
A virágágyások előkészítése – ásás, kom-
poszt beforgatása – után május utolsó heté-
ben kezdték el kiültetni a palántákat a Pan-
non Park  Kft. dolgozói. Lipcsei Szabolcstól, 
Kispest főkertészétől megtudtuk, az elmúlt 
évektől eltérő, új növénykiültetési tervet ké-
szítettek az egész kerületre. Mint mondta, az 

idei legfontosabb szempont a formai sokszí-
nűség volt.
A meglévők mellett létrehoznak több új virág-
ágyat is, a Fő utcai sétányon például kiemelt 
– összesen hat – vegyes növény kazettát alakí-
tanak ki, de az Üllői út-Kisfaludy utca sarkát 
is virágok fogják díszíteni, és az Eötvös utcai 

sétány fakazettáiba is növényeket ültetnek.  
A hónap közepére teljesen elkészül a Temp-
lom téri park felújítása. 
A tavalyihoz képest 1 000 m2-ről 1 250 m2-re 
bővül a kerületi egynyári virágfelület, ezen 
kívül még 75 darab virágtartóban elhelyezett 
muskátli és összesen 160 m2-en rózsák is 
díszítik majd a kerületet idén. A főkertész 
kiemelte, a parkgondozási munkát sokszor 
növénylopások, rongálások hátráltatják, a 
Templom téren például a májusi ültetés más-
napján már négy  négyzetméteren hiányoztak 
a palánták, épp úgy mint az 56-osok terén, de 
még a magasan elhelyezett muskátlitartókat 
is leverték, a virágokat pedig ellopták.

Május végén igazi forrósággal köszöntött be a nyár. Ilyenkor egyre több 
időt töltünk a szabadban, és a városban is a hőség elől parkokba, árnyékos 
pihenőkertekbe menekülünk. Ezért a kispesti közterületeken is már javá-
ban folynak a parkosítások, rendbe hozták a virágágyásokat, és több ezer 
egynyári növényt ültetnek ki. A kerületben a munkákat a Pannon Park Kft. 
végzi, melyet az év elején létrehozott Zöldprogramiroda koordinál.

3. Internet
Ingyenes vezeték nélküli (WiFi) internet 
hozzáférési pontot létesített az önkormány-
zat a Kós Károly téren.

4. Székelykapu-Napok
Május közepén negyedszer rendezték meg a 
Wekerlei Székelykapu-Napokat, ahol egész 
napos rendezvények várták az érdeklődőket.

12. Városünnep
Június 21-22-én Kispest önálló településsé 
válásának évfordulója alkalmából kétnapos 
Városünnepet rendez az önkormányzat.
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Palántákat ültetnek a Fő utca egyik új virágágyába

Virágültetés kerületszerte
Folynak a munkák a közterületeken



Képviselők akcióban
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A közterületek, parkok, játszóterek állapotát vizsgálták meg a helyi hatóságok, a hivatal mun-
katársai, valamint a polgármester és az önkormányzati képviselők a május 28-29-én tartott 
kerületbejáráson. Megnéztek illegális hulladéklerakókat és találtak hajléktalantelepeket is.

A polgármester, a városgazdálkodási iroda vezetője és Kispest jegyzője a bejáráson

A rendőrség, az ÁNTSZ, a közterület-fel-
ügyelet, a KÖZPARK Kft., a VAMÜSZ, a 
Zöldkommandó és a hivatal munkatársai, 
valamint a polgármester, a jegyző, illetve 
az önkormányzati képviselők több tucat 
kerületi helyszínt látogattak meg május 
végén. „Fontos, hogy a képviselők a kör-
zetükön kívül megismerjék a teljes kerü-
letet” – ismertette az akció célját Gajda 
Péter polgármester, hozzátéve: folyama-
tos munkával meg lehet oldani a közterü-
leti problémákat, a Zöldkommandóval és 
a KÖZPARK Kft.-vel együtt megvalósít-
hatók a Zöldprogramban kitűzött kerület-
rendezési célok.
A bejáráson megfogalmazódott, több 
helyszínen (Corvin krt. – Pannónia utca 
találkozásánál lévő zöldháromszög, Cor-
vin krt. – Zalaegerszeg utca sarka, Zala-
egerszeg utca – Garázs utca találkozása, 
Kócsag tér, Ötvenhatosok tere, Határ úti 
parkoló, Artúr utcai lépcső, Bem utca 

– Vécsey utca sarka, Nagykőrösi út – Bat-
thyány utca sarkán lévő üres telek) okoz 
problémát az illegálisan lerakott szemét. 
Ezeken a területeken meg kell akadályoz-
ni a lerakók kialakulását.
A Gutenberg téri piac kapcsán annak 
igénye merült fel, hogy ne csak a piacot, 
a környékét is tartsa rendben a VAMÜSZ. 
Wekerlén a rendőrségnek kell lépnie, 
hogy a Kós Károly téri éjjeli autós rode-
ózás és a Petúr utcai motoros rendzavarás 
megszűnjön. A Kós téri és más wekerlei 
fákról a plakátokat is le kell szedni. Enge-
dély nélküli őrzött parkolóra bukkantak a 
Határ útnál: a cégnek a bírság befizetését
követően be kell szereznie a parkoló mű-
ködtetéséhez szükséges engedélyt.
A játszóterek (Kós Károly téri, Három-
szék utcai, Karton utcai, Zrínyi utca 
– Jókai utca közötti, Ötvenhatosok terén 
lévő) vizsgálatánál kiderült, az uniós 
szabványoknak megfelelő játékok álta-

lában jó állapotban vannak, csak néhol 
kell pótolni a megrongált játszószereket. 
Ugyanakkor több játszótérről hiányoz-
nak a kosárlabda-palánkok, ezért felme-
rült, szükség van-e egyáltalán ezekre az 
eszközökre.
Lakossági kérésre szelektív hulladékgyűj-
tő sziget elhelyezését vizsgálták a Corvin 
krt. – Pannónia utca találkozásánál lévő 
zöldháromszögben, valamint a Zombor 
utcának a Méta utca felőli végénél. A 
szakemberek mindkét helyszínt alkalmas-
nak találták. 
Sok helyen találkoztak a hajléktalanok 
okozta problémákkal. Különösen a KöKi-n 
rossz a helyzet: a területet a közeljövőben 
fertőtleníti az ÁNTSZ. A Kosárfonó utcai 
szupermarket környékét emberi ürüléktől 
kell megtisztítani. A munka nem várhat 
sokáig, ezért most az önkormányzat végzi 
el a takarítást, ám a jövőben az üzletnek 
kell gondoskodnia a rendről.

Ingyenesen lehet internetezni az arra al-
kalmas eszközzel a Kós Károly téren a 
nemrégiben létesített HotSpot – nyilvá-
nos, vezeték nélküli (WiFi) internet hoz-
záférési pont – jóvoltából. Az internet 

kapcsolat díját az önkormányzat állja, 
ezért a DIGI Kft. 2 Mbps sávszélességet 
biztosít a felhasználóknak. A HotSpotot 
a TV Kispest szerelte fel, WiFi-azonosí-
tója: KISPEST_WEKERLE. Gajda Pé-

ter polgármester lapunknak elmondta, 
hamarosan még egy közterületi vezeték 
nélküli internet hozzáférési pont lesz a 
kerületben: az újabb HotSpotot a Temp-
lom téren létesíti az önkormányzat.

Vezeték nélküli internet
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Székelykapu-
Napok Wekerlén
Május 17-én játékkiállítás és eh-
hez kapcsolódó művelődéstörté-
neti program, fotótárlat a Székely 
Nemzeti Színházról, napjaink 
slágerei gitáron, másnap futás és 
egész napos műsordömping várta 
az érdeklődőket a Kós Károly té-
ren. A Wekerlei Székelykapu-Na-
pokat negyedszer rendezte meg 
a Wekerlei Futóklub, a Magyar 
Kollégium és a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE).

 
Így játszottak régen

A mozgásos szabadtéri játékoké volt a 
főszerep május 17-én a Kós Károly téren: 
különlegességét az adta az egész napos 
programnak, hogy régi, már elfeledett játé-
kokkal lehetett múlatni az időt. A Wekerlei 
Gyermekház „100 éve játszották” című 
művelődéstörténeti sorozatának első állo-
másán volt parasztolimpia krikettel, sár-
pálcázással, zsákban futással, golyózással 
és facipővel, lehetett gólyalábazni és kü-
lönféle népi sportjátékokat próbálgatni. 
Június 7-ig még három szombati alkalom 
kínálkozik a játéktörténelem felelevení-
tésére. A felkészülésben a gyermekház 
június közepéig nyitva tartó játéktörténeti 
kiállítása is segítségükre lehet. 
A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum 
és Műhely, a martonvásári Óvodamúzeum 
és Karlóczai Mariann magángyűjtő tárlatát 
dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató, a Kiss 
Áron magyar Játéktársaság elnöke nyitotta 
meg délután sok érdeklődő – főként idősek 
és gyerekek – előtt. Volt ott minden: apró 
konyhák, szobabelsők, régi társasjátékok, 
meséskönyvek, mackók, babák, egy öreg 
hintaló és még számtalan érdekesség. 
Még a londoni játékmúzeum is képvisel-
teti magát Borsosné Tóth Ilona fotóival. 
„Azért nagy érték a kiállítás, mert a játé-
kok eltűnnek, ahogy a gyerekek felnőnek” 
– mondja Horvay Marianne, a gyerekekkel 
való folyamatos kapcsolatot nevével is 
jelző gyermekház igazgatója, elárulva: a 
kiállítás nekik is ötletet ad, hogyan tegyék 
még gazdagabbá a foglalkozásokat, prog-
ramokat.

A Székely Nemzeti 
Múzeum Wekerlén

A IV. Wekerlei Székelykapu-Napok nyi-
tórendezvényén Romhányi András, Nagy 
Tamás és Tóth Pál a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum épületét ismer-
tette meg a közönséggel a WTE galériájá-

ban. A „Kós Károly házai 9.” című tárlat 
június végéig látható. Az 1911-ben épült 
múzeumot nemcsak tervezte Kós Károly, 
felügyelte is az építkezést. Benne vannak 
a székely és erdélyi népművészet legszebb 
elemei, a Zsolnay-kerámiát kivéve ottani 
anyagokból épült, székely emberek munká-
jával. „Ez Kós építészetének az esszenciá-
ja” – jelentette ki Nagy Tamás, akitől meg-
tudtuk hogy ugyan már minden lényegeset 
bemutattak az évek alatt – mintegy 5 ezer 
képet készítettek – egy utolsó, meglepetés 
tárlatot még terveznek Kós házaiból. Este 
a Munkás Szent József Közösségi Házban 
Dél-pesti Gitárosok Kamarazenekara adott 
koncertet Kovács Adrienn vezetésével. 
„Csalamádé” című műsorukban napjaink 
slágereit szólaltatták meg.

Vigyázz, kész, rajt! 

Idén mintegy 400 futó indult neki a 4,2 
kilométer – ovisoknak 420 méter – hosszú 
távnak a Zrumeczky-kapu alól. A sportot 
egészségprogram – asztma-, allergia- és 
szájhigiénés tanácsadás, vérnyomásmérés 
– egészítette ki, de tűzoltó- és mentőautót 
is tüzetesebben megnézhettek az érdeklő-
dők. Letudva a távot, az eredményhirde-
tésig karate és moderntánc szórakoztatta 
a futókat, akik közül a legjobbak Burány 
Sándor országgyűlési képviselőtől, Gajda 
Péter polgármestertől, Vinczek György 
és Eördögh Gábor alpolgármesterektől, 
Balogh Pál, Cserny Sándor, Ékes Gábor, 
Nagy Tamás önkormányzati képvise-
lőktől, valamint a futást támogató K&H 
képviselőjétől és a nap két főszervezőjétől, 
Romhányiné Kovács Máriától, a Wekerlei 
Futóklub vezetőjétől, illetve Romhányi 
Andrástól, a Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület elnökétől vehették át az érmeket 
és a díjakat.
Romhányné szerint látszik, hogy fontos 
lett az egészségmegőrzés szerepe, rend-
szeresen futnak az emberek. A Futóklub 
vezetője a sport- és kulturális rendezvény 
eredményének nevezte, hogy már kinőtt 
egy önkéntes rendezőgárda a Wekerlén, 

amely bármikor bevethető. Együtt dol-
gozva kapcsolatokat találnak egymással 
az emberek, megerősödhet az a közösségi 
élet, családias hangulat, amitől jó élni a 
Wekerlén, s amelyre nagy szükség van mai 
világunkban – hangsúlyozta.

Miénk itt a tér…

Idén több mint 460 gyerek – helyi óvodás 
és iskolás csoportok, egyéni fellépők – mu-
tatták meg magukat a közönségnek a Kós 
Károly téri színpadon. Volt még fúvósze-
nekari előadás, harcművészeti bemutató, 
népi, modern és hastánc, bábszínház, jazz-
koncert, slágerzene, kocsmazene és az est 
fénypontjaként emlékezetes produkcióval 
lepte meg a nézőket a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes.
Az idei Székelykapu-Napon fából készült 
információs táblák funkcionálisan is ta-
golták a vasárnapra külön „kisvárossá” 
lett Kós Károly teret. A Wekerlei Életfa té-
ren az oktatási és kulturális intézmények, 
szervezetek várták programjaikkal az 
érdeklődőket. A WTE központi helyen fel-
állított sátrában dolgoztak a szervezők, a 
Gesztenyés Kertben a legkisebb gyerekek, 
a Vurstliban a nagyok ügyeskedhettek, a 
Piac utczában fajátékokat, nép- és ipar-
művészeti portékákat, mézet, lekvárt is 
lehetett kapni, a Játéktéren petanque várta 
a fiatalokat és a felnőtteket, a Domb ezúttal
nemcsak nézőtér volt, hanem színpad is. 
Udvari Hajnalka Művésztelepet is szer-
vezett, ahol wekerlei írókkal, költőkkel és 
képzőművészekkel lehetett találkozni, s 
az alkotótéren arra buzdították az amatőr 
művészeket, hogy vegyenek részt a telep 
házainak lerajzolásában.
„A Wekerlén egy másik térbe és időbe lép 
az ember. Alapvetően rajtunk múlik, ho-
gyan élünk itt. Együtt, közösen próbálunk 
emberibb életet teremteni” – fogalmazta 
meg a rendezvény lényegét Romhányi 
András.

Majális ötödször
Az eddigi legnagyobb érdeklődés 
mellett, jó időben zajlott le az 
idei Majális Kispesten. Utoljára 
2006-ban volt ilyen rendezvény 
a kerületben, ám már az elején 
elmosta az eső.

Reggeltől estig tartó műsorfolyam várta a 
vendégeket a Zrínyi és a Jókai utcák közöt-
ti Majálison. A seregnyi látogató jelenlété-
vel bizonyította: igény van erre a tavaszi 
rendezvényre, kell a kikapcsolódás. Ehhez 
kívánt mindenkinek jó időt Gajda Péter 
polgármester, aki családjával látogatta 
meg a rendezvényt. A KMO csapata vál-
tozatos programot állított össze: kicsik és 
nagyok egyaránt találhattak kedvükre való 
elfoglaltságot. Volt kirakodóvásár, kézmű-
ves foglalkozás, interaktív játszóház, és 
még kisebb vidámparkban is szórakoz-
hattak a gyerekek. A hatalmas sátor alatti 
színpadon délelőtt az Obsitos Együttes 
fúvószenéjét, a Vass iskolások modern 
táncát, Irina bohóc műsorát, a zenés-tán-
cos Hógolyó-bolygó produkciót és kung-fu 
bemutatót láthatott a közönség. Délután 
előbb kisebbségi műsor, majd hastánc 
következett, aztán Szilágyi Betti, a Sógo-
rok, a 3 Gag Man’s Show, Csonka András 
és Anita lépett a színpadra. A programot 
Komár László koncertje zárta.

Petíció
A KAC-pálya hasznosítására és a Honvéd 
utánpótlás bázis fejlesztésére vonatkozó, 
több mint ezer szülő, szurkoló és Honvéd-
rajongó aláírásával ellátott petíciót nyújtott 
át április utolsó napján a polgármesternek 
a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egye-

sület elnöke. Horváth László és az aláírók 
úgy látják, hogy a Budapest Honvéd után-
pótlás focicsapatai rossz körülmények kö-
zött, pénzhiánnyal küszködve működnek. 
Ezért azt akarják, hogy az önkormányzat 
hosszú távú bérleti szerződés keretében 
adja át a KAC-pályát a Budapest Honvéd-
nak. Gajda Péter tájékoztatta az egyesület 
elnökét, hogy a pályát 2009 végéig szerző-
déssel a Kispesti Atlétikai Club haszno-
sítja. Elmondta, a Honvéd és a KAC tár-
gyalásai a sporttelep fejlesztéséről eddig 
nem vezettek eredményre. A polgármester 
kijelentette: az önkormányzat nem akarja 
értékesíteni a pályát, a cél, hogy hosszú 
távú bérlettel a Bozsik Stadionhoz hasonló 
utánpótlásbázis jöjjön létre. „Fontos, hogy 
nyitott létesítmény maradjon, a lakosság is 
használhassa a dél-pesti régió utolsó nagy 
atlétikai pályáját” – hangsúlyozta, hozzá-
téve: örül, hogy a szülők és a szurkolók is 
a fejlesztés mellé állnak.

Vita a sporttelep 
jövőjéről
Éves közgyűlését tartotta május 
21-én a Kispesti Atlétikai Club 
(KAC). A megbeszélésen, miután 
a tavalyi évet értékelték a szak-
osztályok, vita bontakozott ki a 
Katona József utcai sporttelep 
jövőjével kapcsolatban.

Gajda Péter polgármester, KAC-elnök 
köszöntőjét követően Jobbágy István, a 
klub ügyvezető igazgatója bevezetőjében 
elmondta, az elmúlt évben nagyon nehéz 
körülmények között kellett működniük, 
mivel 3 éve változatlan anyagi feltételek 
mellett dolgoznak. A forráshiány miatt 
a szakosztályok saját bevételeikből tá-
mogatták a sporttelep működését. Idén 
már lényegesen jobb a helyzet – mondta 
az ügyvezető –, mivel 3 millió forinttal 
több támogatást nyújt a klubnak az önkor-
mányzat. A bevezető után a szakosztályok 
képviselői számoltak be az elmúlt évben 
végzett munkájukról. Babály László az 
atlétikai szakosztály tavalyi évéről szólva 
kiemelte, büszkék arra, hogy a hozzájuk 
járó gyerekek nemcsak a sportban, de 
az iskolában is nagyon jól megállják a 
helyüket. Hozzátette, elsősorban nem az 
élsport a céljuk, főként a szabadidősportra 
koncentrálnak, igyekeznek népszerűsíteni 
az atlétikát. A kézilabdások elmúlt évét 
összegezve Lehoczky Zoltán kijelentet-
te, nehéz, küzdelmes év volt a 2007-es 
esztendő. A lányok még az NB 1-ben 
kezdték az évet, de sajnos nem sikerült a 
bennmaradás, így az NB 2-ben folytatták 
a játékot. Jelenlegi szereplésükkel kap-
csolatban a szakosztályvezető biztatónak 

nevezte, hogy a csapatnak nincsenek nagy 
arányú vereségei, jelenleg a 10. helyen 
állnak a 12-es mezőnyben. Jobbágy István 
a judosok legutóbbi külföldi szerepléséről 
videó összefoglalóval színesített beszá-
molót tartott. A közgyűlés a tájékoztatók 
elfogadása után a 2008. évi költségvetési 
tervet fogadta el.
A napirendek után az ügyvezető tájékoz-
tatta a közgyűlést arról, hogy egy kerületi 
szervezet nemrégiben beadvánnyal fordult 
az önkormányzathoz, kérve a sporttelep 
működtetésének átadását. (A közgyűlé-
sen a küldöttek a beadvány sokszorosított 
másolatával szavazták meg az egyes napi-
rendeket is.) Jobbágy István bejelentette, a 
KAC is hasonló aláírásgyűjtést kezdemé-
nyez. A küldöttek közül többen jelezték, 
legjobb megoldást csak az együttműködés 
jelenthet, nem pedig a vitatkozás, hisz 
– mint mondták – a sport területén össze 
kell fogni, mivel szűkösek a lehetőségek. 
Többen hangsúlyozták a pálya fontosságát, 
mondván, ez az egyetlen hasonló létesít-
mény szinte egész Dél-Pesten, és a polgár-
mestert kérdezték a pálya további sorsáról. 
Gajda Péter kijelentette, nem volt és jelen-
leg sem szándéka a kerületnek eladni a 
sporttelepet, és azt sem akarják, hogy zárt 
sportbázis legyen. A hasznosítás jövőbeni 
legfontosabb szempontja is az, hogy csak 
olyan szerződést köt az önkormányzat bár-
kivel, melynek eredményeképpen a telepet 
továbbra is a kispestiek használhassák. 
Vagyis – hangsúlyozta végül – nyitva áll-
jon a kerületiek számára.

Kirándulás
Nehéz körülmények között élő 
kerületi családoknak szervezett 
május 7-én kirándulást a Kispesti 
Családsegítő Szolgálat és Gyer-
mekjóléti Módszertani Központ a 
Kispesti Rászorultak Megsegítésé-
re Közalapítvány támogatásával. 
A mintegy 20 kisgyermekes csa-
lád úti célja a soroksári Harmónia 
Tanya volt.

Vinczek György, a kerület szociális ága-
zatért felelős alpolgármestere lapunknak 
elmondta, hosszú ideje foglalkozik a Tán-
csics utcai intézmény azzal, hogy segítése 
a családok életvitelét. Hozzátette, a május 
eleji kirándulás a szociális intézményben 
több mint egy éve elindult „Biztos kez-
det” elnevezésű klub programjainak újabb 
állomása volt. A klubban hátrányos hely-
zetű gyerekeknek és szüleiknek segítenek. 
Megtudtuk, jelenleg 30-40 család igényli 
a szolgáltatást, ahol a foglalkozásokon az 
iskolai felkészítés mellett a legnagyobb 
hangsúlyt a szülő-gyerek kapcsolat fej-
lesztésére fektetik a szakemberek.
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Hősök Napja
Május utolsó vasárnapja az I. és II. 
világháború, valamint az 1956-os 
forradalom áldozatainak és már-
tírhalált halt hőseinek emléknap-
ja. Kispesten, a Templom téren 
tartott ünnepségen dr. Istvánfi
Sándor jegyző mondott ünnepi 
beszédet.

A nap üzenetéről szólva kijelentette: „hő-
seink és áldozataink példát mutattak arra, 
hogy milyen hatalmas érték valójában a 
család és az otthon, milyen hatalmas érték 
a béke, és a szabadság”. Hozzátette, „a Hő-
sök Napja tiszta és jó alkalom, ahogyan a 
középkorban az ilyen napokra mondták, ’al-
kalmas szent idő’ arra, hogy emlékezzünk 
az úton előttünk járókról és egy kicsit mint 
tükörbe, magunkba tekintsünk.” Beszédét 
Márai Sándor gondolataival zárta a kerület 
jegyzője: „…hallgass hazádra! Mindent 
adjál oda hazádnak! A világnak semmiféle 
értelme hazád nélkül! Ne várj jót a hazától 
és ne sopánkodj, ha megbántanak a haza 
nevében. Minden érdektelen. Egyáltalán 
semmit ne várj hazádtól, csak adjál azt, ami 
legjobb életedben. Ez a legfelsőbb parancs. 
Bitang aki ezt a parancsot nem ismeri”.”
A megemlékezésen Nagy Mihály egykori 
rabtársa, Óbersovszky Gyula „Élünk” 
című versét szavalta el, közreműködött 
a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fúvószenekara Payr Henrik 
vezetésével. Az ünnepség végén a meg-
jelentek koszorúkkal rótták le kegyeletü-
ket, a kispesti önkormányzat nevében dr. 
Istvánfi Sándor jegyző, valamint Vinczek
György alpolgármester és Fekete László 
önkormányzati képviselő koszorúzott.

Segítettek 
a véradók

Csaknem 51 liter vért vettek le az Országos 
Vérellátó Szolgálat munkatársai a május 
26-i önkéntes véradáson, a városházán. Az 
orvosi vizsgálatot követően 138 jelentke-
zőből 127-en – nyolcan először – tudtak 
hozzájárulni a vérkészletek pótlásához. 
A véradók között volt az önkormányzati 
KÖZPARK Kft. 8 dolgozója és a Polgár-
mesteri Hivatal 15 munkatársa – köztük 
a Kispesti Véradók Egyesületének egyik 
alapítója, dr. Istvánfi Sándor jegyző is – tá-
jékoztatta az eredményről lapunkat Somo-
gyi Lászlóné, az akciót szervező egyesület 
vezetője.
Megtudtuk, a véradók tudományos kuta-
tásba is bekapcsolódtak. Az I. Gyermek-
gyógyászati Klinika kutatócsoportja a 
gyermekkori cukorbetegség genetikai hát-

terének vizsgálatához kutatási célra gyűj-
tött vérmintákat önkéntes jelentkezőktől. 
A véradók közül 117-en vettek részt ebben 
a programban.

Rendhagyó 
verseny 
A KAC-pályán tartotta idei sport-
napját a FŐKEFE Kht. Rehabit 
gyáregységeinek budapesti régió-
ja május 23-án. A helyszínt a ke-
rületi önkormányzat biztosította 
az eseményre, a korábbi három 
sportnapot a városligeti Vakok 
Kertjében tartották.

A két kispesti telephely – a Bercsényi utcai 
és a Templom téri – mellett a szociális fog-
lalkoztató VII. kerületi Szövetség utcai, 
valamint budakalászi és vámosmikolai 
részlegeiből 150 megváltozott munka-
képességű ember mérte össze tudását, 
ügyességét és főzőtudományát a külön-
böző versenyszámokban. A rendezvényt 
Gajda Péter polgármester és Vinczek 
György alpolgármester is megtekintette. 
„Inkább jó hangulatú közösségi program 
a sportnap, nem vérre menő verseny; az a 
lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. A 
cég számára fontos a dolgozók lelki-fizikai
rehabilitációja, és az emberek is igénylik 
a kikapcsolódást” – hangsúlyozta lapunk-
nak Dürgő Debóra régióvezető-helyettes, 
sportszervező.

Roma diákokat
köszöntöttek

Emléklappal és tárgyjutalommal ismerte 
el az önkormányzat az V. PO-DO Roma-
Magyar Diák Kulturális Fesztivál kispesti 
résztvevőinek szereplését és felkészítőik 
munkáját. (Az eseményt április 24-én a 
XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi 
Házban tartották, húsz kerületi diák lépett 
színpadra a vers- és prózamondó, valamint a 
tánc kategóriában.) Május 21-én, a városházi 
ünnepségen Csonka Gábor, a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszönte 

meg az önkormányzat támogatását, vala-
mint a gyerekek és felkészítőik fáradozását, 
hozzáállását. Vinczek György alpolgármes-
ter a gyerekeknek gratulálva hangsúlyozta: 
nem a helyezés a lényeg, hanem hogy a di-
ákok olyan teljesítményt nyújtottak, amire 
nemcsak ők, hanem a tanáraik és az iskola 
is büszke lehet. A fesztivál nevére utalva (a 
PO-DO hidat jelent) kijelentette, a szerep-
lők produkcióikkal erősítik a roma kisebb-
ség és a többségi társadalom közötti hidat. 
Az Ady Endre Általános Iskola diákjai 
közül Kovács László táncban, Budai Csaba 
vers- és prózamondásban lett első, a szin-
tén versmondó Remenár Attila különdíjat 
kapott. Részt vett a versenyben rajtuk kívül 
Rostás Mercédesz, Kovács Diána, Szűcs 
Elvira, Eszenyi Hajnalka és Rigó Roland is. 
A diákokat Tóthné Gaál Gabriella készítette 
fel. A rendezvényen fellépett a Gábor Áron 
Általános Iskola tánccsoportja is: Sztojka 
Valentint, Sztojka Dzsenifert, Raffael 
Ronaldót, Raffael Vanessát, Bangó Evelint 
és Bangó Mónikát tanáruk, Vajda Eszter 
készítette fel a fesztiválra. Tánc kategóriá-
ban Balázs János vezetésével „bronzérmet” 
szereztek a Kispesti Romákért Egyesület 
táncosai: Balázs Csilla, Balázs János Krisz-
tián, Szirota Margit, Szirota Krisztina, Ba-
logh Fruzsina és Szabó Krisztián.

Országos 
civil fórum

A társadalmi szolidaritás jegyében, a ci-
vil szervezetek és a kormányzat, illetve 
az önkormányzatok együttműködéséről 
rendezett országos tanácskozást a Civil 
Fórum május 7-én a Duna palotában. 
Gajda Péter polgármester a kispesti pél-
dáról tartott előadást.
Hanti Vilmos elnök bevezetőjét követően 
dr. Újhelyi István államtitkár köszöntötte 
a tanácskozás résztvevőit. Azt mondta, 
várja, hogy az ehhez hasonló és a kisebb 
egyeztetésekkel javítható lesz az együtt-
működés a kormányzat és a civilek között. 
Hozzátette: támogatja a kormány szán-
dékát, hogy mélyebben és alaposabban 
egyeztessen a társadalmi szervezetekkel 
a napi problémákról.Gajda Péter – ahogy 
a fórum elnöke bemutatta a közönség-
nek: „egy dinamikus kerület dinamikus 
polgármestere” – Kispest példáján az ön-
kormányzat és a civil szervezetek együtt-
működését mutatta be. A tanácskozáson 
szó volt még egyebek mellett a szociális 
és civil párbeszédről, a szakszervezetek 
cselekvési lehetőségeiről, a társadalmi 
problémák (munkanélküliség, elszegé-
nyedés) civil kezeléséről, és fakultatív 
programként egy filmet is láthatott a kö-
zönség egy kis önkormányzat nagy kez-
deményezéseiről APARH@NT címmel.

Vetélkedő a 
Wekerle-telepről

A kerületrész 100 éves történetének 
alkalmából rendezett helytörténeti ve-
télkedősorozatot az önkormányzat és a 
Wekerlei Centenárium Emlékbizottság. 
Az év elején indult sorozatban – melybe 
a kispesti oktatási intézmények zöme 
bekapcsolódott – a kerületi általános 
iskolák felső tagozatos tanulói csaptak 
össze, a tudáspróba döntőjét május 21-én 
rendezték a KMO-ban. A versenyen hat 
általános iskola – az Ady, a Bolyai, az 
Eötvös, a Gábor, a Kós, valamint a Móra 
– és a Deák gimnázium csapatai mérték 
össze tudásukat Wekerle-telep 100 éves 
történetéből.
„Igyekeztünk a diákoknak olyan felada-
tokat összeállítani, amiben az ismeret-
szerzés mellett nagy hangsúlyt kapott 
a játékosság is” – mondta lapunknak 
Siklós Zsuzsanna, a  versenyhez szakmai 
támogatást nyújtó Kispesti Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője. A játszva tanulj 
módszert követve a korábbi fordulóban 
például wekerlei témájú újságot kellett a 
diákoknak készíteni, a májusi döntőben 
fényképről helyszínfelismerés, történeti 
totó, activity és képzeletbeli idegenveze-
tés is szerepelt a feladatok között. A tel-
jesítményeket négytagú zsűri bírálta el, 
amelynek elnöke, Gajda Péter polgármes-
ter elmondta, nem volt könnyű dolguk, 
mert jól felkészült csapatok között kellett 
dönteniük. Végül az első helyen a Kós 
iskola végzett, második lett az Eötvös 
csapata, a „bronzérmet” a Gábor iskola 
tanulói szerezték meg. Megtudtuk, min-
den döntős csapat oklevelet és jutalmat 
kapott, az első két helyezett pedig négy-
napos erdélyi körutat nyert a wekerlei 
tudáspróbán.

Madarak 
és Fák Napja 
Madártani előadás és solymász- 
bemutató is várta a gyerekeket 
Wekerlén május 9-én és 10-én, az 
eseményt a Madarak és Fák Napja 
alkalmából a Kós Károly iskola ta-
nítói szervezték. 

Elsősorban óvodásokat és kisiskolásokat 
hívtak a programokra, melynek céljáról 
Somogyváriné Márovics Erika tanítónő, 
a Wekerlei Társaskör tagja lapunknak 
elmondta: egyrészt rámutatni a környezet 
szépségére, másrészt megismertetni a 
gyerekeket a növényekkel, az élővilággal, 
a madarakkal és fákkal. Május 9-én a 

Wekerle újság egykori madarász szakér-
tői, Takáts Szabolcs, egyetemi hallgató és 
Somogyvári Márk, érettségiző gimnazista 
tartott madártani előadást a Hungária úti 
oktatási intézményben. 
Másnap délelőtt gyerekricsajtól volt han-
gos a telep központja, a téren az élővilág-
gal kapcsolatos kézműves foglalkozásokat, 
játékos vetélkedőket tartottak, de volt még 
„farejtvény” is – a helyes megoldók jutalma 
egy-egy piros alma volt –, valamint a para-
vánokon az iskola médiaszakos diákjainak 
fotóit is megtekinthették az érdeklődők. A 
legnagyobb érdeklődést természetesen a 
„nagy madár” – ahogy a kicsik nevezték 
a ragadozót – érkezése váltotta ki, a soly-
mászelőadást tátott szájjal hallgatták, majd 
a bemutatót is nagy figyelemmel kísérték
a legkisebbek. Megtudtuk, hogy az ese-
ményt tavaly indította útjára az intézmény 
– Jedlóczki Berta szervezésében –, amely 
idén bekapcsolódott a Wekerle Centenári-
um programsorozatba is.

Sportnap 
újdonságokkal 
Rekordszámú résztvevővel ren-
dezte meg hagyományos sportnap-
ját a Kispesti Atlétikai Club és az 
önkormányzat június 1-jén a KAC 
Katona József utcai sporttelepén. 
A különleges érdeklődés a jó idő 
mellett a változatos programkíná-
latnak szólt: a megszokott sport-
versenyek mellett az önkormány-
zat meghívta a rendezvényre a 
kerületi sportegyesületeket is. 

Minden korosztály számára rendeztek 
amatőr atlétikai versenyt távolugrásban, 
kislabdahajításban, futásban; a sport-
napokon is rendkívül aktív MSZOSZ-
nyugdíjasok sétálva vagy kocogva is 
teljesíthették a távokat. Volt óvodás 
sor- és váltóverseny, ifjúsági női strand-
kézilabda-mérkőzés, büntetőrúgó párbaj, 
ovis foci, az 5-6. osztályosok kispályás 
tornán mérkőzhettek meg egymással, és 
körzeti labdarúgótornát rendeztek az alsó 
tagozatos csapatok számára is. A kispesti 
sportegyesületek nemcsak bemutatkoz-
tak a sportnapon, hanem versenyeket is 
rendeztek. Pingpongot, valamint park- és 
strandröplabdát népszerűsített a Kispest 
SE, a Minorex SE játékos teniszfelada-
tokat adott és ritmikus gimnasztikából 
adott ízelítőt, a Kispesti Sakkszövetség 
a verseny mellett go bemutatót is tartott. 
Volt tájfutás a Sirályok SE jóvoltából, 
az Elit TTK céllövészetet szervezett, a 
BTBK tollaslabdázni hívta az érdeklő-
dőket. A küzdősportok is markánsabban 

jelentek meg a KAC-pályán: a judo házi-
verseny mellett az Öt Elem SE, a Tájfun 
SE és a Sárkánykard SE harcművészeti 
bemutatóját is megnézhette a közönség. 
A sportnap zenés, szórakoztató program-
járól a Sprotni zenekar gondoskodott.

Gálaműsor
A Reneszánsz év jegyében rendezett évzá-
ró gálát május 30-án a KMO-ban a Vass 
Lajos Általános Iskola. Köszöntőjében 
Ertelné Csák Judit igazgató beszélt arról 
a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott 
sikeres pályázatról, amelynek eredmé-
nyeképpen többrészes programsoroza-
tot: versenyeket, műveltségi vetélkedőt, 
különleges könyvtári foglalkozásokat, 
kutatómunkát biztosítottak a diákoknak. 
A reneszánsz szellemében verseket írtak, 
mondákat, históriás énekeket jelenítettek 
meg a gyerekek.

Bohócok 
a könyvtárban

Gaál József képzőművész három fa bo-
hócfeje és Wekerlei Varga Géza a szobrok 
sajátos kapcsolatáról készített fotói előtt 
Geröly Tamás zúgattyú-zenéje vezette be 
az Üllői úti könyvtár április 29-én nyílt 
tárlatát. Rubold Ödön színművész beszéd 
helyett Gaál József „Bohócok némasága”, 
Viola József „Véglet” és Dsida Jenő „Kó-
borló délután kedves kutyámmal” című 
verseivel nyitotta meg a kiállítást, a versek 
közötti rövid szünetekben Geröly varázsolt 
ütőhangszereivel. A Bohócok című szob-
rokat és a Viszonyok című képeket május 
végéig láthatták az érdeklődők.

Rádióamatőrök 
Kispesten

Kispesten zárta országjárását a debreceni 
Rádiós Sportklub öt tagja május 31-én. A 
csapat a Magyar Rádióamatőr Szövetség 
(MRASZ) megalakulásának 80. évfordu-
lója alkalmából indult neki a hazai 3 000 
kilométeres túrának, találkoztak a tele-
pülések vezetőivel és a helyi rádióamatő-
rökkel, egyben propagálták Debrecen idei 
kulturális eseményeit is. A túrán különle-
ges hívójellel – HG80MRASZ – népszerű-
sítették a rádióamatőr sportot. Kispesten 
Gajda Péter polgármester fogadta a debre-
ceni csoportot, az eseményen részt vett a 
kerületben élő világbajnok, Lendvai Klára 
(hívójele: HA5BA) és a budapesti szö-
vetség ugyancsak kispesti titkára, Füredi 
Péter (HA5LC) is.
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A kispesti önkormányzat képviselő-tes-
tülete május 15-én tartotta soros ülését:

- A zárt ülés napirendi pontjainak meg-
tárgyalását követően a XIX. kerületi 
rendőrkapitányság tavalyi tevékenysé-
géről szóló beszámolót fogadták el a 
képviselők, majd módosították a hivatal 
SZMSZ-éről, az egyes keretövezetekben 
gyakorolható tevékenységekről, valamint 
az önkormányzat kezelésében lévő köz-
utak nem közlekedési célú igénybevételé-
ért fizetendő díjról szóló rendeleteket.

- „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” cím-
mel pályázatot nyújt be az önkormányzat 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kerületi 
központok fejlesztését célzó felhívására. 
A kötelező mellékletként elkészített elő-
zetes akcióterületi terv a Kós Károly tér 
zöldfelületi rehabilitációját, a Zrumeczky-
kapu és a katolikus templom homlokzatá-
nak felújítását, a Wekerlei Gyermekház 
tetőterének beépítését és a Gutenberg téri 
piaci kistermelők árusító pultjainak cse-
réjét tartalmazza. A testület biztosította a 
146 millió forintos pályázati önrészt, és 
támogatta, hogy az önkormányzat kon-
zorciumi együttműködési megállapodást 
kössön a Wekerlei Társaskör Egyesülettel 
és a Kispest Wekerletelepi Szent József 
Plébániával. A pályázaton való részvétel 
feltételei között szerepelt a Városfejlesz-
tési Társaság létrehozására irányuló szán-
déknyilatkozat és az Integrált Városfej-

lesztési Stratégia elkészítése is.

- Döntöttek a képviselők az egyházi funk-
ciót szolgáló kerületi épületek felújítására 
benyújtott pályázatokról. A költségvetés 
4 millió forintot biztosított a célra. A 
Nagyboldogasszony Főplébánia 400 ezer, 
a Rózsatéri Református Egyházközség és 
a Zsidó Hitközség XVIII-XIX. kerületi 
Körzete 100-100 ezer, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség 450 ezer, 
a Wekerle-telepi Református Egyház-
község és a Kispesti Evangélikus Egyház 
600-600 ezer, a Központi Református 
Egyházközség 350 ezer, a Wekerle-telepi 
Szent József Plébánia 300 ezer, a Jézus 
Szíve Római Katolikus Plébánia 850 ezer, 
a Magyarországi Baptista Egyház Kispes-
ti I. Gyülekezete 250 ezer forint felújítási 
támogatást kapott.

- Öt nevelési-oktatási intézményt érin-
tenek azok a változások, amelyekről ha-
tároztak a képviselők. A Berzsenyi utca 
8.-ban működő Felnőttek Kispesti Isko-
lája Általános Iskola és Gimnázium jú-
lius 1-jei hatállyal megszűnik, jogutódja 
a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium lesz. 
A gimnázium alapfeladata az esti munka-
rend szerinti középfokú felnőttoktatással, 
az Eötvös József Általános Iskola alapfel-
adata általános iskolai felnőttoktatással 
bővül ki. A Móra Ferenc Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény júliustól a Berzsenyi utca 

8. megüresedő épületrészébe költözik, és 
az intézményben megszűnik az óvodai 
nevelés. A korábban a Nevelési Tanács-
adóhoz integrált feladatok a Mórához ke-
rülnek, ezért a tanácsadó létszáma 4 fővel 
csökken, ugyanekkor az iskoláé ugyan-
ennyivel nő.

- Átlagosan 14 százalékkal csökkentette a 
testület a Kispesti Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény tanulóinak térítési díját 
és tandíját. A rendeletmódosítás szeptem-
ber 1-jén lép hatályba. Jelenleg tucatnyi 
telephelyen 780 diákot oktatnak a negy-
venéves intézményben, melynek zene-
művészeti ága tavaly kiváló minősítést 
kapott. A következő tanévtől a művészeti 
iskola székhelye a Móra iskola korábbi 
helyén, az Irányi utca 2. alatti épületben 
lesz.

- Két közérdekű felajánlást fogadtak el a 
képviselők. A SPAR Magyarország Kft. 
72 millió forintját a Kossuth tér felújí-
tására, az R-CO Zrt. által felajánlott 110 
milliót a Városház tér rekonstrukciójára 
fordítja az önkormányzat.

- Három alapítvány kapott támoga-
tást. A Klubhálózat Kispest Alapít-
vány részére 250 ezer, a Kispesti Időse-
kért Alapítványnak 80 ezer, a „DIXI” 
Részképességzavarban Szenvedő Gyer-
mekekért Alapítvány számára 75 ezer fo-
rintot szavazott meg a testület.

Testületi döntések

Egy furcsa és csak a vájtfülűeket ér-
deklő, és általuk értett vitára tettünk 
pontot az elmúlt hónapban. Több új-
ságban megjelent az az „ál” hír, hogy 
a Móra általános iskolát azért akarjuk 
új helyre költöztetni, mert egy keleti 

orvoslást oktató egyetemnek akarjuk 
kiadni az Üllői út mentén fekvő in-
gatlant. Nos, persze én már akkor is 
tudtam, hogy ebből egy szó sem igaz, 
hiszen ebben a kérdésben egyáltalán 
nem gazdaságossági okok motiváltak. 
Egyrészt fontos volt ez a ügy, hiszen 
a Móra új helyének megtalálásával 
egy másik intézményünket, a Deák 
gimnáziumot tudtuk megmenteni a 
fővárosi önkormányzat segítségével. 
Másrészt, és ez talán még fontosabb, 
egy hosszú évtizedek óta húzódó 
problémát sikerült megoldani. Az 
alapfokú művészetoktatási intézmé-
nyünk idén ünnepli fennállásának 
negyvenedik évfordulóját. Majdnem 
nyolcszáz gyermek jár ebbe a magas 
színvonalon működő iskolánkba, ez-
zel a legnagyobb intézményünkként 

működtetjük a „zeneiskolát”. Mégsem 
volt eddig önálló iskolaépülete a gye-
rekeknek és a pedagógusközösségnek. 
Negyvenévi problémára találtunk 
tehát a döntéssel megoldást, bízva 
abban, hogy ez a tényleg kimagaslót 
alkotó iskolánk méltó helyen találjon 
otthont. A mostani döntés ezt jelent-
heti a szeptemberi iskolanyitás után. 
Ők költöznek ugyanis az Irányi Dániel 
utcai korszerű iskolaépületbe. Persze 
az is legalább ilyen fontos kérdés volt, 
hogy a Móra Ferenc Általános Iskola 
közössége is jó helyre kerüljön. Az 
átalakítások után – hiszen több mint 
10 millió forintot fogunk költeni az 
iskola új épületére – azt hiszem az ide 
járó gyerekek is elégedettek lesznek 
új otthonukkal, és elégedetten veszik 
majd birtokba az új épületet.

Új iskola születik
Gajda Péter polgármester rovata
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Különös koreográfiája van a kiszivárgá-
soknak. A hazai politika diszkrét bájának 
fontos alkotóeleme, hogy kis hazánkban 
mindenki mindent tud. Ezt egyszer maga 
Orbán Viktor mondta, még az 1998-as 
kampányban, mikor mintegy „véletlenül” 
a kezébe került az akkor jegybankelnök 
egy (nem neki szánt) feljegyzése.  Lett is 
baja később miatta Surányi Györgynek. 
A diszkrét báj másik alkotóeleme, hogy 
a politikusok egy része azt hiszi, hogy 

bizonyos dolgok csakis másokkal fordul-
hatnak elő, ővelük bizony nem.
Így van ezzel maga Orbán Viktor is. Tel-
jesen természetes számára, ha ellenfelei-
ről kellemetlen dolog szivárog ki, és nyil-
ván azt hitte, hogy vele ilyen soha nem 
fordulhat elő. Hát előfordult. Nemrég ő 
is zárt körben konzultált, és bizony az ő 
mondatai is kiszivárogtak. Régóta várta a 
közvélemény, hogy a volt miniszterelnök 
feloldjon egy súlyos dilemmát.
A dilemma lényege az, hogy a Fidesz 
mostani erős támogatottságát egy po-
pulista politikával érte el, de mindenki 
tudja, hogy kormányozni már felelősen 
kell. Ellenzékben egy populista politikus 
egyszerre ígérheti az adók csökkentését 
és a 14. havi nyugdíj bevezetését, de ha 
kormányra kerül, nem tehet mást, mint-
hogy tudomásul veszi a realitásokat, 
mindenekelőtt azt, hogy akaratát csak 
bizonyos korlátok között érvényesítheti. 
Sokan várták hát, hogy Orbán Viktor 
felelős kormányzásra készülvén mit 
mond. Hát, megmondta a frankót. Ter-

mészetesen zárt körben. Természetesen 
kiszivárgott.
A Fidesz elnöke többek között azt mond-
ta, hogy be kéne fagyasztani a nyugdíja-
kat jelenlegi vásárlóértékükön, és legfel-
jebb az inflációval megegyező mértékben
kéne azt emelni. Ehhez két dolgot kell 
tudni. Az egyik, hogy a nyugdíjemelés 
mértéke jelenleg nem csupán az infláci-
ótól, hanem a bérnövekedéstől is függ. A 
másik, hogy a Fidesz elnökének javaslata 
szerint a nyugdíjasokat évente több ezer 
forint veszteség érné. De a Fidesz elnöke 
mondott még mást is. Azt fejtegette, hogy 
fel kéne függeszteni az állami nagybe-
ruházásokat, többek közt a 4-es metró 
munkálatait. 
Az egész helyzet ismerős. 1998-ban a 
Fidesz népszerű ígéretekkel kampányolt 
(többek közt egyszeri, nagyarányú 
csökkentés), kormányra kerülve pedig 
azonnal elverte a port a nyugdíjasokon 
és leállíttatta a 4-es metró munkálatait. 
Közel tíz év telt el, de úgy tűnik, semmit 
sem tanultak és semmit sem felejtettek.

A nyugdíjak befagyasztásáról
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Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Mármint hogy nem szintetikusak, vagy 
másképp: a természetben találhatók. Leg-
alábbis közülük kettőről, a medvehagy-
máról (Allium ursinum) és a már sokszor 
emlegetett spárgáról (Asparagus officinalis)
fogok szólni. A medvehagyma a liliom-
félékhez tartozik, fogyasztásra leginkább 
fiatal, zsenge levele ajánlott. Sok bioaktív
vegyületet tartalmaz, köztük szerves kén-
vegyületeket (alkilcisztein szulfoxidok). 
Népi megfigyelések sora és újabb keletű
kutatások eredménye bizonyítja, hogy a 
medvehagyma gyógyító hatású a felső lég-
úti fertőzésekben, magas vérnyomás beteg-
ségben. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, 
gátolja a vérlemezkék összecsapzódását, 

így véralvadást gátló hatása is van. Bél-
fertőtlenítésre is használták. Sok európai 
országban annyira népszerű táplálék, hogy 
védetté nyilvánították a mértéktelen gyűj-
tés miatt. Közismert méregtelenítő hatása, 
akárcsak a többször megénekelt spárgáé. 
Hatásosnak tartják (most már a spárgáról 
írok!) a prosztata, a hasnyálmirigy, a szív és 
a máj betegségeiben, afrodiziatikus (nemi 
serkentő) hatást tulajdonítanak neki. Állító-
lag fiatalítja a sejteket, aktiválja a boldog-
sághormont. Az én boldogsághormonjaimat 
minden bizonnyal, ugyanis a kedvenc étele-
im közé tartozik, akár levesként, salátaként, 
vagy hollandi mártással fogyasztom. 
A gyógyhatások összegződnek, ha a két 
ételt kombináljuk, pl. így: 
Medvehagymás spárgasaláta – hozzáva-
lók: Friss zöldspárga (egy tucat), medve-
hagyma (bő maroknyi), só, kevés barnacu-
kor, 1 evőkanálnyi fehér balzsamecet, pár 
csepp frissen facsart citromlé, kevés frissen 
tört bors, 1 evőkanál extraszűz olívaolaj.
Előkészítés: a zöldspárgák vastag végét le-
törjük (hámozva másra – például leves ké-
szítéséhez – használjuk). A medvehagymát 
megmossuk, lecsöpögtetjük, éles késsel fel-
daraboljuk (mint a petrezselymet): Salátás 
tálba tesszük a sót, cukrot, borsot, ráöntjük 

az ecetet, citromlevet. 
Elkészítés: a spárgát forró gőzben, vagy 
forró sós-cukros vízben roppanósra puhít-
juk (gőzöljük vagy főzzük). Ez mindössze 
néhány perc (forró vízben vastagságtól füg-
gően 1-3 perc). Leszűrjük, hozzákeverjük 
a medvehagymát, majd azon forrón bele-
forgatjuk az elkészített sós-cukros-ecetes 
alapba. Picit érleljük (percekig), meglocsol-
juk olívaolajjal. Önállóan, báránysülthöz, 
sült halhoz fogyasztjuk. 
Számtalan módon lehet még a medve-
hagymát elkészíteni. Ezek közül még 
néhány: levesekbe, főzelékekbe keverni, 
mindenféle salátához, ragukba (a főzés 
végén), pestokhoz. Utóbbira egy egyszerű 
példa: összevagdalunk és összekeverünk 
bő maréknyi medvehagymát ugyanennyi 
petrezselyemmel, kevés fokhagymával, 
citromhéjat reszelünk a keverékre, pirított 
fenyőmagot teszünk hozzá, sózzuk, bor-
sozzuk, majd kőmozsárban összezúzzuk. 
Citromlevet csepegtetünk rá, frissen reszelt 
parmezánnal – és annyi olívaolajjal, hogy 
krémsűrűségű legyen – keverjük össze. 
Olasz tésztákhoz, gnocchihoz kitűnő. Vi-
gyázzunk, a medvehagyma összetéveszthe-
tő a súlyosan mérgező gyöngyviráglevéllel, 
illetve az őszi kikerics levelével!!!

Természetes gyógyszerek
dr. Vargha Péter főigazgató-főorvos rovata
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A közbiztonságról
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A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta a kispesti rendőrkapitányság ta-
valyi eredményeiről szóló beszámolót. Hogyan vélekednek az önkormányzat 
frakciói a kerület közbiztonságáról?

Fekete László
(MSZP)

Nem volt könnyű helyzetben Kispest 
jelenlegi rendőrkapitánya a képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén, hiszen a rendőrség 
2007. évi tevékenységéről kellett számot 
adnia, amikor még elődje volt hivatalban. 
Dr. Mittó Gábor ez év eleje óta látja el 
a kerületi kapitányság vezetését. Ennek 
ellenére átfogó képet kaphattunk Kispest 
2007. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Sajnálatos, hogy 2007-ben nőtt a kerü-
letünkben elkövetett bűncselekmények 
száma, ugyanakkor óvakodnék attól, 
hogy ebből az adatból általános követ-
keztetéseket vonjak le. Ugyanis példaként 
említem, hogy amíg a betöréses lopások 
száma az előző évhez képest sajnálatos 
módon növekedett, az elmúlt öt év adatait 
figyelembe véve ez a szám közel a felére
csökkent. Összességében a vagyon elleni 
bűncselekmények száma közel tíz száza-
lékkal csökkent, ami komoly eredmény-
ként értékelhető. Elkerülve azt, hogy el-
vesszek a részletekben, fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a személygépkocsi- 
lopások száma közel harmadával, a gép-
járművel kapcsolatos egyéb bűncselek-
mények száma pedig 17%-kal csökkent. 
Meggyőződésem, hogy ebben jelentős 
szerepe van az elmúlt évben folyamatosan 
működő kamerás térfigyelő rendszernek,
ugyanis az eddigi tapasztalatok szerint a 
megfigyelt területeken jelentősen csök-
kent a bűnelkövetések száma.  További 
javulás remélhető e téren, hiszen a polgár-
mesteri program végrehajtása keretében 
ez évben tovább bővül a rendszer: további 
hat kamera elhelyezésére és működtetésé-
re nyílik lehetőség. 
A közrend további javulását remélem a 
KöKi csomópont átépítésétől, a balkáni 

állapotok felszámolásától. A beszámoló 
alátámasztja eddigi tapasztalataimat, 
miszerint a terület a bűnözés melegágya 
volt, a rablások elkövetése jellemzően ide 
volt köthető. A közbiztonság fogalomkö-
rébe nem csupán a bűnmegelőzés és bűn-
üldözés tartozik, legalább ennyire fontos 
a közlekedés biztonsága. E téren még az 
előzőeknél is kedvezőbb a kép, ugyanis a 
kerületben bekövetkezett személyi sérü-
léses balesetek száma közel harmadával 
csökkent az elmúlt évben.
A rendőrkapitányság tevékenységének, 
valamint a köz biztonságát kiemelt fel-
adatként kezelő kerületvezetésnek kö-
szönhetően alappal remélhetjük Kispest 
– eddig sem rossz - közbiztonságának 
további javulását.

dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Mindenki számára ismert, hogy az önkor-
mányzat hatáskörei a közbiztonság meg-
teremtésében meglehetősen korlátozottak, 
azonban az elmúlt 15 évben kialakult az a 
gyakorlat, hogy a jelentősebb lélekszámú 
települések önkormányzatai – így a kis-
pesti is – a bűnmegelőzésre, valamint a 
rendőrség megfelelő tárgyi és anyagi esz-
közökkel történő segítésére koncentrálnak 
a feladat ellátása során. Annak ellenére, 
hogy a kerület évről évre jelentős össze-
geket fordít a rendőrség támogatására és 
bűnmegelőzésre, az elmúlt néhány évben 
folyamatosan romló közbiztonsággal va-
gyunk kénytelenek szembesülni az egész 
fővárosban. Ezt támasztják alá a rendőrség 
2007. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lójában szereplő, riasztó statisztikai ada-
tok is, melyek egyenes következményei a 
kerületi kapitányságot sújtó köztudomású 
létszámhiánynak. Ezt a helyzetet legjob-

ban a lakótelepi rendőrség ügye példázza, 
amelynek megalapítását ünnepélyes ke-
retek között jelentették be a nyilvánosság 
számára, azonban sajnálatos módon a 
megnyitó után derült fény arra, hogy az 
ezzel kapcsolatos többletköltségeket senki 
sem kívánja viselni, így Kispestnek olyan 
lakótelepi rendőrsége van, ahol huzamo-
sabb ideje egyetlen betöltött szolgálati 
hely sincs. Az említett romló statisztikai 
adatokra visszatérve, ki kell emelni a 
valamennyiünket fenyegető vagyon és 
személy elleni bűncselekmények (betöré-
ses lopások, rablások) számának jelentős 
növekedését. Még ijesztőbb a helyzet 
annak tudatában, hogy a rablások jelentős 
részét fényes nappal, közterületen követik 
el, elsősorban fiatalok és idős emberek
ellen, kihasználva, hogy koruknál fogva 
kevésbé képesek megvédeni magukat és 
értékeiket. A betöréses lopások számának 
változása egyrészről a térfigyelő rendszer
által lefedett területek csekély számára, 
másrészről az elégtelen biztonságtech-
nikai eszközök alkalmazására vezethető 
vissza. Az önkormányzat elsődleges fel-
adata tehát, hogy a térfigyelő rendszer bő-
vítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges 
források megteremtése útján elősegítse 
a közterületi bűnözés Kispestről történő 
kiszorítását. A helyzet tarthatatlansága 
miatt a lehető legrövidebb időn belül felül 
kell vizsgálni a kerület bűnmegelőzési 
koncepcióját, és a költségvetésben kiemelt 
figyelmet kell szentelni a probléma megol-
dásához szükséges pénz elkülönítésének.

Gulyás Zoltán
(SZDSZ)

A képviselő-testület májusban tárgyalta 
a XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2007. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. A 

helyzet érdekessége, hogy januártól új 
kapitány vezeti a kerületet, s neki kellett 
a tavalyi évről beszámolnia, de ezt a fel-
adatot magas szinten, objektíven végezte 
el. A 2007-es évben jelentős létszámgon-
dokkal küzdött a rendőrség, melynek az 
alacsony létszám miatt további két oka 
volt: a fővárosi rendezvények biztosítása 
nagy erőket vont el a kerülettől, illetve az 
elmaradt szabadságok kiadása okozott 
nehézségeket. A beszámolóból kiderült, 
hogy a bűncselekmények száma az előző 
évekhez képest tovább nőtt, bár a növeke-
dés üteme csökkent. Csökkent a lopások 
száma, a gépjárművekkel kapcsolatos 
bűncselekmények, és a gépjárműlopások 
száma, ugyanakkor megemelkedett a be-
töréses lopások, lakásbetörések száma és 
ami a legnagyobb probléma, a rablások 
száma. Ezen a problémán tud segíteni a 
nagyobb járőrözés, és a térfigyelő rend-
szer további bővítése.
Jelentősen csökkent a balesetek száma. 
(Akár a személyi sérülésekkel járó, 
akár az anyagi káros esetek.) Ez a sűrű 
közterületi ellenőrzés, és a FAMA laser 
sebességmérő készülék használatának 
eredménye. Jelentősen javult a gépjár-
művezetők magatartása a Nádasdy utcá-
ban elhelyezett sebességkijelző készülék 
adatai szerint, így az önkormányzat eb-
ben az évben más helyszínen is alkalmaz 
ilyen készülékeket. A rendőrség kapcso-
lata a kerületi iskolákkal, óvodákkal, 
egyéb intézményekkel (Gyermekjóléti 
Szolgálat, Nyugdíjasház) kimondottan 
jónak mondható. Rendszeresen tartanak 
előadásokat a korcsoportnak megfelelő-
en, ahol az áldozattá válás elkerülhetősé-
gére hívják fel a figyelmet. A rendőrség
kiemelt figyelmet fordít a kerületi mé-
diumokra, így a lehető legtöbb embert 

tudja megszólítani (állandó műsor a TV 
Kispestben, rendszeres cikkek a kerületi 
újságokban). 2008 fontos feladata a ke-
rületben működő polgárőr szervezetek-
kel történő megállapodások megkötése, 
mely segítségével a közterületi jelenlét 
nagy mértékben növelhető lesz. Nagyon 
fontosnak tartjuk a bűnüldözés mellett a 
bűnmegelőzést, és a közlekedésbiztonsá-
got, így az önkormányzat a továbbiakban 
is mindent megtesz azért, hogy ezt a két 
területet a lehetőségeihez képest minél 
nagyobb mértékben támogassa. 
A rendőrkapitány úrnak és valamennyi 
kerületben szolgálatot teljesítő rendőr-
nek ezúton kívánok eseménymentes jó 
munkát a 2008-as év további részére, 
és bízom abban, hogy a mutatók tekin-
tetében is további pozitív változásokról 
olvashatunk a jövő évi beszámolóban.

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Mindenek előtt elismerésemet fejezem 
ki a kispesti rendőröknek. A jelentős 
létszám- és pénzhiány ellenére lelkiis-
meretesen igyekeznek helytállni, fenn-

tartani a rendet, és védeni a becsületes 
polgárokat.
Egyébként nem értem, hogy a közbiz-
tonságról miért a képviselőket kérdezi 
a lap. A közbiztonságot mindenki a 
saját maga bőrén tapasztalhatja.  Attól 
egy szemernyit sem fogja senki jobb-
nak vagy rosszabbnak tartani, hogy 
egy képviselő éppen elégedett, vagy 
elégedetlen a helyzettel. Ha szakmai 
választ várnak, akkor pedig a kapi-
tányság vezetője a legszakavatottabb, 
így szerintem a rendőrkapitány úrnak 
kellett volna ezt a kérdést feltenni.
Érdekesebb lett volna, ha inkább arról 
tudakozódna a lap, hogy mi a vélemé-
nyünk arról, hogy a jelenlegi vezetés 
javaslatára a KöKi beruházójának a 
koalíciós többség elengedte a kivágott 
fák pótlását. Ezt pedig törvény írja elő, 
tehát jogsértést követett el a képviselő-
testület. Igaz, hogy cserébe a beruházó 
tett egy közcélú felajánlást, miszerint 
a Városház tér felújításához hozzájá-
rul. Ez csak további jogsértést jelent, 
hiszen egy közcélú felajánlást tilos fel-
tételhez kötni. Ebben az esetben pedig 
a fapótlási kötelezettség elengedése 
volt tulajdonképpen a feltétele annak, 
hogy a beruházó teljesítse a felajánlá-
sát. Azon már csodálkozni sem lehet, 
hogy a KöKi környékén élőknek kell 
elszenvedni a beruházás káros hatása-
it, míg a Városház teret cicomázzák az 
ő kárukra.
Végül visszatérve a rendőrség mun-
kájához, mindannyiunk érdekében 
remélem, javul a kispesti kapitányság 
létszámának helyzete, és a kerületiek 
még nagyobb biztonságban élhetnek.
Ezúton kívánok minden kispesti lakó-
társamnak szép nyarat és jó nyaralást.

Testületi ülés 

A képviselő-testületi ülések időpont-
ja: minden hónap harmadik keddje, 
14 óra. A képviselő-testületi ülésen 
tárgyalandó napirendi pontok a 
polgármesteri hivatal honlapján te-
kinthetők meg az ülést megelőző hét 
szerdájától.

Nemcsak külsejében, de tartalmában is megújult a 
TV Kispest Stúdió honlapja.
Ezentúl a www.tvkispest.hu oldalon is lehet nézni 
a kerületi csatorna adását. A weboldalon a tévé-
zés mellett megismerkedhetnek az érdeklõdõk a 
kispesti mûsorokkal, de a szakemberek a stúdió 
technikai lehetõségeirõl is tájékozódhatnak. 
A TV Kispest 1,5 órás mûsorát szerdánként és pén-
tekenként újítják meg, melyet minden nap folyama-
tosan ismétel a csatorna 16 órától egészen éjfélig.
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Városünnep,
most először
Régi hagyomány Kispesten, hogy a város, 
a kerület születésnapját kulturális és szó-
rakoztató programsorozattal ünnepeljük. 
Ezekben a napokban, június első heteiben 
adjuk át a díszpolgári címeket és köszönt-
jük azokat is, akik az adott évben sokat 
tettek a kerületért. Az idei „születésnap” 
megújult, átalakult. Rövidebb, de minden-
képpen izgalmasabb programok várják a 
kerületben élőket, hogy együtt ünnepel-
hessük a több mint 137 éves városrészt. 
Idén egészen különleges helyszínen várjuk 
a szórakozni, kikapcsolódni, ünnepelni 
vágyókat. Különleges, hiszen a megújult 
Templom téren először köszöntjük Kis-
pestet, de abban is új lesz a rendezvény, 
hogy a lezárt Ady Endre úttal összekötjük, 
egységes, élő térré alakítjuk két napra 
Kispest megújult közparkját. Nem csak a 
helyszín különlegessége, de a Reneszánsz 
Év jegyében megálmodott programsoro-
zat, a könnyed műsorok, a fővárosban is 
egyedülálló produkciók szórakoztatják a 
Kispesti Városünnep vendégeit. Érdemes 
lesz tehát eljönni erre a vidám, tartalmas, 
megújult kulturális programra, Kispest 
születésnapjára. Mi, városvezetők így sze-
retnénk köszönteni szeretett városrészün-
ket és az itt élőket egyaránt, bízva abban, 
hogy gyermek és felnőtt, fiatal és idősebb
megtalálja a számára kedves programot. A 
Kispest újság mellékletének lapjai ebben 
is segítséget nyújthatnak a Kedves Olva-
sónak.

Tisztelettel
Gajda Péter
polgármester

Kispest Anno

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Veterán járművek kiállítása, játéksziget 
(óriás fajátékok, malom, sakk), körhinta, 
örökmozgó, festőiskola, babolda - avagy 
jövőbelátó készülék, gyermeki játszolkodó, 
„élőszobrok”, verklis, hasbeszélő, vásáro-
sok, vendéglátás

SZÍNPADI PROGRAMOK

Június 21. szombat 15-22 óráig

Az Obsitos zenekar (KMO), Zenés nosz-
talgia kabaré, Női szaxofon zenekar, „Nem 
vurlicer a verkli, ezt szívvel kell tekerni ...” 
– a hasbeszélő és az Art’sok Táncstúdió 
műsora, Cabaret Bonbonniere – Bencze 
Ilona és Maros Gábor műsora, Bárzon-
gorista, Régi Pesti melódiák - Bardóczy 
Attila és Ladinek Judit műsora, 
20.30 EXPERIDANCE PRODUKCIÓ 
„Esszencia” című műsora

Június 22. vasárnap 10.30-22 óráig

Az Obsitos zenekar (KMO), Régimódi 
„SZÖSZ-szenetek” – a SZÖSZ társulat 
vendégjátéka, harmonikás, verklis, Zenés 
nosztalgia kabaré, Bárzongorista, Dalla-
mok szárnyán – a La Stella énekstúdió mű-
sora, Táncshow – a Botafogó Táncegyüttes 
produkciója, „Éjjel az omnibusz tetején ...” 
– 2 szoknya 1 nadrág Társulat műsora, A 
Szeredás cirkusz produkciója, „A bank-
ban nincsen betétem ...” – Ivancsics Ilona 
és Józsa Imre műsora, Hungarian Dixie 
Factory, Zászlós artisták műsora

A Szeretet hídjának avatási ceremóniája
20.30 KÖTÉLTÁNC A TORNYOK KÖ-
ZÖTT – SIMET LÁSZLÓ légtornász lé-
legzetelállító mutatványa

Programzárás: tűzijáték

A tánc esszenciája 
– a ritmus ünnepe
A pekingi gála után végre Kispest közön-
sége is élvezheti a nemzetközi színpad-
ok ünnepelt társulata, az Experidance 
új előadását. A magyar tánc utazó 
nagykövetei a Városünnep első estéjén 
mutatják be produkciójukat.
„Végy egy jó évjáratú aszút. Töltsd hor-
dóba, dugd el a pince legmélyére, rejtsd 
el bámész szemek elől és engedd érni. 
Mikor már majdnem megfeledkeztél 
az eldugott kis hordódról, vedd elő és 
ünnepi alkalmakon kínáld tömény, sű-
rű, mennyei aszúesszenciádat.”
Ezt a receptet jól ismeri az Experidance 
társulata. Nyolc évig csiszolták próba-
termekben és előadásokon táncaikat, 
érlelték színpadi produkcióikat, míg-
nem eljött az alkalom, hogy megmu-
tassák eddigi munkásságuk esszenci-
áját: bámulatos mozdulatokat, mesteri 
koreográfiai megoldásokat, megragadó
pillanatokat, felszabadító élményeket, 
egyedi díszleteket és jelmezeket.

Ahogy a bor is szigorú szabályok sze-
rint készítve nyeri el végső aromáját, 
úgy az Expeidance Esszenciája is szi-
gorú korlátok közé szorítva mutatja 
meg mindazt, ami alapján az együttes 

kiérdemelte közönségétől a ritmus 
ünnepe kitüntető jelzőt. Színpadi ötös 
fogatuk, mely nézőiket estéről estére 
rabul ejti, nem más, mint: a TÁNC, 
a KOREOGRÁFIA, a JELMEZ, a 
FÉNY, a HANG, illetve mindezek 
precízen összerendezett míves kaval-
kádja az ALKOTÓ által.

Halmos B. Ágnes

A SZERETET HÍDJA
LEGENDA SZÜLETIK!

Ilyen még nem volt se Budán se Pesten,
De június 22-én este lesz itt Kispesten!
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 Vendégeink!

Június 22-én este Önökkel együtt 
teremtsük meg a Szeretet Hídját! 
A hídon átsétálva családunkkal, 
kedvesünkkel, barátainkkal átad-
hatjuk a szívünkben lévő szeretet 
érzését. Mint egy jóságos tündér, a 
híd megőrzi amit kapott és ad is be-
lőle majd azoknak, akiknek szüksé-
gük lesz rá!

Világhírű produkció várja június 
22-én 20:30-tól a Templom téren 
az érdeklődőket. Minden biztosítás 
nélkül fog Simet László légtornász 
egy 30 méter magasban kifeszített 
drótkötélen átsétálni. A mutat-
ványt családján kívül Magyaror-
szágon senki nem hajtja végre, és 
a világjáró mutatványos eddig is 
csak kétszer lépett fel lélegzetel-
állító bemutatójával hazánkban. A 
Városünnepen most Önök is meg-
nézhetik. A hírneves légtornásszal 
pályájáról és kispesti bemutatójáról 
is beszélgettünk.

- Hogyan kezdődött a karrierje?

- Szüleim artisták voltak – ők is 
magasdrótosok, ami a kötéltánc hivatalos 
neve – így nekem szinte természetes volt, 
hogy ezt folytatom. Imádtam a cirkusz vilá-
gát, már kiskoromban elkezdtem gyakorolni, 
majd érettségi után a szüleimmel kezdtem el 
dolgozni, és együtt léptünk fel a három Simet 
néven. Később ők abbahagyták a bemutató-
kat, így ma már a feleségemmel együtt adjuk 
elő magasdrót produkciónkat, és időnként, 
ilyen kivételes alkalmakkor vállalok úgy-
nevezett skywalkot – vagyis magasban való 
sétát –, Magyarországon egyedüliként.

- Hol volt eddig bemutatója a világban ?

- Elsősorban külföldön, hiszen ez egy nem-
zetközi szakma. Mi nem színészek vagyunk, 
akik egy-egy színházhoz szerződtek, hanem 
pont fordítva, nekünk kell menni a közön-
séghez. Ezért szinte mindenhol jártunk már 
a világban, Amerikától kezdve Ausztráliáig, 
voltunk a Távol-Keleten és a Közel-Keleten, 
Európát pedig keresztül-kasul bejártuk.

- Melyek voltak a legemlékezetesebb fellépési? 

- Nehéz rangsorolni őket, mert mindegyik-
nek megvan a maga szépsége, érdekes-
sége. Mint artista a Cirque du Soleil-nél 
vendégszerepeltem, Amerikában. Ez gya-
korlatilag a világ mai legnagyobb, modern 
irányzatot képviselő cirkusztársulata. A 
skywalkok közül egyik legemlékezete-
sebb, amikor a Nagykörúton 1997-ben a 
Visegrádi utcánál átmentem két háztető 
között. Nagyon nagy élmény volt számom-
ra is, hiszen rengetegen jöttek ki megnéz-
ni, a Margit híd és a Nyugati pályaudvar 
között gyakorlatilag egy tűt nem lehetett 
leejteni, annyi ember volt. Szinte érezni 
lehetett a tömeg lüktetését, és persze egy 

százezres  tömeg reakciója teljesen más, 
mint akár egy tömött cirkuszé – hiszen ott 
lényegesen kevesebben vannak. Törökor-
szágban volt talán a legéletveszélyesebb 
bemutatóm, mivel a kisegítő személyzet, 
akik stabilizálják a kötelet, finoman szólva
is gyengén végezték a munkájukat. Ered-
ményeképpen rettentően lengett a kötelem, 
ami igen veszélyessé tette a mutatványo-
mat. Tajvanban pedig az akkor még a világ 
legmagasabb épületére mentem át, amely 
szintén járt némi izgalommal.

- Ott mi volt a probléma?

- Az, hogy ők adták a felszerelést, beleértve a 
drótot is, és a fellépés előtt másfél órával de-
rült csak ki, hogy a kötél szakítószilárdsága 
körülbelül egyharmada a szükségesnek. Az 
én feszítésemet még éppen elbírta, de nagyon 
a határán jártunk annak, ami már nem elég. 
Mondanom se kell talán, hogy produkció 
előtt  az ember igencsak koncentrál és stressz 
alatt van, és akkor még egy nagy adagot azon 
is izgulhattam, hogy éppen mikor szakad el 
alattam a kötél.

- Hogyan lehet felkészülni egy-egy ilyen 
produkcióra?

- Elsősorban mentálisan. Egyrészt ugye meg 
kell csinálnom, tehát át kell tudnom menni 
azon a dróton, másrészt pedig meg kell 
mernem csinálni, és a lényeg itt a másodi-
kon van.  A felkészülés a több mint 30 éves 
szakmai múltam, itt azt kell feldolgoznom 
magamban,  hogy mindez mintegy harminc 
méter magasan történik, tehát egyáltalán 
nem szabad hibázni, mert tragikus következ-
ményekkel járna.

- Tud ott fenn gondolkodni?

- Érdekes kérdés, előtte igen, menet közben 
azonban nem. Ott az idegrendszer nálam úgy 
működik, amikor megteszem az első lépést, 
onnantól kezdve leszűkül a világ, minden 
ki van zárva, és maximálisan csak a drótra 
figyelek.

- Milyen garancia van az Ön biztonsá-
gára?

- Megint csak azt tudom mondani, hogy 
az egyetlen garancia a 30 éves szakmai 
múltam, tehát ezért tudom véghezvinni, 
mert tudom magamról, hogy képes vagyok 
rá. Ugyanis, ha én ebben nem lennék ezer 
százalékosan biztos, akkor nyilván nem 
csinálnám, ez az egy garancia van, hogy a 
feladatot tudom, hogy meg tudom oldani, és 
tudom azt magamról, hogy ha bármi nem 
várt dolog történik, akkor hideg fejjel ott, 
abban a pillanatban azt valahogy meg tu-
dom oldani. Semmilyen más garancia nincs, 
hiszen nincs rajtam biztosító kötél. A kötél-
tánc, a magasdrót az én szememben több 
mint egy artista produkció. Nem véletlenül 
használják gyakran a közéletben és a művé-
szetben is szimbólumként, hiszen az ember 
egy vékonyka dróton lépeget, és ha eltéveszt 
valamit, akkor leesik. Nagyon komolyan 
gondolom, ha felvennék egy biztonsági övet 
vagy hálót raknék a kötél alá, akkor pont a 
lényege veszne el a dolognak. Tehát nincs 
semmi, itt nagyon keményen, nyersen, éles-
ben megy a bemutató.

- Milyen produkciót lehet majd látni itt 
Kispesten?

- 25-35 méter magasan fogok bemutatni egy 
skywalkot, vagy a templom és a tízemeletes 
ház, vagy a templom és az állványom között. 
A bizonytalanság abból adódik, hogy jelen-
leg még nem tisztázott, hogy technikailag 
melyik a kivitelezhető. 

- Mennyi időt vesz majd igénybe a „sé-
ta”?

- A templom és a ház között körülbelül 110 
méteres a különbség, az állványok között 
valamivel rövidebb, mintegy 10 percig tart 
majd a mutatvány.

- Vagyis, aki látni akarja, siessen, nehogy 
lemaradjon a produkcióról, hisz ha újra 
ilyet akar nézni, azt legközelebb már csak 
külföldön teheti meg.

- Így van, ezzel zárul majd a programsoro-
zat, vagyis június 22-én 20:30-tól lehet majd 
látni a Templom téren. 

Bazsó Zoltán

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

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-
16.00 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 telefon-
számon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Képviselői fogadóórák

Fogadónapok

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 17-19-
ig. 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. Telefo-
nos 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 be-
jelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet
Mihály András 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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  

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)

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

Listás képviselő 
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első hétfő, 17.30-
18.30-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, 18-19.30-
ig. 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 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselő 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselő 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

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.

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.) hétköznapon-
ként 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 gyer-
mekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek va-
sárnap 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), Sime-
on Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 
5 óra, bibliaóra kedd este 6 óra, Kismama kör (kéthetente) csü-
törtök 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. 

Nagyboldogasszony Főplébánia 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. Szent-
misék 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-foglal-
kozás, 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 óra-
kor 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: ifjú-
sági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utol-
só vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.  
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„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. Isten-
tisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis min-
den 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 istentisz-
telet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel, 
ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Is-
ten 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.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

A KISPEST újság júniusi 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. 
június 25. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. A májusi számunkban közölt 

rejtvényünk helyes megfejtése: „Engedje meg, hogy leve-
gyem róla a nyergemet.”; Nyerteseink: Juhász Márton (Zrí- 
nyi u.), Lenkei Lászlóné (Álmos u.). A nyereményeket postán 
küldjük. Gratulálunk!

Rejtvény

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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Kiállítások 
a Kaszinóban 
és a Kingben

Újabb tárlattal mutatkozott be a Kispesti 
Amatőr Képzőművész Kör, a kiállítás má-
jus 15-én nyílt meg a Kispesti Kaszinóban. 
A vendégeket köszöntő Szujkó Szilvia, az 
önkormányzat közművelődési bizottságának 
elnöke, beszédében kijelentette: „a szakkör 
csupán második évét zárja, de máris neve 
van a kispesti közéletben, tagjai közül többen 
jelentős egyéni sikerekkel is büszkélkedhet-
nek”. Elmondta, a képzőművészeti szakkört 
ugyan műkedvelőknek hirdették meg, de 
ennek ellenére komoly szakmai programmal 
rendelkezik. Hozzátette, a kiállított munkák 
mindegyikén érezhető, hogy jókedvből, lel-
kesedésből készültek. Megtudtuk, az Udvari 
Hajnalka vezetésével működő képzőművész 
körben a klasszikus csendélettől a modell 
utáni rajzig, az akvarelltől az olajfestéséig, a 
plein-air-től a pointillizmusig szinte minden-
ről tanulhatnak a kör tagjai. Tárlatuk június 
30-ig tekinthető meg.
Aznap a wekerlei King Galéria is újabb kiál-
lítással várja a műkedvelő közönséget: június 
végéig Szekeres Irma alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők. A képeket a Kós Károly 
iskola igazgatója ajánlotta a közönség figyel-
mébe. Lóth Éva elmondta, az alkotó – az ok-
tatási intézmény korábbi rajz-földrajz szakos 
pedagógusa – élénk, határozott és dinamikus 
személyiség, s ez képeiről is visszaköszön. 
„Olyan ember, aki nemcsak munkájában, 
hanem művészetében is a tökéletességre 
törekszik, számomra ez tetszik benne és 
alkotásaiban” – fogalmazott az igazgató. 
Beszéde végén kiemelte, példamutató a Kós 
Károly téren működő cég lokálpatriotizmu-
sa, hiszen a vállalkozás időről-időre kiállítási 
lehetőséget teremt a művészeknek. A meg-
nyitón az iskola egykori és jelenlegi diákjai 
is közreműködtek: Várszegi Károly és Alexa 
Fanny verseket szavalt, Kiss Andrea Melinda 
énekművet adott elő.

Érzelmek 
küzdelme

Először jelentkezett önálló kiállítással Kis-
pesten Mazalin Natália. Az alkotó mintegy 
másfél évtizedes iparművészi tevékeny-
séget követően 2004 után fordult a szabad 
képalkotás felé. A Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben május 7-én nyílt és a hónap 
végéig látható tárlatát Bálvnyos Judit szaxo-
fon-improvizációja vezette be. A töredezett, 
zaklatott zene, tele érzelmekkel, pontosan 
illett a képekhez – jegyezte meg a kiállítást 
megnyitó Wehner Tibor. Jellemzőnek ne-

vezte Mazalin Natália festészetében a több 
anyagból való építkezést, a többféle technikát 
alkalmazó képalkotást és a vissza-visszatérő 
kalligrafikus motívumokat. „A festő művei-
vel az elvontságok, a festői önértékek szabad 
világában kalandozik, ahol nincsenek alakok, 
tárgyak és rekvizitumok, nem bukkannak 
fel beazonosítható, valóságelemekre emlé-
keztető alakzatok, s némi valóságtöredékek 
gyanánt csupán betűk, szövegmaradványok 
jelennek meg, mintegy fogalmi emlékként, 
vagy inkább emlékfoszlányokként” – mond-
ta a művészettörténész.

ef. Zámbó képei
a KMO-ban

 
Az Álomi Reményfűző Intézet 
Sorskutatója – ahogy internetes 
oldalán ef. Zámbó István megha-
tározza magát – személyesen nem 
volt jelen kiállítása megnyitóján 
május 16-án délután a KMO elő-
terében. A beteg képzőművészt a 
tárlat plakátja és képei helyette-
sítették.

A művészpálya legfontosabb állomásainak 
ismertetését követően Faludy Judit művé-
szettörténész a weboldalt idézte, hiszen 
mint mondta, az Egyedi Beavatkozású Print 
műfajáról szóló ismertetőjében ef. Zámbó 
hasznos információkat közöl a kiállításhoz: 
„kézi merítésű, rusztikus felületű papírokra 
nyomtatja munkáit, HP Inkjet tintasugaras 
nyomtatóval, tetszés szerinti méretben. 
Utólag beavatkozik a nyomtatott munkába 
– tovább színezi, idegen motívumot, anyagot, 
tárgyat applikál, ragaszt a felületre, gazda-
gítva annak textúráját, szélesítve a hordozó 
által korlátozott színfelvitel lehetőségeit.” A 
vissza-visszatérő szimbolikus motívumok 
közül Faludy a kifestett körmű női mutató-
ujjat említette (találkozni vele szobor formá-
jában Szentendrén a posta előtt). Elmondta, 

ef Zámbó sorozataiban a hippi mozgalom, 
a szexuális forradalom világának máig ható 
megjelenését lehet nyomon követni, formavi-
lága az amerikai pop arttal tart rokonságot. 
Végül egy a honlapon „Posztedwinista szólá-
sok” címszó alatt olvasható gondolattal aján-
lotta a közönség figyelmébe a június végéig
látható tárlatot: „Nem a látvány a lényeg, 
hanem, amit beleképzelünk.”

Wekerlei pillana-
tok akvarelleken

A Tarnainé Benkő Orsolya vezette Wekerle-
telepi Szent József Plébánia Gyermekkóru-
sa, valamint Gelencsér Fanni és Gelencsér 
Gábor produkcióit követően Nagy Tamás, a 
Wekerlei Társaskör Egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket május elején a Wekerle 
Étteremben. A kiállítást Udvari Hajnalka 
wekerlei iparművész-tanár nyitotta meg.
„…A méltóbb életért,/ Az örömért, ha csak 
egy maroknyiért./Hogy nyitva maradjanak 
mindvégig érzékeink, eltűnődhessünk 
virágon, felhőn, évszakok vonulásán, 
tavasz kékségén, nyár aranyán, az őszi 
tarkuláson…” – idézett Csanádi Imre Mi-
ért? című verséből, azért, hogy aki először 
látja Urmai Ungurán László akvarelljeit, 
választ kapjon rá, miért hasonló a kiállítás 
címe. (Mint mondta, akik ismerik munkáit 
és gondolatait, tudják róla, hogy a meghí-
vón olvasható Csanádi-idézet hűen tükrözi 
hitvallását.)
A centenárium jelmondatára is utalt Udvari 
Hajnalka, amikor elmondta, Urmai „leg-
újabb képeit az idén 100 éves wekerlei há-
zak kidobásra ítélt spalettáival keretezte be, 
mert tudja, hogy Wekerlén értéket őriz az 
idő”. Beszélt arról, hogy az akvarellfestés, a 
technikák közül a legegyedibb alkotó folya-
mat, megismételhetetlen és egyszeri. „Mes-
teri szinten alkalmazza az akvarellfestést az 
áttetsző lazúros színektől a meghökkentő 
kísérletekig” – méltatta az alkotót.
Külön szólt a tárlat fő művéről, a Miért...? 
című képről, amelyet Urmai László édes-
anyja emlékére festett: „egy Wekerlei ház 
ablaka nyílik az örökkévalóság felé, benne, 
az angyalként felszálló lélek, a kereszt és 
két összetört lelkű hozzátartozó látható”.
Végezetül elmondta Urmairól: „reklámgra-
fikusként a megrendeléseket munkaként
végzi, a természet festése, számára a sza-
badságot jelenti. Érzi, hogy nem igazán jó 
irányba tart a világ, szeretne kicsit jobbítani 
rajta legalább addig, amíg valaki megáll a 
festménye előtt, s ha megérinti, netán meg-
szólítja a kép, a művészete már el is érte 
célját”.
Urmai Ungurán László kiállítását június 
végéig hétvégenként 13-17 óra között te-
kinthetik meg az érdeklődők a Wekerle 
Étteremben.

június 14.

Kiállítás
A Wekerlei Alkotótér műveiből
„A Kós Károly tér – a mi terünk” Udvari 
Hajnalka wekerlei képzőművész szakkörének 
tagjai, illetve – a Wekerlei Székelykapu-Na-
pok alatt a Wekerlei Művésztelep „Alkotó-
tér” pavilonjában, – amatőrök által készített 
rajzok kiállítása a Kós Károly tér házairól. A 
megnyitó kezdete: 17 óra. Köszöntőt mond: 
Kós Béla. Közreműködik: Széki Fülöp 
Zsuzsi, mezőségi népdalokkal. A kiállítás a 
későbbiekben megtekinthető: hétvégenként, 
14-18 óra között. Helyszín: Wekerle Étterem 
(Pannónia út 15.).

június 14.

Hangverseny
„Karácsonyi dallamok nyáridőben”
Közreműködik: a Wekerle-telepi Szent Jó-
zsef Kórus. Szólisták: Jeszenszky Lara és 
Tarnainé Benkő Orsolya. Hárfán játszik: 
Haraszthy Márta. Benjamin Britten egész 
fiatalon, Amerikába tartó hajóútján írta a
„Ceremony of Carol” középkori szövegekre 
írt karácsonyi ciklusát. A mű eredetileg női 
karra és hárfára készült. Bár előadásának 
leginkább a karácsonyi időszakban van ak-
tualitása, a kórus nem várja ki a decembert, 
hanem – szellemes húzással – az év közepén 
adja elő néhány más karácsonyi kórusművel 
együtt. Belépődíj nincs! Kezdés: 19 óra. 
Helyszín: a Kós Károly téri római katolikus 
templom (Pannónia út 26.).

Felhívás
Régi wekerlei tárgyak gyűjtésére
2008-ban ünnepeljük a Wekerle-telep meg-
születésének 100. évfordulóját. Ez az alkalom 
kötelezettséget ró ránk, ma élő wekerleiekre. 
Meg kell őriznünk egy foszlányt a régi 
Wekerléből, hogy utódaink is láthassák: így 
kezdődött… A Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) felhívással fordul a wekerleiekhez: 
gyűjtsenek olyan tárgyakat, amelyek a telep 
életének első éveiből (1908-1920) származ-
nak! Nézzenek körül a padlásokon, a sufnik-
ban; kutassanak ládák, szekrények rejtett zu-
gaiban! E tárgyakat (falikút, házszám-tábla, 
villanykapcsoló stb.) azután a nyitva tartási 
időben hozzák el a WTE-be, és adják ott át! 
(Nagyobb méretű, nehezebb tárgy esetén 
kérjük, előzőleg egyeztessen telefonon! Tel.: 
280-0114.) A Wekerlei Társaskör Egyesület 
az összegyűjtött tárgyakból kiállítást rendez. 
Tervei között szerepel az is, hogy a – remél-
hetőleg nem túl távoli – jövőben megnyit 
majd egy múzeumlakást is. A régi wekerlei 
tárgyakat itt helyezzük majd el véglegesen. 
Kedves wekerleiek! Várjuk közreműködésü-

ket, várjuk a régi wekerlei tárgyakat. Készül-
jünk együtt az ünnepre!

Fényképek, 
filmek

Régi fényképeket és filmeket keresünk
A Wekerle-telep Centenáriuma alkalmából 
mai és régi fotókból álló fotóalbumot szeret-
nénk kiadni. Felkérjük mindazokat, akiknek 
birtokában archív fénykép, mozifilm van,
szíveskedjenek azt rendelkezésünkre bocsá-
tani. Az eredeti képekről és filmekről máso-
latot készítünk, és az eredetit a tulajdonos-
nak visszaadjuk. Az összegyűlt fényképeket 

szakmai zsűri fogja értékelni, és az albumba 
érdemesnek ítéltek mellett a szerző és/vagy 
a közrebocsátó nevét közöljük. Szándékunk-
ban áll egy, a telep történetét feldolgozó film
készítése is. Az egykori filmek és fotók a
közrebocsátó engedélyével a filmben is he-
lyet kaphatnak. 

Pályázat
Szép házak – szép udvarok
Kispest önkormányzata a Wekerle Cente-
nárium jegyében pályázatot hirdet „Szép 
házak – szép udvarok” címmel. A pályá-
zat célja, olyan egyéni és/vagy közösségi 
erőfeszítések bemutatása, propagálása és 
jutalmazása, melyek saját környezetük meg-
óvásában, rendben tartásában példaértékűek. 
Pályázati feltételek: A pályázaton minden 
wekerlei lakástulajdonos, illetve lakóközös-
ség részt vehet, nagyságtól függetlenül, bár-
milyen környezetformáló megoldással. Így 
tárgya lehet például a telek rendben tartása, 
az épület példaértékű gondozása, felújítása, 
a melléképület(ek) stílusos kialakítása, az 
utcafront előtti közterület gondozása, mind-
ezek együtt vagy külön-külön is. Díjazás: 
I. díj: 150 000 Ft, II. díj: 100 000 Ft, III. 
díj: 50 000 Ft. A díjazottak a pénzdíjon felül 
az ingatlanon felszerelt plakettet kapnak.(A 
díjazás az ingatlan további fejlesztésére 
fordítandó.) Tartalmi feltételek: Formai 
megkötöttség nincs. Egyértelműen be kell 
mutatni a pályázat tárgyát képező megoldá-

sokat és azok mikéntjét (például magánberu-
házás, lakóközösség összefogása, szabadidős 
környezetrendezés stb.). Javasolt összeállí-
tás: fényképes illusztráció mellé szöveges 
ismertetés. A névvel, címmel ellátott, zárt 
borítékban elhelyezett pályázatokat a kispes-
ti önkormányzat címére kell eljuttatni: Kis-
pest Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, 
Városház tér 18.), illetve leadhatók a WTE 
irodájában. A borítékra rá kell írni a „Szép 
házak – szép udvarok pályázat” címet. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2008. június 30. Eredményhirdetés: 2008. 
szeptember 14.  XVII. Wekerlei Napok.

Üzenet a jövőbe
A Wekerlei Centenárium kiemelkedő ese-
ménye lesz október 4-én a Wekerlei Életfa 
felállítása. Az ünnepi program során egy 
acélkapszulát helyezünk el a Wekerlei Életfa 
betontalapzatába. Ez az acélhenger a ma élő 
wekerleiek üzenetét fogja tartalmazni, akik 
a 100 év múlva itt élő embereknek akarnak 
elmondani valamit. Üzenni valamit csak lát-
szatra egyszerű! Gondolják csak meg! Mi az, 
ami tényleg fontos lehet utódainknak? Mire 
lesznek kíváncsiak ők 100 esztendő múlva? 
Várjuk tehát ötleteiket! Írni biztosan kell 
írunk majd valamit nekik. Mit írjunk? Mi-
lyen – kisméretű – tárgyakat tegyünk a levél 
mellé? Vagy valami egyebet? Ötleteiket le-
adhatják levélben a Wekerlei Társaskörben, 
vagy villámpostán (E-mail) is elküldhetik a 
wekerleihirhalo@gmail.com címre. A kül-
deményre írják rá: Üzenet a jövőbe.

Képzőművészeti
seregszemle

A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) a 
Wekerle-telep Centenáriumának alkalmából 
képzőművészeti pályázatot ír ki öntevékeny 
(amatőr) művészek számára. Korcsoport-
ok: óvodás; alsó-, illetve felsőtagozatos álta-
lános iskolás; középiskolás; felnőtt. Téma: 
a Wekerle-telep, illetve a Centenárium. A 
munkák bármely technikával készülhetnek, 
maximum A3 méretben. A művek hátoldalára 
kérjük nyomtatott betűvel felírni a pályázó 
nevét, életkorát, elérhetőségét! Az alkotásokat 
szakértő zsűri bírálja el. A legkiválóbb pálya-
műveket a WTE díjakkal ismeri el, és október-
ben kiállításon mutatja be. A műveket augusz-
tus 1-jéig kell leadni a WTE irodájában.

A programokról bővebb információk 
a www.kispest.hu, 

a www.wekerletelep.hu 
és a www.wekerletelep.eu 

oldalakon találhatók.



Wekerlei Gyermekház
Petur u. 7. / Tel.,fax: 282-9895, E-mail: gyermekhaz@kispest.hu, Honlap: www.kispest.hu/gyermekhaz

PROGRAMOK

RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére 
kapnak mintát a szülők a kodályi elvek alapján. 
Szerda 16.45-17.15

TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok felnőtteknek. 
Partner nem szükséges!
Kedd 18.00-19.10. és 19.00-20.00 (kezdő).
Csütörtök 19.50 – 21.00 (haladó). Június végéig!

FOLTVARRÓ KLUB
Háromhetente egyszer. Csütörtök 17.00-20.00

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Jó hangulattal, változatos programokkal várjuk a ke-
rületi gyerekeket. Jelentkezni lehet a Wekerlei Gyer-
mekházban. 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 készíte-
nek, mechanikus és gépi korongon korongoznak. 
A kész munkákat kiégetjük. június 23-27.

KÉZMŰVES TÁBOR OVISOKNAK
Óvodások és kisiskolások részére. Naponta két új, 
egyedi technika megismerése. Különleges alkotá-
sok, játékok, ajándék- és dísztárgyak készítése és 
sok-sok játék. július 21-25.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
6-14 évesek számára. Dramatikus játékok, szín-
játszás, improvizációs és szerepjátékok. Meseol-
vasás és feldolgozás, csoportjátékok, közösség-
fejlesztés.  július 28-augusztus 1.

NYELVI TÁBOROK – ANGOL, NÉMET
Délelőtt 2 x 45 perces órákon nyelvtanulás fo-
lyik. Délután szakképzett pedagógus vezetésével 
tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítunk. 
július 28-augusztus 1.

PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások a képzőművészet-
ben! Híres festők nyomába indulunk, különleges 
technikákkal kísérletezünk. Szünetekben szabad-
téri játékok, mozgás. Augusztus végén az alkotá-
sokból kiállítást rendezünk. augusztus 4-8.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves korú gyermekek számá-
ra. 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 tech-
nikák, trükkök elsajátítása a haladóknak. A kész al-
kotásokból kiállítást rendezünk. augusztus 25-29.

WEKERLE CENTENÁRIUM A GYERMEK-
HÁZBAN - 100 ÉVE JÁTSZOTTÁK

Játéktörténeti kiállítás június 13-ig.
A kiállítás megtekinthető hétköznap 8.00 órától 
20.00 óráig.

HAGYOMÁNYOS, RÉGI JÁTÉKOK 
KÉSZÍTÉSE ÉS VÁSÁRA 

június 7. 11.00-18.00, Helyszín: Wekerlei 
Gyermekház. Hogyan készül az ólomkatona, az 
üveggyöngy, az öreg barna mackó, a körtemuzsika, 
a rongybaba és a favonat? Megleshetjük, kipróbál-
hatjuk és vásárolhatunk is.

18.  www.kispest.hu [2008. június]  programok felhívások — közlemények  [2008. június] www.kispest.hu   19. 

HANGVERSENY

Meghívjuk a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
40. éves fennállása jubileumi koncertsorozatának 2008. június 
19-én, csütörtökön 19 órakor tartandó szimfonikus zenekari  
nyitó hangversenyére, a KMO Déryné termébe (1191 Budapest, 
Teleki u. 50.). Műsor: P. Csajkovszkij: Diótörő – Virágkeringő; 
A. Hacsaturján: Spartacus – Adagio; R. Leoncavallo: Bajazzok 
– Intermezzo; Ch. Gounod: Faust – Balettzene (1.,2.,3.,5.,7. té-
tel); J.Offenbach: Orpheus az alvilágban – nyitány; F.Loewe: 
My fair Lady – Ma éjjel táncolnék…; A.L.Webber: Az operaház 
fantomja – zenekari változat. Közreműködik: Matkócsik Éva 
operaénekes, a magánének tanszak tanára és a Kispesti Művé-
szeti Iskola Szimfonikus Zenekara Vezényel: Taligás Lajos. A 
belépés díjtalan!

NYÁRI TÁBOR
Tájékoztatjuk a kispesti lakosokat, hogy a június 20-29-ig tartó 
káptalanfüredi nyári táborra jelentkezni az alábbi címen lehet: 
Kisebbségek Háza: 1191. Bp., Áruház köz 2-4. hétfőn és csütör-
tökön 9.00 – 12.00 óráig, valamint a polgármesteri hivatalban 
a romaügyi referensnél, hétfőn délután 14.00 – 17.00 óráig, 
és szerdán 10.00 – 15.30 óráig a II. emeleten. A táborba 8-14 
éves korú gyermekek jelentkezhetnek. Napi háromszori étke-
zés és szállás biztosított, az elhelyezés faházakban történik. 
A táborban való részvétel ingyenes, amit hozni kell: zsebpénz 
(strandbelépő, hajókirándulás stb.). Az útiköltséget (vonat) oda-
vissza mindenkinek saját magának kell vállalnia. Jelentkezési 
határidő: 2008. június 12-én csütörtökön 12 óráig.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Zárva!
A polgármesteri hivatal zárva tart: június 
30-án (hétfőn, technikai okok miatt) és július 
1-jén, (kedden, a Köztisztviselői Nap alkal-
mából).

Hirdetmény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tar-
tozó munkáltatóknál működő 2008. január 
31-i időpontban megállapított szakszervezeti 
taglétszám alapján Kispest önkormányza-
tának területén az alábbi szakszervezetek 
létszáma eléri, illetve meghaladja az adott 
ágazatban /szakágazatban a foglalkoztatott 
közalkalmazotti létszám tíz százalékát, azaz 
reprezentatívak: Pedagógus Szakszervezet 
(PSZ), Egészségügyi Dolgozók Demokra-
tikus Szakszervezete (EDDSZ), Bölcsődei 
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
(BDDSZ), Magyar Zene és Táncművészek 
Szakszervezete (MZTSZ), Szociális Terüle-
ten Dolgozók Szakszervezete  (SzTDSZ).

Dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Hibabejelentés
A főváros köz- és díszkivilágítását a Buda-
pesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti. 
Közvilágítási hibabejelentés: (munkaidő-
ben) a 238-3838-as vagy a 289-4070-es, a 
06-40/383-838-as helyi tarifával hívható 
telefonszámon, vagy a bdk@bdk.hu e-mail 
címen lehetséges.

Ingatlan pályázat
Az önkormányzat nyilvános pályázatot hir-
det a tulajdonában lévő 1-2. sorszám alatti 
beépítetlen építési telek és a 3. sorszám alatti 
lakóépület versenytárgyalás keretében, lici-
tálásos eljárással történő értékesítésére.

1. Bp. XIX. Tulipán u. 14. (Hrsz.:164598) 
Területe: 450m2.
Licitálás kiinduló ára: 13 475 000 Ft. Bá-
natpénz: 720 000 Ft.
2. Bp. XIX. Báthory utca 23. (Hrsz.:161-
800) Területe: 548m2.
Licitálás kiinduló ára: 31 800 000 Ft. Bá-
natpénz: 1 700 000 Ft.
3. Bp. XIX. Kossuth Lajos u. 5. 
(Hrsz.:164240) lakóház, udvar, gazdasági 
épület. Telek terület: 1087m2.

Licitálás kiinduló ára: 78 000 000 Ft. Bánat-
pénz: 4 000 000 Ft
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 
2008. július 7-én 17 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2008. július 8-án 
10.00 - 11.00 óra között.
A pályázatról előzetesen érdeklődni, a 

jelentkezési lapot átvenni, illetve leadni a 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Hasznosítási Iroda, 1195 Bp., Városház tér 
18-20. C épület 40-41. szobában lehet. Tel.: 
06-1-347-4527.

Panel pályázat
Az önkormányzat az iparosított technológiá-
val épült lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, felújításá-
nak támogatására kiírt minisztériumi pályá-
zatok önkormányzati támogatással történő 
kiegészítésére vissza nem térítendő támo-
gatási keretösszeget hagyott jóvá a 2008. évi 
költségvetésében. A pályázat célja: Az ipa-
rosított technológiával épített (kisblokkos, 
alagútzsalus, paneles technológiával épített), 
minimum 10 lakásos lakóépületek energiata-
karékos felújításának támogatása.
A pályázat részvételi feltételeit, Bp. Főv. 
XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-
testülete 26/2005.(VIII.10.) sz. rendeletének  
II. sz. fejezete tartalmazza. A rendelet és a 
jelentkezési lap átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási 
Irodáján (1195 Bp., Városház tér 18-20. C. ép. 
I. emelet 40-41.) félfogadási időben (hétfő 
14:00 - 18:00 , szerda 8:00 - 16:30 és péntek 
8:00 - 12:00  óra között) 2008. május 7-től. 
A pályázatok leadása ugyanitt történik.
Információ a 3474-583 telefonszámon is 
kérhető.
A Pályázat teljes anyaga (hirdetmény, rende-
let, jelentkezési lap) letölthető a http://www.
kispest.hu/ honlapról (pályázatok).
Jelentkezési határidő: folyamatos, 2008. 
augusztus 19. 1600 óráig.
A pályázatokat a Tulajdonosi Bizottság – so-
ros ülésén – folyamatosan bírálja el (a rendel-
kezésre álló összeg erejéig), az eredményről 
valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Gyommentesítés
Tisztelet Kispesti Lakók! Tegyünk együtt a 
gyommentes Kispestért! Önkormányzatunk 
kiemelten fontos kérdésnek tartja kerületünk-
ben a gyommentesség biztosítását és ezáltal 
az allergén növények visszaszorítását, ennek 
érdekében alakult meg idén a Zöldkommandó 
is. Közparkjaink kaszálását idén a Közpark 
Kft. végzi, emellett azonban a növényvé-
delemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 
5. § előírásai alapján a földhasználóknak 
(tulajdonosok, bérlők) is folyamatos feladata 
az ingatlanok gyommentes állapotának fenn-
tartása. A kötelezettség kiterjed az ingatlan 
teljes területére és az ingatlan előtti zöld 
sávra, vízelvezető árokra. A törvény előírja 
azt is, hogy a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbó kialakulását megakadályozni, 
és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 

folyamatosan fenntartani. Ennek legegysze-
rűbb módja a június közepétől végzett rend-
szeres kaszálás. Felhívjuk figyelmüket, hogy a
2008-as év csapadékos, meleg időjárása miatt 
a vegetáció növekedése, az allergén növények 
fejlődése gyorsabb, így a parlagfű virágzása is 
hamarabb várható, ezért az ellene való véde-
kezést is hamarabb kell megkezdeni. Kérjük, 
hogy a fentiek értelmében, környezetünk 
rendezettsége, családtagjaink és lakótársaink 
egészsége érdekében az ingatlanon és az előt-
te lévő közterületen folyamatosan végezzék 
el a gyommentesítést és parlagfűirtást. Aki 
a törvény által előírt kötelezettségének nem 
tesz eleget, azzal szemben növényvédelmi 
bírság szabható ki, melynek összege 20 000 –  
2 000 000 Ft-ig terjedhet. Földterületeink és 
közvetlen környezetünk gyommentessége 
mindannyiunk közös érdeke!

Nyári tábor
Asztmás és allergiás gyermekeknek
Időpont: augusztus 5-11-ig. Helyszín: 
Csattogóvölgy. Jelentkezés: 280-8452 vagy 
a 06-30/200-2898 telefonszámon (Zempléni 
János). A tábor támogatóink jóvoltából a 
gyermekeknek 18 500 Ft. Jelentkezés: 10 
000 Ft előleg befizetésével június 10-ig. Befi-
zetés helye: 1192. Budapest Hungária út 33/2. 
A tábor szervezője: az Asztmás és Allergiás 
Gyermekek Magyarországi Egyesülete.

Tájfun SE
A Tájfun Se taekwondos sportolói április 
28-án – Braun Tímea és Kenéz Attila – ki-
váló tanulmányi eredménye és kiemelkedő 
sportteljesítménye elismeréséül Südi János 
államtitkártól ünnepélyes keretek között 
vehették át „ A Magyar Köztársaság jó tanu-
ló-jó sportolója” oklevelet és emlékplakettet. 
Május 17-én az egyesület sportolói részt 
vettek a VIII. Goldstars Kupa Nemzetközi 
Taekwondo Bajnokságon, ahol a „B„ ka-
tegóriában induló  versenyzők csapatban 
3. helyezést értek el, az „A„ kategóriában 
induló sportolók pedig a csapatverseny  2. 
helyén végeztek. A versenyen hat ország kö-
zel kétszáz utánpótlás korosztályú sportolója 
indult. Az aranyérmesek: Braun Tímea, Oláh 
Bence, Kazinczy Viktor, Wusinczky Máté, 
Kolesár Szundy Fanni, Füredi Rebeka.

Showtánc
Május 9-én és 10-én a Maroshévizi Fitness Is-
kola sportolói részt vettek az európai showtánc 
szövetség (ESDU) nemzetközi versenyén a 
horvátországi Porecben. Az iskolát 11 ver-
senyző képviselte, és idén is hatalmas sikert 
aratva tértek haza – tudtuk meg Maroshévizi 
Krisztinától, az iskola vezetőjétől.
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, 
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzett-
séggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-
Nokia, Nordmende, Vestel, Dual, Schneider. 
Tel.: 06/20-531-7638, 06/20-542-3529 

TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELY-
SZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. 
Megbízható, precíz munka, garanciával, 
mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235, 
06/20-415-1712 

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

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

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

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, 
kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi 
tetők felújítása garanciával, palatetők javítá-
sa. Tel.: 06/20-439-0846, 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 IN-
GYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villany-
bojlerek szakszerű javítása garanciával. Ja-
vítás esetén díjtalan kiszállással. 281-07-69, 
06 30 912-1294 

Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése. 
Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, 
zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szak-
mai hozzáértéssel. 06 30 911 8720

Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű la-
kásfelújítás, 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, bér-
számfejtését, bevallások készítését, TB-, 
adóügyintézését. Telefon: 281-1320, 06/20-
360-9129

GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, 
MANIKŰR, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, 
FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ TESTMASSZÁZS 
(NEM SZEX), talpmasszázs. Kérésre ház-
hoz megyek! Ildikó, tel.: 06/20-335-5653, 
295-3998 

Női-férfi-gyermek FODRÁSZ házhoz
megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák készí-
tése, otthonában. Köszönöm hívását: 06/20-
358-7229

Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli szak-
szerű gépi tisztítás. Fábián István, tel.: 
06/20-317-08-43 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa akció! Kerületieknek 5%, nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! Bútorgyártás, 
konyha- és szobabútor egyedi méretre. 
Részletfizetési lehetőség! Telefon: 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, közü-
leteknek is. Telefon: 285-2882 vagy 06-30-
251-5872

GYÓGYPEDIKŰRÜS házhoz megy! Hét-
végén is hívható. 276-29-85. Kiszállás díj-
talan!

Ha tud olyan kis munkát, amit más nem 
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, 
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek 
állnak rendelkezésére. Telefon: 06/20-416-
5879, 06/30-486-7472

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézés-
sel, megbízható rakodókkal. Igény szerint 
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi 
kedvezmény! Telefon: 06/70-2-144-235, 
280-2542

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje, garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, Telefon: 
06/30-9-628-704 

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEM-
PEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁ-
NOS TEL.: 06/20-9274-188

LAKÁSFELÚJÍTÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍ-
TÉS, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, TERVE-
ZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. MINŐSÉGI 
MUNKA REÁLIS ÁRON, ELŐZETES 
KÖLTSÉGVETÉSSEL. TEL.: 06/20-933-
8634, 0670/ 38-49-334, 282-2498

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köb-
méteres).  Sóder, homok, föld megren-
delhető.  Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460 

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni el-
képzelések alapján, Bosch Siemens, Teka 
háztartási gépekkedvező áron. Ingyenes fel-
mérés, 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 Arany-
eső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629 
Magnetoterápiás kezelés.

Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz, Lakásán 
minden tipusú háztartásigép javítása garan-
ciával! Kiszállási díj nincs! Tel.: 285-3488, 
06/30-9-50-17-17, www.megoldasszerviz.
hu

Könyvkötészeti, restaurátori és grafikai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, 
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállí-
tom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30-
931-5840

Zár-lakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
csere, betörésbiztos hevederzárszerelés, 
ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb 
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! 
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, in-
gyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-
625, 06/20-467-7693 

Budapesten és környékén szobafestést, 
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált 
parketta lerakását vállaljuk rövid határidő-
vel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-505-8982, 
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! Tel.: 06/30-345-7130 

Gyógytornáztatást vállalok központi ideg-
rendszer sérüléséből eredő , mindenfajta 
mozgásszervi bénulásra( agyvérzés, stroke, 
Parkinson, stb.). Tel.: 281-0208 

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁST, VÍZ, GÁZ-
VEZETÉK, FŰTÉSSZERELÉST GÁZKÉ-
SZÜLÉK JAVÍTÁST, - valamint társashá-
zak és családi házak teljes körű gépészeti 
felújítását vállalja hat fős megbízható csa-
patunk több éves szakmai tapasztalattal. 
MINŐSÉGI MUNKA GARANCIÁVAL, 
MÉRSÉKELT ÁRON. GENERAL STARS 
KFT. 06-20-9316-750 

Rövidáru, méteráru kiárusítás, szövetbélés 
100 Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, pántvá-
gás, zsebanyagok, gombok, cérnák, tipp 
zárak nagy választékban. Kispest, Kossuth 
Lajos u. 68. Tel.: 280-1147

Megbízható festők vállalnak festést, mázo-
lást, tapétázást, külső szigetelést. Profi mi-
nőség, elérhető áron. Közületeknek is dol-
gozunk. 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 

Bádogos és vízvezeték szerelő munkák, für-
dőszoba felújítások, javítások, tetőjavítások. 
Tel.. 06/20-391-5982, 291-92-39

FESTÉS-MÁZOLÁS 20% KEDVEZMÉNY-
NYEL VÁLLALUNK, TAPÉTÁZÁST TA-
KARÍTÁSSAL IS. HÍVJON BIZALOM-
MAL! 215-48-64, 06/20-358-9867 

Épület lakatos vállalja kerítések, korlátok, lép-
csők, előtetők készítését. Tel.: 0620-365-43-46 

Állapotfelmérés- méregtelenítés, kis rezo-
nanciás kezelések, asztrológia. Tel.: 06/30-
636-85-45 

MELEGBURKOLÁS LAMINÁLT PAR-
KETTÁZÁS SZEGÉLYEZÉSSEL- 700 FT/ 
NM, PADLÓSZŐNYEGEZÉS, PVC- 400 
FT/ NM-TŐL. 3 ÉV GARANCIÁVAL.
BUDAPEST TERÜLETÉN INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL- HÉTVÉGÉN IS. Az ár 
10 nm feletti terület esetén értendő. Tel.: 
06/20-430-0674 

INGATLAN

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK 
ELADÓ LAKÁSOKAT – HÁZAKAT RE-
GISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 
… ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYIN-
TÉZÉS- INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- 
MEGBÍZHATÓSÁG … TEL: 06/30-98-66-
785. supsa ingatlan

Eladó Kispesten ( a 68-as busz végállomá-
sánál) 2 emeletes tégla házban, 53 nm.-es, 
1. emeleti, 2 erkélyes, 2 szobás, külön wc.-
s, fürdős, kamra, + 6 nm. pince, gázfűtéses, 
teljesen felújítandóan. Iár: 12,5 M. Ft. Tel.: 
06/30-416-29-84, 403-16-48

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, 
átlagos állapotú, önkormányzati lakást el-
cserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. 
Tel.: 06/70-516-2333 

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI 
DÍJ: 2%! HITELÜGYINTÉZÉS HELY-
BEN! K.ING INGATLANIRODA KÓS K. 
TÉR 13. T: 348 03 35 

Kispesten eladó kertes ikerház, ami különál-
ló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös 

kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném 
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559 

WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN 
TIZENKÉTLAKÁSOS HÁZ EMELETI 
45 NM. CIRKOFŰTÉSES LAKÁSA KÉT 
KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁVAL, KLÍ-
MÁVAL, GARÁZZSAL,KERTRÉSSZEL, 
12,9 M. Ft. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING 
INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. T: 
348 03 35-06/70/5365857- 06/20/3500165

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

KÉTGENERÁCIÓS HÁZ KISPEST ÓVÁ-
ROSÁBAN! SZÉP SZÉLES UTCÁBAN 
70 NM. 2+2 FÉLSZOBÁS CIRKÓS ÉS 30 
NM. EGYSZOBÁS KONVEKTOR FŰTÉ-
SES - PARKOSÍTOTT 150 NÖL. TELKEN 
27,8 M Ft. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING 
INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. Tel.: 
348 03 35 - 06/20/5300165  -  06/70/536-
5857

Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest köz-
ponti részén, forgalmas helyen. Gyalogos 
forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzlethe-
lyiséget. Tel.: 06/20-346-9004

WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN HAT-
LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN KÉTSZIN-
TES, NÉGYSZOBÁS, VERŐFÉNYES, 
JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS, ÓRIÁSI SZE-
PARÁLT KERTTEL, AUTÓBEÁLLÓVAL 
20,5 M. Ft. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING 
INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. Tel.: 
348 03 35 - 06/70/536 5857 - 06/20/5300165

Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 
80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es 
telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Telefon: 06/30-32-
43461

WEKERLÉN, TIZENKÉTLAKÁSOS 
HÁZ FÖLDSZINTJÉN TELJESEN FEL-
ÚJÍTOTT 45 NM. LAKÁS 11,5 M Ft. 
IRÁNYÁRON ELADÓ! EGY SZIGETELT 
ABLAK A NAGYKŐRÖSI ÚTRA NÉZ. 
K.ING INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 
13. T: 348 03 35- 06/70/536 5857

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat 
szobás családi ház eladó, garázzsal, iroda-
helyiséggel. Iá.: 44 M Ft. Telefon: 06/20-
5859-748

WEKERLÉN EUROPARKTÓL 5 PERC-
RE, DE CSENDES UTCÁBAN NÉGY-
LAKÁSOS TÁRSASHÁZ KÉTSZINTES, 
ÖTSZOBÁS, 82 NM. TELJESEN FELÚJÍ-
TOTT ELSŐ RÉSZE, KONYHABÚTOR-
RAL 26,8 M. Ft. IRÁNYÁRON ELADÓ! 
K.ING INGATLANIRODA T: 348 03 35- 
06/70/5365857 06/20/53 00 165

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, ét-
kezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, 
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével. 
Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Tel-
jes körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 
állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M 
Ft. Tel.: 06/70-319-3427

EZT LÁTNI KELL! KISPEST ÓVÁROS-
ÁBAN, ŐSFÁS PARKBAN, HÉT ÉVE 
ÉPÜLT TÁRSASHÁZ FÖLDSZINTI 66 
NM. KÉTSZOBÁS, CIRKÓS, GYÖNYÖRŰ  
LAKÁSA SAJÁT PARKOLÓVAL, PINCÉ-
VEL 20,6 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! 
K.ING INGATLANIRODA KÓS K. 13. T: 
348 03 35-  06/20/5300165

Eladó Kispesten a 68-as végállomásánál, 2 
emeletes téglaházban, 53 nm-es, I. emeleti, 
2 szobás, két erkélyes, külön wc és fürdő-
szoba, kamra+ pince, gázfűtés, teljesen fel-
újítandó lakás. Iá.: 12.5 M Ft. Tel.: 06/30-
416-2984, 403-1648

KIADÓ!WEKERLEI CSENDES UT-
CÁBAN, NÉGYLAKÁSOS HÁZ ELSŐ 
RÉSZE: KÉTSZINTES, NÉGYSZOBÁS, 
FELÚJÍTOTT, KONYHABÚTORRAL, 
AUTÓBEÁLLÁSSAL 95 000 Ft. + REZSI 
/HÓ. K.ING INGATLANIRODA KÓS K. 
TÉR 13. 348 03 35 - 06/70/536 58 57

Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen 
lévő téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron el-
adó. Érd.: 06/20-583-4322

WEKERLÉN, SZÉP NYOLCLAKÁSOS 
HÁZ FÖLDSZINTJÉN HÁROMSZO-
BÁS, 57 NM., FELÚJÍTOTT LAKÁS KÉT 
DB. TETŐTERES GARÁZSSAL, GYÖ-
NYÖRŰ, PARKOSÍTOTT KERTTEL 20,9 
M. FT. ÁRON ELADÓ! K.ING INGAT-
LANIRODA KÓS K. TÉR 13. 348 03 35- 
06/20/5300165-06/70/536 58 57

Eladó 220 nöl-es gyümölcsös telek Érd 
parkvárosban. Tel.: 3299-851

KISPESTEN 150 Nöl összkomfortos 105 
m2 csház 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, 
garázs+MELLÉKÉPÜLET ELADÓ Iá: 31,9 
mill. Tel: 377-6989  06309759572

Pilisen, Budapesttől 38 km-re nyaraló, 300 
nöl-es telek házzal eladó. Tel.: 35-72-753, 
este 

XIX. ker. Kazinczy u. 2 alatt, 37 nm-es, fel-
újított, nagy étkezőkonyhás, földszinti lakás 
eladó. Iár.: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84- 

XIX: Ker. Dobó Katica u. 2-ben magas föld-
szinti, 64 nm-es, 1+2 félszobás lakás eladó 
Ár.: 12,5 M Ft. Tel.: 06/30-232-41-56 

Kispesten a templom téren eladó, 27 nm-es, 
közepes minőségű lakás, vagy elcserélhető 
önkormányzatira. Tel.: 06/20-351-69-69 

Kőbányán, X. 3-as metró közelében, 1 szoba 
összkomfortos lakás eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06/70-25-66-276 

Kispest központjában, azonnal költözhető, 
4. emeleti, közbiztonsági ajtós, Vízórás, új 
burkolatú, új fürdőszobás, wc-s, klímás, 1+2 
fél szobás lakás eladó! Telefon: 06/70-382-
60-33. 

Wekerlén 4 lakásos házban, nagy kertek 
közt ülő, 2 lakás, egybe nyitva eladó. A tető-
tér beépíthető, 2 generációnak is ideális. Iár.: 
31,5 M Ft. Tel.: 06/20-511-64-11 

Wekerlén 3 szobás földszinti lakás, 2 garázs-
zsal, különleges adottságokkal eladó! 20,9 
MFt. 30-223-0986 R.ing Bt.
 
2.Kispesti 53 nm-es panellakás, panorámás 
kilátással, új nyílászárókkal eladó, irányár: 
9,1 MFt. 30-223-0986 R.ing Bt. 

Az Óváros szélén, 2001-ben épített társas-
ház első emeletén eladó egy 86 nm-es, 2 
és fél szobás lakás, irányára: 26,5 MFt. 30-
223-0986 R.ing Bt.
 
Wekerle csendes részén ikerház különlege-
sen nagy kerttel, beépített tetőtérrel, garázs-
zsal eladó, irányára: 35,9 MFt. 30-223-0986 
R.ing Bt.

Eladó telket, családi házat, öröklakást ke-
resek Kispesten. Felújítandó, bontandó is 
érdekel. Hívását előre is köszönöm. Telefon: 
06-30/357-2164

Kispesten eladó 180nöl-es, nagyon szép 
kerttel egy 98nm-es, teraszos, alápincézett, 
masszív családi ház. Irányár: 28,8M Ft Tele-
fon: 06-30/357-2164

Kispest, Kisfaludy utcában eladó 73nm-
es, háromszobás, remek elrendezésű 
házrész, ötlakásos, csendes, kulturált tár-
sasházban, kerttel, pincével, tárolóval.  
Irányár: 14,9 M Ft Telefon: 06-30/357-2164

Kispest kertvárosában 100 nöl-es, összköz-
műves telken 1,5 szobás, jó állapotú, bővít-
hető családi ház, műhelynek is alkalmas mel-
léképülettel, gépkocsi beállási lehetőséggel.  
Irányár: 21,5M Ft Telefon: 06-30/357-2164 

Kispesten eladó 1,5 szobás, tégla, gázfűté-
ses, teljeskörűen felújított (fürdő, konyha-
bútor, nyílászárók, fűtés-, víz-, elektromos-
hálózat) házrész ötlakásos társasházban 
kerthasználattal, pincével, padlással. Irány-
ár: 15,2M Ft Telefon: 06-30/357-2164 

Kispest óvárosában eladó 153nöl-es telken 
összesen 225nm-en háromgenerációs csa-
ládi ház, garázzsal, 13 nm-es terasszal, + 
35nm-es műhelynek, raktárnak alkalmas 
helyiséggel. Irányár: 63,5M Ft Telefon: 06-
30/357-2164 

ELADÓ WEKERLEI LAKÁST KE-
RESEK REÁLIS KORREKT ÁRON  
GYORS ÜGYINTÉZÉSSEL Tel.: 06/-30-
986-6785

Kispesten zöldövezeti részén 4-em. Ház-
ban 27 m2 felújítást igénylő garzon el-
adó. ár -7.5 M/Ft  legoptimálisabb HI-
TEL-lehetőségek intézése..- ÜGYVÉDI 
háttér jelenléte... www.ingatlan.com 
/supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-830-11-79 
 
Kispesten, zöldövezeti részén 4-em. ház-
ban 55-m2 1+2 félszobás felújítást igénylő 
lakás eladó.ár -10.8 M/Ft  legoptimálisabb 
HITEL-lehetőségek intézése..- ÜGYVÉ-
DI háttér jelenléte... www.ingatlan.com 
/supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-830-11-79 
 
Kispesten, kertvárosban családi ház fele 57-
m2 ( kétszobás) szép napos lakás rendezett 
432-m2 (ennek a fele) telekkel 14.4 M/Ft eladó 
legoptimálisabb HITEL-lehetőségek in-
tézése..- ÜGYVÉDI háttér jelenléte... 
www.ingatlan.com /supsa ingatlan/ TEL = 
06/ 30-830-11-79

A KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ 
INGATLANOKAT ÁLLAPOTTÓL FÜG-
GETLEN ÜGYFELEIM RÉSZÉRE. 
TEL: 06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu 
 
KISPESTEN EGY HÁZBAN KÉT LAKÁS 
ELADÓ: 35 NM-ES 1,5 SZOBÁS, KÖVE-
ZETT, PARKETTÁZOTT, KLÍMÁS VII. 
EMELETI FELÚJÍTOTT 8,5 MFT ILLET-
VE 55 NM-ES 2 SZOBA HALLOS, BE-
ÉPÍTETT ERKÉLYES, KÖVEZETT, PAR-
KETTÁZOTT, KLIMÁS,VÍZÓRÁS VIII. 
EMELETI IRÁNYÁR 10,5 MFT. TEL.: 
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
 
KISPEST FREKVENTÁLT RÉSZÉN 
KULTÚRÁLT NÉGYEMELETES HÁZ 
II. EMELETÉN 54 NM-ES 1+2 FÉL 
SZOBÁS, ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, KÖ-
VEZETT, PARKETTÁZOTT, FELÚJÍ-
TOTT SZÉP ÖRÖKLAKÁS ELADÓ. 
TEL.: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu 
 
KISPESTEN PONTHÁZBAN TÖMB-
FŰTÉSES III. EMELETI 37 NM-ES 
EGYSZOBÁS, BEÉPÍTETT ERKÉ-
LYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, 
VÍZÓRÁS, SZÉP ÁLLAPOTÚ TE-
HERMENTES ÖRÖKLAKÁS ELADÓ 
VAGY NAGYOBBRA CSERÉLHETŐ. 
TEL: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu 
 
XIX. KISPESTEN, 6 LAKÁSOS TÁR-
SASHÁZBAN FÖLDSZINTES, UDVARI 
54 NM-ES 2 SZOBÁS, GÁZKONVEK-
TOROS, VÍZÓRÁS, TEHERMENTES, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, ALA-
CSONY REZSIJŰ ÖRÖKLAKÁS TÁ-
ROLÓVAL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL, KERTRÉSSZEL, 
IRÁNYÁR 10.900.000, -FT ELADÓ.  
TEL.: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu

KERESEK ELADÓ INGATLANT A KE-
RÜLETBEN. HÍVÁSÁT VÁROM: 06-30-
568-7865

WEKERLÉN BERCSÉNYI UTCÁBAN, 
CSENDES ŐSFÁS KÖRNYEZETEBEN, 
NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN, HÁT-
SÓ KERTKAPCSOLATOS, SZÉP NA-
POS MÁSFÉL ÉVE FELÚJÍTOTT 
1+3FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐS, KÉT 
FÜRDŐSZOBÁS HANGULATOS HÁZ-
RÉSZ, 150 NM KERTTEL, MELLÉKÉPÜ-
LETEKKEL ELADÓ! IRÁR: 23,9 M TEL.: 
0630-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN METRÓTÓL PÁR PERCRE, 
CSENDES HELYEN NÉGYLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN, NAGYON JÓ ÁL-
LAPOTÚ, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ 1+3 
FÉLSZOBÁS AMERIKAI KONYHÁS,  
DÉLNYUGATI FEKVÉSŰ CIRKÓ-
FÜTÉSES HÁZRÉSZ, GONDOZOTT 
KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL, MELLÉKÉPÜLET-
TEL ELADÓ! IRÁR: 26,9 M TEL: 0630-9-
332-592 www.ingatlanvarazs.hu
 
SOS!!!! KÉSZPÉNZZEL FIZETŐ ÜGY-
FELEINK RÉSZÉRE SÜRGŐSEN KE-
RESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT 
LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, HÁZRÉ-
SZEKET, KISPESTEN, WEKERLÉN! 
HÍVJON BIZALOMMAL! ALACSONY 
JUTALÉK GYORS, KORREKT, ÜGY-
INTÉZÉS, TÖBB ÉVES SZAKMAI 
TAPSZTALATTAL VÁRJUK HIVÁSÁT! 
WEKERLE INGATLANIRODA, XIX., 
THÖKÖLY ÚT 23.  TEL.: 0630-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN CSENDES KÖRNYEZET-
BEN ELADÓ AZONNAL KÖLTÖZHETŐ,  
ELSŐ EMELETI CIRKÓFŰTÉSES, KLÍ-
MÁS LAKÁS, KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ 
SZOBÁVAL, GARÁZZSAL, SZEPARÁLT 
KERTTEL! IRÁR: 12,9 M. TEL.: 0630-9-
332-592

XX. négyemeletes házban féleme-
leti 57 nm felújított, kétszobás,  
gardróbszobás, étkezős, nagy erké-
lyes (7 nm) öröklakás eladó. Irányár:  
10,500,000 Ft. Telefon: 06-30-919-7375
 
Pesterzsébeten 7,100,000 Ft irányáron 
eladó egy 35 nm, egyszobás, kövezett,  
parkettázott panellakás. Érd.: 06-30-919-
7375

XIX. ker. Kazinczy u. Pontházban, házköz-
ponti fűtéses, 62 nm alapterületű, 2+1/2 
szobás, felújított lakás. Irányár: 12.3 millió. 
Érdeklődni: 20/663-0577
 
XIX. ker. Klapka u. 68 nm alapterüle-
tű felújított, 3 szobás + gardrób szo-
bás, felújított, parkra néző lakás beépí-
tett bútorokkal. Irányár: 13.5 millió. 
Érdeklődni: 20/663-0577
 
XIX. ker. 4 emeletes, hőszigetelt házban 
a József Attila utcában, 4. emeleti jó be-
osztású 54 nm alapterületű lakás. Irány-
ár: 11.9 millió Érdeklődni: 20/663-0577 
 
XIX. ker. Felső-Kispesten a Ma-
gyar utcában igényesen felújított, szép 
kerttel rendelkező 70 nm alapterüle-
tű + (tetőtér beépíthető) családi ház. 
Irányár: 24.9 millió. Érdeklődni: 20/663-
0577
 
XIX. ker. Hunyadi utcában, újszerű ,tégla-
építésű, cirkófűtéses lakás 90 nm alapterül-
ten 4 szobával eladó. Irányár: 23.9 millió. 
Érdeklődni: 20/663-0577 

KIADÓ Kispesten a Kossuth L. u.-ban 45 
nm-es, egy szobás, egyedi fűtéses, első 
emeleti lakás, kerttel, kocsibeállással. érd.: 
06/20-944-0532 

XIX., Élmunkás ltp.-en, fsz-i, 40 nm-es, 1+1 
félszobás, konvektoros, tégla lakás eladó. 
Alacsony rezsi. Azonnal költözhető! Üres! 
Tehermentes. Tiszta-rendezett tulajdon. 
Iá.: 10.850.000 Ft. Tel.: 06/70-319-3427  

XIX. Árpád u. igen csendes részén, jó állapotú 
kis ház, 10 nöl-es kis telken eladó. Tiszta, ren-
dezett körülmények, szoba, étkező, konyha, 
fürdő. Iá.: 21.2 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427  
 
XVIII. Királyhágó u.-ban, 59 nm-es, 1 + 2 
félszobás, első emeleti, világos, 2002-ben 
épült, jó beosztású, tégla lakás eladó! Liftes 
ház, tárolóval, teremgarázzsal. Kitűnő köz-
lekedés. Sürgős! Mi mennénk + Iá.: 16,4 M 
Ft. Tel.: 06/70-319-3427
 
Kispesten négyemeletes házban, 27 nm-es 
garzon sürgősen eladó! Tehermentes. Tisz-
ta, rendes társasházban. Iá.: 7,2 M Ft. Tel.: 
06/70-319-34-27

Kispest legkeresettebb utcájában eladó egy 
75 nm-es, kitűnő beosztású, világos, felújí-
tott lakás. 1 + 3 félszoba, konyha, étkező, 
gardrob szoba. Erkélyes, saját pincével. 
Négyemeletes ház második emeletén. Saját 
hőközpontú ház. Iá.: 15,8 M Ft. Tel.. 06/7-
0-319-34-27
 
XIX., négyemeletes ház első emeletén, 55 
nm-es, 1+ 2 félszobás, étkezős, erkélyes, jó 
beosztású lakás eladó! Sürgős! Tiszta, rende-
zett lépcsőházban. Alacsony közösköltség+ 
pince. Iá.: 10.950.000 Ft. Tel.: 06/70-319-
3427
 
XIX., Könyvkötő u. csendes részén emele-
tes ház + kis ház eladó, 584 nm-es telken. 
Több autóbeállási lehetőséggel. Több gene-
rációnak, esetleg Tsh-nak is megfelelő lehet. 
Alacsony fűtésszámla, jól szigetlet, korsze-
rű. Cirkós + padlófűtéses + kandalló (2 X 
100 nm+ 65 és 30 nm) Vállalkozásnak is 
megfelelő! Érték befektetés! Iá.: 44.990.000 
Ft. Tel.: 06/70-319-3427
 
ELADÓ ÖRÖKLAKÁST-HÁZAT KERE-
SEK. MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL. 
LEHET FELÚJÍTANDÓ VAGY FELÚJÍ-
TOTT. HÍVÁSÁT KÖSZÖNÖM! TEL.: 
06/70-319-34-27 

Pestszentlőrincen a KISZ-ltp-en. 47 nm-es 
öröklakás eladó. A lakás 4.emeleti, felújí-
tott, 1,5 szobás, erkélyes. Irányára: 11,6 M 
Érdeklődni: 06-20-951-7270

Kispesten Batthyány utcában 59m2-
es 4. emeleti, 1 + 2 fél szobás azon-
nal beköltözhető (üres), felújí-
tott, panellakás eladó tulajdonostól! 
Irány Ár: 10, 8 Mill. Ft. T: 280-9370 Mobil: 
06-20-549-2434

OKTATÁS

PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS Kispes-
ten. Általános iskolásoknak minden tan-
tárgyból, közép iskolásoknak matematiká-
ból. Tel.: 377-44-48. 06/30-581-60-69

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

Matematika korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállalok általános is-
kolásoknak, szükség esetén más tan-
tárgyakból is. Tel.: 06/70-225-5230 

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”, 
„C”, C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és „D 
kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, 
autóbuszvezetői és vállalkozói szaktanfo-
lyamok! Tel.: 06-1/264-5045, 30/900-5562, 
30/458-1723

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

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



22.  www.kispest.hu [2008. június]  hirdetés hirdetés  [2008. június] www.kispest.hu   23.  

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

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

Matematika, fizika tanítás, általános és közép-
iskolások részére, nagy hatékonysággal, szakta-
nártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134 

DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt 
stúdióban a legkorszerűbb módszerekkel, 
gyors eredménnyel, Kispest kötpontjának kö-
zelében. Tel.: 215-74-67, 06/30-495-74-70

Angolt tanít, vizsgára felkészít gyakorlott 
tanárnő Kispesten. 300 Ft/ 90 perc. Tel.: 
282-5980, 06/20-989-3988 

ÁLLÁS

Nyugdíjas kertészt keresek a XVIII. 
Kerületbe. Jelentkezni a 30/201-4399 
telefonszámon lehet

Kispesti ingatlaniroda ingatlanreferenseket 
keres a dél-pesti régióba. Rugalmas munka-
idő, kiemelkedő kereset. Tel.: 06 30 216 4813

HÍRLAPKÉZBESÍTŐKET KERESÜNK 
Kispestre, hajnali munkára.Max 3 órás mun-
ka. Érd.: 06/20-379-6755 

Országos hálózattal rendelkező cég, hitel-
ügyintéző munkatársat keres. Részletek: 
06/30-315-89-66. telefonszámon, illetve a 
www.tthun. hu címen. 

Most nyíló pestlőrinci gyógyszertárba szak-
asszisztenst keresünk. Tel.: 06/20-974-0054 

Nyugdíjas kertészt keresek a XVIII. Kerü-
letbe. Jelentkezni a 30/201-4399 telefon-
számon lehet.

KAMARAI TAGSÁGGAL RENDELKE-
ZŐ BIZTONSÁGTECHNIKAI SZERE-
LŐKET KERESÜNK HATÁROZOTT 
IDEJŰ ALKALMAZÁSRA VAGY AL-
VÁLLALKOZÓKAT VAGYONVÉDEL-
MI RENDSZEREK TELEPÍTÉSÉRE  
Jelentkezni a 357-2377-es telefonszámon, 
vagy info@technosecurity.hu címen lehet.

Fiatal munkatársakat keresek lakásbiztosítás 
kötésére . Csapatmunkát kedvelők előnyben 
feltétele: érettségivel (2008.06.01.-ig) utána 
felsőfokú Kereset: havi fix+jutalék

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, bé-
lyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bár-
milyen tárgyi relikvia érdekel. Varga László, 
tel.:280 3116 

Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kémény-
be köthető, keveset használt eladó. Á. 17 E. 
Ft. Tel.: 357-5420 

Ha eladta lakását, házát és kiürített állapot-
ban kell átadnia, hívjon, mi kipakoljuk! Tel.: 
06/70-208-8807 

Balatonszárszói kertes nyaralóba 8 főig elő-
jegyzést felveszek. Kocsibeálló, parabola, 
kert, kerti zuhany, ingyenes szabadstrand 
Tel.: 06/2095-888-05 

Elcserélem XIX. kerületi, kertes 32 nm-es 
önkormányzati lakásomat, ami egy szoba, 
konyha fürdőszoba, wc.- vel, másfél szobás, 
komfortos, vagy összkomfortos, önkor-
mányzatira. Ráfizetés: 500.000 Ft-ig. Tel.:
06/70-271-68-52, 06/70-525-20-07 

Jakab Izabella szakbecsűs műgyűjtő vásá-
rol készpénzért kiemelt áron, mindennemű 
régiséget. Festményeket, bútorokat, köny-
veket, hanglemezeket, órákat, porcelánokat, 
zongorát, rádiót, kerámiákat, egyéb lakbe-
rendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot, ki-
ürítéssel is. Kiszállás, szakbecslés díjtalan! 
Tel.: 06/20-988-2251

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyv-
szekrény, pogácsa lábú, torony felépítménye
s,szalonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő ál-
lapotú, 4 polcos. Telefon: 06/70-319-34-27 

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Cso-
port Tanácsadás válságterhesség esetén IN-
GYENES TERHESSÉGI TESZT. Informá-
ciós és segélyvonal: 06/70-334-5052 

Infraszauna 1-2 személyes új állapotban 
eladó. Fa anyaga: vörösfenyő, belső éger 
dekorral, Philips infrasugárzóval, kedvező 
áron eladó. Tel.: 06/30-238-2090

Eladó egy kifogástalan állapotban lévő zo-
máncos, öntöttvas fürdőkád, 20.000.Ft., 
Vadonatúj német gyártmányú számzáras bőr 
aktatáska: 5.000 Ft., 20 Literes vörösréz üst: 
8.000 Ft., 200 wattos porszívó: 5.000 Ft. 
Tel.: 37-83-986. 

Bontott kisméretű pucolt tégla eladó 2000 
db. Ár: 30 Ft./db. Tel.: 280-35-28, 06/70-
238-40-34 

Kispest villanytelep közelében Örökösödé-
si szerződést kötnék ott lakással. 33 éves, 
dolgozó nő vagyok, egy óvodás kislánnyal. 
Telefon: 280-82-43 

SONY színes LCD-s, 8 mm videókamera 
(kis hibával), 10 db. kazettával, táskával, 
távvezérlővel 10.000-ért. Magnós autórá-
dió/stereo vadi új dobozában, garanciával! 
3.500-ért. Mikrosütő 14 literes, 47x33x24 
cm, barna/beige 3.500-ért. ELADÓ! Tel.: 
282 1133, 06 20 323 3997

Eladó vadonatúj számzáras bőr aktatáska 
5000 Ft, 2000 wattos porszívó 4000 Ft, 2 db 
500 wattos villanyrezsó 1000 Ft / db, raké-
ta porszívó motor 500 Ft, 20 literes réz üst 
2000 Ft. Telefon: 3783-986 

ELADÓ: 1 db Fég Callor. gáz fali melegí-
tő, 1 db kézi SKILL 230 átmérős körfűrész 
gép. Üzemképesek. Telefon: 28-28-504 este 
19.00 után. 

Automata, keverőtárcsás mosógép, cent-
rifuga, bután gáztűzhely, varrógépek, olaj 
radiátor, gumiszerelő szerszám, városi 
gáztűzhely, fűnyíró eladó. Telefon: 06/20-
9-588-805 

Barátnős társaságot szervezünk, szabadidő 
programok eltöltéséhez. 40-50-es lányok je-
lentkezzenek! Telefon: 06/30-238-2090 

4 DB. KEVESET FUTOTT MICHELIN 
155/70R13 NYÁRI GUMI SUZUKIRA 
FÉLÁRON ELADÓ! TELEFON: 06-30  
315 17 35
 
NÉGYSZÁLAS BROTHER INTERLOCK 
ÚJSZERŰ ÁLLAPOTBAN 30 000 FT. EL-
ADÓ. 06/30/30/315 17 35 

ELADÓ gyönyörű fekete PULI kölyök 
kiskutya (fajtiszta szülőktől). Irányár meg-
egyezés szerint. Megtekinthető Kispesten. 
Telefon: 280-5832, 06 20 9 650-732

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 in-
gyenes hirdetési lehetőséget 
biztosítunk (15 szóig) az egyéb 
rovatban, amennyiben nem 
üzleti tevékenységről van szó. 
Csak névvel és címmel ellátott 
megrendelést tudunk elfogadni, 
ingyenes hirdetés esetén is. Lap-
zárta: minden hónap 25. napja.

Tőke & Hitel Consulting - Hitelinté-
zés, lakáshitelek, szabad felhasználású 
hitelek, hitelkiváltás, biztosítási ta-
nácsadás, személyi kölcsönök, hosszú 
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



KISPEST ÚJSÁG
HIRDETÉSFELVÉTEL

ÚJ HELYEN:

1192 Budapest, 
Kós Károly tér 6. 

földszint 5.

Tel./Fax: 260 2449
Mobil: 06 20 330 3785


