek!
Iá.. 11.5 M Ft. Tel.:06/30-478-1934
Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen lévő
téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron eladó. Érd.:
06/20-583-4322
XIX. ker. Jahn Ferenc utcában az Üllői úthoz közel
családi házrész 53 nm+tetőtér+melléképület kis
kerttel eladó. Érdeklődni lehet a 06/20-437-3588-as
telefonszámon.
Eladó öröklakást-házat keresek. Minden megoldás
érdekel. Lehet felújítandó, vagy felújított. Hívását
köszönöm. Tel.: 06/30-218-96-97
Kispest legkeresettebb u-ban eladó egy 75-nm-es
kitűnő beosztású, világos, felújított lakás. 1+3 félzszoba, konyha, étkező, + gardróbszoba. Erkélyes
saját pincével. Négyemeletes ház második emeletén. Saját hőközpontú ház. Ára: 15,8 M. Ft. Tel.:
06/70-319-34-27
XIX. Deák u.-ban, liftes ház V. emeletén 2 szoba,
hallos, világos lakás eladó. Erkélyes. Tehermentes
az ingatlan. Ára: 9.95 M. Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. liftes ház V. emeletén 59 nm-es 1+2 félszobás,
nagykonyhás, világos, kitűnő beosztású, barátságos
lakás eladó. Ára: 9.59 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
Kispesten a Kossuth térnél négy emeletes ház tetőterében új, luxus kivitelezésű tégla építésű 59 nm-

XVIII. Lőrincen a Thököly utcában 2003-ban
épült liftes társasházban 48 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű lakás, beépített konyhával, tárolóval,
kocsibeállóval, tulajdonostól eladó. Irányár: 15,5
M. Érd: 06-20-9705-001
XIX.KISPESTEN SZINTELTOLÁSOS NÉGYEMELETES HÁZBAN i. EMELETI 68 NM-ES
2,5 SZOBÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT,
BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROS, ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 14.500.000,-FT ELADÓ. TEL:
06-20-364-4237 - www.ilonalak.fw.hu
FELSŐ KISPESTEN, CSENDES MELLÉKUTCÁBAN METRÓHOZ, KOSSUTH TÉRHEZ
KÖZEL, HATLAKÁSOS KERTES HÁZBAN 49
NM. EGY SZOBA HALLOS, GÁZFŰTÉSES,
JÓ ÁLLAPOTÚ, BÚTOROZATLAN LAKÁS
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ! K.ING INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. TELEFON: 348 03 35,
06/70/536 5857
KISPESTEN 150 Nöl. öszkomfortos 105
m² csház 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás,
garázs+MELLÉKÉPÜLET ELADÓ Iá: 31,9 mill.
Tel: 377-6989, 06309759572
BEFEKTETŐK FIGYELEM!! Pestlőrinc kedvelt
kertvárosi részén (Bókaytelep) eladó ritka jó adottságú és méretű, összközműves, 400nöl-es telek,
kb. 150nm-es felújítandó, vagy bontandó, századfordulón épült kúriával. Irányár: 58M Ft, Telefon:
06-30/357-2164
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN, HATLAKÁSOS HÁZ EMELETÉN BEÉPÍTETT TETŐTERŰ
82 NM. NÉGYSZOBÁS, REMEK ELRENDEZÉSŰ, JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS 20,5 M Ft. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. TÉR 13. Tel.: 348 03 35, 06/70/536 58 57
06/20/53 00 165
Eladó belterületi 2046 m² Nógrádsápi bióminösítésű
sok gyümölcsös ingatlan, gyönyörű kilátással.
Irányár: 3,9 millió Tel: 06303592295
Kispesten Batthyány utcában 59 m2-es 4. emeleti,
1 + 2 fél szobás azonnal beköltözhető (üres) felújított panellakás eladó tulajdonostól! Irány Ár: 10, 8
Mill. Ft. T: 280-9370, Mobil: 06-20-549-2434
XIX. Bem utcában 68 m2-es, 2.5 szobás, nappalis,
szépen felújított, klímás, új nyílászárós lakás 15M
irányáron eladó 06-70-551-3609
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WEKERLÉN HATLAKÁSOS HÁZBAN EMELETI, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, GÁZFŰTÉSES LAKÁS, KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL, KERTTEL MELLÉKÉPÜLETTEL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 13,3 M. TELEFON: 06-30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZBAN, ÉRVÉNYES ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL,
114 NM-RE BŐVÍTHETŐ, JELENLEG 36 NM,
EGYSZOBÁS, KLIMÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZ,
SAJÁT 110-ES KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 10,9 M.
TEL: 06-30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KÓS KÁROLY TÉRI GYÖNYÖRŰ HÁROMZSZOBÁS, 89 NM ELSŐ EMELETI POLGÁRI
LAKÁS 23,8 M Ft IRÁNYÁRON ELADÓ. K.ING INGATLANIRODA, KÓS K. TÉR 13.
SÜRGŐSEN KERESEK ELADÓ INGATLANT
WEKERLÉN, VAGY KÖRNYÉKÉN AKÁR
KÉSZPÉNZZEL IS TUDOK FIZETNI! 063046-26-306
WEKERLÉN BERCSÉNYI UTCÁBAN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, HÁTSÓ KERTKAPCSOLATOS TETÖTÉRBEÉPÍTÉSES, JÓ
ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ, 2+3 FÉLSZOBÁS, KÉT
FÜRDÖSZOBÁS, SZÉP, NAPOS, KB. 150 NM
KERTTEL, MELLÉK ÉPÜLETEKKEL, CSENDES, SZÉP KÖRNYEZETBEN, ADY ENDRE
ÚTTÓL NEM MESSZE ELADÓ! IRÁR: 24,9 M.
TEL.:06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, NAGYON KULTÚRÁLT SZÉP,
RENDEZETT, HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, ÜRES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, SZÉP,
ÁPOLT KB. 100 NM KERTTEL ELADÓ! IRÁR:
13,5 M. KERT NÉLKÜL 11,9 M.TEL.:06/30-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN 53 NM –ES 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, IX. EMELETI FELÚJÍTANDÓ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 8.950.000,-FT ELADÓ. TEL:
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN JÓKAI UTCÁBAN KULTÚRÁLT LÉPCSŐHÁZBAN VII. EMELETI 52
NM-ES 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS
ÉS RADIÁTOROS, ZUHANYZÓS, VÍZÓRÁS,
TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR
10.900.000,-FT ELADÓ. TEL: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
XXI. KIRÁLYMAJORBAN JÓZSEF A. U.
KULTÚRÁLT LÉPCSŐHÁZBAN 35 NM-ES 1,
5 SZOBÁS, PANORÁMÁS, VILÁGOS, KÖVEZETT, VÍZÓRÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 8.500.000, -FT ELADÓ. TEL:
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
XIX.KISPESTEN KULTÚRÁLT LÉPCSŐHÁZBAN 71 NM-ES 2+2 FÉL SZOBÁS, BEÉPÍTETT
ERKÉLYES,
KÖVEZETT,PARKETTÁZOTT,
REDŐNYÖS, VÍZÓRÁS, TEHERMENTES
ÖRÖKLAKÁS ELADÓ IRÁNYÁR 13.900.000
FT, TEL: 06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
X. GYÖMRŐI U. MŰKÖDŐ BÜFÉ kb 16 nm
/BERENDEZÉSSEL/ BÉRLETI JOGA ELADÓ
IRÁNYÁR 1.900.000, - FT. TEL: 06-20-364-4237
www.ilonalak.fw.hu
Felső Kispest csendes részén, emeletes ház + kis
ház eladó, 584 nm-es telken. Autóbeállók! Társas
házzá is alakítható. /3 lakásos/ Több generációs lehetőségű. Alacsony rezsi. Vállalkozásra is alkalmas
feltételek. Ára: 45.M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27

XIX. Vécsei u.-ban, liftes házban, teljes körűen felújított 1+2 félszobás, erkélyes, világos lakás eladó.
Új ablakok, új konyhabútor, új fürdő. Mennünk
kéne. Iá.: 10.450.000 Ft. Tel.: 06/70-319-3427

Általános iskolások korrepetálása matematikából
és más tantárgyakból. Kisebb fogyatékkal tanulók
megsegítése. 8.-osok felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.: 06/70-243-4850

Kispesten egyedi fűtésű házrész eladó. Felújított,
2 szoba, nappali, konyha- fürdő. autóbeállóval.
Rendes lakók! Iá.: 13.999.000 Ft. Telefon: 06/70319-34-27

Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelvvizsga, korrepetálás nsgy gyakorlattal, igény esetén
3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077

Garzon házban Corvin Krt.-on, Europark Metrónál,
32+ 4 nm-es, erkélyes, panorámás, erkélyes, liftes,
szép lakás eladó! Irányár: 8,7 M Ft. Telefon: 06/208060-460, 35-73-742

Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703

KISPESTEN 150 nöl. összkomfortos 105 nmes családi ház. 2 külön lakrésszel, 2+2 félszobás,
garázs+melléképület ELADÓ Iá: 31,9 M Ft. Tel:
377-6989, 06309759572
XIX. RÁKÓCZI utcában 57 nm-es, 1+2 félszobás, földszinti, erkélyes lakás eladó 10,5 M. 06-30-267-9602
XIX. Toldy utcában 62 m -es, 2,5 szobás, étkezős,
tömbfűtéses lakás 11,5 M irányáron eladó. 06-30979-88-79
2

ÁLLÁS
MUNKALEHETŐSÉG!! Csomagoló üzem keres alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező
kollegákat eseti csomagolási munkára. Éjszakai
műszakban dolgozni tudók előnyben! Érdeklődni:
20/915-2087. 1/2961-274
4-6 órás takarítónői munkát keresek 9-3 óra között.
Szepeiné, 06/20-441-6547

Ady E. úthoz közel, Rákóczi u.-ban, nagyméretű
kertes ház, több generációnak is megfelelő, jó fekvésű, csendes, jó közlekedésű, egyben, vagy megosztva eladó. Tel.: 06/2095-888-05

Budapesti futárszolgálat, egy vagy több autóval
rendelkező alvállalkozókat keres budapesti és vidéki áruterítés céljából. Jelentkezést a 061-357-6545
faxszámra várjuk.

XVIII. Havannán, kertváros közeli, teljes körűen,
igényesen felújított, 1,5 szobás panel lakás kedvező
rezsivel, I. emeleten, rendezett lépcsőházban, 8,9
M. Ft. Iá. eladó. Tel.: 06/20-987-47-30

XVIII. kerületi futárszolgálat raktárosi pozícióba
munkatársakat keres. Jelentkezést a 061/357-6545
faxszámra várjuk.

Kiadó 36 nm-es erkélyes lakás, a X. kerület Monori
lakóparkban. 47.000 Ft. + rezsi költség. Telefon:
06/20218-41-97
Eladó vagy bérbeadó Kispest Kossuth téri piacon
egy 15 nm-es üzlethelyiség. Érd. 282-4711
Kispesten a Kossuth térnél négyemeletes ház tetőterében új luxuskivitelezésű, téglaépítésű, 59
nm-es, kétszobás, amerikai konyhás, bútorozatlan
tetőtéri lakás kiadó. Ár: 65.000 Ft + rezsi. Tel.:
0620/590-69-45
Kispest központjában négy emeletes ház első emeletén 28 m2-es garzon: egy szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba 50.000 Ft- + rezsi kiadó. Telefon:
06-20-590-6945, 06-30-8587-295
Eladó családi házat, öröklakást keresek Kispesten.
Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre is
köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164
Kispesten eladó 180 nöl-es, nagyon szép kerttel egy
98nm-es, teraszos, alápincézett, masszív családi
ház. Irányár: 28,8M Ft Telefon: 06-30/357-2164
Kispest, Kisfaludy utcában eladó 73 nm-es, háromszobás, remek elrendezésű házrész, ötlakásos, csendes, kulturált társasházban, szép kerttel,
pincével, tárolóval. Irányár: 14,9 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Kispesten, az Árpád utcában eladó 100 nöl-es, összközműves telken 1,5 szobás, jó állapotú, bővíthető
családi ház, műhelynek is alkalmas melléképülettel, gépkocsi beállási lehetőséggel. Irányár: 22,9 M
Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Fix ﬁzetéssel biztosítások kötésére tanácsadót keresek, betanítással. Hívjon a: 287-83-83 vagy 06 70
336-83-17-es számon Trényi Tamásné.
OKTATÁS

XIX. Árpád u. igen csendes részén, jó állapotú
kis ház eladó 100 nm-es telken. Tiszta, rendezett
körülmények. Szoba, étkező, konyha, fürdő. Ára:
22.700.000 Ft. Tel.: 06/70-319-34-27

A WEKERLEI MOZGÁS-MŰHELY minden korosztályt szeretettel vár gerinctorna (felnőtt-gyerek),
alakformálás, pilates, aerobic, taj-chi, hastánc, futóklub foglalkozásaira, melyet családias hangulatban
szakemberek vezetnek. Tel.: 06/70 381-61-22, 2828-445, honlap: www.wekerleimozgasmuhely.hu

Kispesten 27 nm-es garzon eladó négy emeletes
házban. Tehermentes. Tiszta, rendes Társasházban.
Sietős! Ára: 7.45 M. Ft. Tel.: 06/70-319-34-27

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 280-2640, 06/30-858-1068

Kispest egyik legkeresettebb utcájában, négy
emeletes házban, kitűnő beosztású, 55 nm-es, 1+2
félszobás, étkezős erkélyes lakás eladó! Sürgős!!
Tiszta, rendezett th-ban! Ára: 11.450.000 Ft. Tel.:
06/70-319-34-27.

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező,
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-01-30

XIX. négyemeletes ház második emeletén,
/1,5/ tehermentes, kitűnő állapotú 68 nm-es
öröklakás eladó! 2 szoba+ 1 félszoba+ hall
nagy konyha, kamra, saját pince. Világos, barátságos ingatlan. Gyorsan költözhető. Saját
hőközpontú ház. Ára: 12.8 M. FT. Telefon:
06/70-319-34-27

Matematika, ﬁzika, kémia, angol oktatás. Tel.:
06/70-256-77-37.

KISPEST LEGOLCSÓBB AUTÓSISKOLÁJA!
KRESZ-EÜ. tanfolyamhoz adunk könyvet, CD-t,
tesztlapcsomagot. Nyugati autók, részletﬁzetés!
Tel.: 06/30-952-4875
Matematika korrepetálást és felvételire felkészítést
vállalok általános iskolásoknak, szükség esetén
más tantárgyakból is. Tel.: 06/70-225-5230
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Futárszolgálat ügyfélszolgálatos munkakörbe felvételt hirdet. Fényképes önéletrajzokat a 06-1-3576545 faxszámra várjuk!
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható.
Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116

ALIG HASZNÁLT 4 SZÁLAS BROTHER
INTERLOCK 30 eFt IRÁNYÁRON ELADÓ!
ESTE 282-5413
ÁlomVirág Légzésﬁgyelő készülék Eladó, eredeti
ára 24.600 Ft, én odaadom 19.000 Ft-ért + ajándékba Kenguru Gold Bölcsőpárnát! ak10@freemail.
hu; 0620-3959549
Ingyen elvihető kétajtós szekrény, franciaágy matraccal, 2db Réka könyvespolc, vitrines szekrény.
Telefon: 282-3288
Jó állapotú FORTE pianinó első tulajdonostól eladó. Helyszin: Kispest, Fő utca Iár: 350000,-Ft Tel:
06/20/467-7381
Festők ﬁgyelem! Eladó mindenféle festő szerszám,
létrák-mázoló állvány, mázolóbak stb. Telefon:
292-3972, 06/70-623-9805
Kispesten az Üllői úthoz közel hosszú távra, tárolásra mélygarázs kiadó. Nagy Istvánné, 06-309606-979.
Támogató Szolgálata vállal otthoni személyi segítést szakképzett gondozókkal, súlyosan fogyatékosok részére. Érd: tavbp1@freemail.hu vagy
329-5299.
Infraszauna 1-2 személyes új állapotban eladó. Fa
anyaga: vörösfenyő, belső éger dekorral, Philips
infrasugárzóval, kedvező áron eladó. Tel.: 06/30238-2090
Eladó a 40-es évekből lévő konyhabútor 20 000.
Ft.-ért, és új akril fürdőkád (160 cm) 10.000 Ft-ért
Érd.: 06/70-259-70-19
KISKERESKEDŐKNEK: EU-ból származó, új
márkás, kiváló minőségű ruházati termékek, fürdőruhák kivételesen kedvező áron kaphatók nagykereskedésünkben. Tel.: 06/70-504-5335
Eladó 0-4 éves korú kislány részére nagyon jó állapotban lévő, téli-nyári ruhanemű, kocsi, pelenkázó,
kerékpárra szerelhető biztonsági gyerekülés, ajtótokba szerelhető korlát (nyitható- zárható). Érdeklődni lehet: este 20 .00 Óra után: 281-00-50 vagy
egész nap a 06/70-313-5605 számon.

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX kerékpár,
íróasztal, éjjeliszekrény, olajkályha, Tv videó hiﬁ
álvány, gyermekforgószék, keverőtárcsás mosógép,
férﬁ váltós kerékpár. Tel.: 06-30-606-8955

Eladó gumicsöves vízszintmérő, (1200 Ft.), 1 fázisú villanymotor(500 wattos) 3000. Ft., 20 literes
vörösréz üst (8000 Ft.), vadonat új számzáras bőrtáska (5000 Ft.), nagyméretű vulkán ﬁber. Bőrönd
újszerű állapotban(1.000 Ft.) Tel.: 37-83-986

Promantor 45 típusú gázkonvektor, kéménybe
köthető, keveset használt eladó. Á. 17 E. Ft. Tel.:
357-5420

Egyszárnyas hőszigetelt 90x240-es fa erkélyajtó
15 ezer forintért eladó. Tel.: 06-20-590-6945, 0630-8587-295.

Eladó 1 db összecsukható Szovjet Camping kerékpár. 1 db, használt Hajdú Energomat üzemképes, megkímélt automata mosógép. Este 19 után:
28-28-504, Megegyezünk.

Eladó Csepel 111-es típusú, villanymotoros ipari
varrógép. Tel.: 280-6420

Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban
kell átadnia, hívjon, mi kipakoljuk! Tel.: 06/70208-8807
Automata és keverőtárcsás mosógép, gáztűzhely,
olaj radiátor, 80 literes villanybojler,autó gumi szerelő készülék eladók. Tel.: 06-20-9-588-805
40-esek, 50-esek, nyugdíjasok! értelmiségi baráti
társasága bővülne, inteligens, kultúrált, jó szívű,
érzékeny, humort, kötetlen beszélgetéseket kedvelő
emberekkel. Jelige: Barátság, 1476 Bp., Pf., 569.
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény,
pogácsa lábú, torony felépítményes,szalonképes,
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 polcos. Tel.:
06/70-319-34-27
Eladó 2000W-os porszívó 5000 Ft. , 1200W-os porzszívó 4000 Ft., 10l-es parapet rendszerű gázbojler
6000 Ft., 1200w-os villanyfőző fokozat kapcsolóval 3000 Ft., rakéta porszívó motor 1000 Ft., 1 fázisú villanymotor 500 W-os 3000Ft. Tel.: 378-3986
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES TERHESSÉGI TESZT. Információs és segélyvonal:
06/70-334-5052
Egyszárnyas, hőszigetelt 90 X 240-es fa
erkélyeajtó 15.000 Ft-ért eladó. Telefon: 06/20590-6945, 06/30-8587-295
MICHELIN KEVESET FUTOTT NYÁRI GUMIK (155/70 R13 SZUZUKIRA) FÉLÁRON ELADÓK ESTE 282-5413
Fiat Panda eladó, évj. 1993, 5 sebesség, 1.0ie.+ téli
gumi garnitúra. Tel.: 06/20-02528-113

Rövidáru, méteráru kiárusítás, szövetbélés 100 Fttól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás, zsebanyagok, gombok, cérnák, tipp zárak nagy választékban.
Kispest, Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 280-1147
Tőke & Hitel Consulting - Hitelintézés, lakáshitelek, szabad felhasználású hitelek, hitelkiváltás,
biztosítási tanácsadás, személyi kölcsönök, hoszszú és rövid távú befektetések. Megtaláljuk az
Önnek legmegfelelőbb megoldást! A tanácsadás
ingyenes és nem helyhez kötött, lehet akár az Ön
otthonában is. Telefon: 06 20 448 2485

Apróhirdetés díja:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.
Hirdetés feladás módjai:
Telefonon:
260-2449, 06/20-330-3785
Faxon:
260-2449
E-mailen:
ujsag@kispest.hu címen
Levélben:
1192 Budapest, Kós Károly tér 6.
Személyesen:
a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt.
Telefon: 260-2449, 348-0335
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes
hirdetési lehetőséget biztosítunk
(15 szóig) az egyéb rovatban, amenynyiben nem üzleti tevékenységről van
szó. Csak névvel és címmel ellátott
megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is. Lapzárta:
minden hónap 25. napja.

hirdeté s [ 2008. május ] w w w. k i s p e s t .h u

23.

Hirdetésfelvétel új
helyen:
1192 Budapest,
Kós Károly tér 6.
fszt. 5.

