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KONFERENCIA
SZŰCS ERIKA

A szociális segélyezés
tervezett átalakításáról
rendeztek konferenciát a
kispesti városházán, ahol
a szociális és munkaügyi
tárca vezetõje ismertette
a kidolgozás alatt álló kormányprogramot.

Megjelenik havonta

14. oldal
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Világszám
Kispesten
4. OLDAL
fotó: MTI

A 20-as, 30-as évekbe forgatta
vissza az idő kerekét a június 2122-i hétvégén az önkormányzat
Városünnepe. A látványos múltidézéssel és színvonalas programokkal a település 137. születésnapját
ünnepelte a kerület. A programokat
a KMO szervezte.

FEJLESZTÉS

PARLAMENT

VÉLEMÉNY

GAJDA PÉTER

BURÁNY SÁNDOR

TARNAI RICHÁRD

2. oldal

9. oldal

10. oldal

Kétszázmillió forinttal
támogatja a kerületet a
Határ út melletti terület
fejlesztõje. Az errõl szóló
megállapodást június
25-én írta alá a cég
képviselõje és
a polgármester.

„A tény az, hogy
Magyarország van
annyira jó hely, hogy
egy nagy autógyár
Kecskemétre települjön,
ami közvetlenül
2500 munkahelyet
jelent.”

„Kispesten olyan szociális rendelet született,
amely egységesen
foglalkozik az ellátásokkal és igyekszik az
igazságosságnak és a
szolidaritásnak is megfelelni. Mi ezért támogattuk a javaslatot.”

A Kispest, ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4525-ös telefonszámra várjuk
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Kerületi támogatás
Kétszázmillió forintos közcélú felajánlást tett a
Határ út melletti terület fejlesztője, az erről szóló
megállapodást június 25-én írták alá.

A

Mid-Real Invest
Ingatlanforgalmazó Kft. képviseletében Petrik Zoltán, a
kerületi önkormányzat részéről Gajda
Péter polgármester
látta el kézjegyével azt a dokumentumot, mely szerint a cég 200 millió
forint közcélú felajánlással támogatja
Kispestet. Megtudtuk, 80 millió forintot az aláírást követő 5 napon belül
utal a cég az önkormányzatnak, míg a
fennmaradó 120 millió forintot a használatbavételi engedély kiadását követően. A szerződéskötésen a polgármester
kiemelte, örül annak, hogy a fejlesztő
nemcsak a beruházással gazdagítja

a kerületet, hanem
a környezet szépítését is fontosnak
tartja. Gajda Péter
elmondta, az összeget parképítésekre,
közterületi fejlesztésekre fogja a kerület
felhasználni.
A Határ út melletti területen június
19-én rakták le a NEO Center alapkövét, ahol a tervek szerint kereskedelmi üzlethelyiségek, irodák és sportközpont kapnak majd helyet, valamint
szolgáltatói bázist is kialakítanak. A
bevásárló- és irodaközpont várhatóan
2010 tavaszán nyitja meg kapuit, a beruházást mintegy 15 milliárd forintból valósítják meg.

BŐVÜLŐ FORRÁSOK

K

Sikeres
Wekerle-pályázatok

étmillió forint támogatást nyert
az önkormányzat az idei Wekerle
Napok megrendezéséhez. A pályázatot
a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága írta ki 2008-ban Budapesten
megvalósuló, nemzetközi és országos
jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok támogatására.

A

pályázaton elnyert összeg hozzájárul a Wekerle Centenárium méltó
megünnepléséhez. A szeptemberi
XVII. Wekerle Napok programjában
többek között kulturális és sportprogramok várják az érdeklődőket: lesznek
komoly- és könnyűzenei koncertek,
kiállítások, valamint futó- és kerékpárversenyek is. A Nemzeti Kulturális
Alapprogram építőművészeti pályázatán 1,8 millió forintot kapott a kerület

a szeptember 10–13. közötti nemzetközi kertváros-építészeti konferencia
megrendezésére. A tudományos tanácskozás lesz az őszi Wekerle Napok
nyitórendezvénye, középpontjában a
100 éves Wekerle-telep múltja és jelene áll.

A

Studio Metropolitana Kht. „Újuljon meg minden köztér” című pályázatán a Kós Károly tér megújítását
célzó programmal szerepelt sikerrel
az önkormányzat. Az együttműködési
megállapodás szerint ez nem pénzbeli
támogatást jelent, hanem lehetőséget
biztosít arra, hogy az egyes kerületek
szervezett műhelymunka keretében
megismerjék egymás fejlesztési elképzeléseit, és egymást segítve jobb programokat dolgozhassanak ki.

Indul az építkezés a
Határ út melletti, évek
óta kihasználatlanul
fekvő területen, ahol
június 19-én
hivatalos ünnepség
keretében rakták le a
multifunkcionális épület
alapkövét. A mintegy
15 milliárd forintból
megépülő bevásárló- és
irodaközpont várhatóan
2010 tavaszán nyitja
meg kapuit.
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15 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS

Lerakták a NEO
Center alapkövét

R

égóta várja már a kerület ezt a
pillanatot – hangsúlyozta az eseményen Gajda Péter. A polgármester
elmondta, 11 évvel ezelőtt, még 1997ben értékesítette az akkori önkormányzat a telket, most végre olyan beruházó
– a Chayton Capital LLP befektetési
alapkezelő és tanácsadó vállalat – kezd
hozzá a fejlesztéshez, melynek révén
magas színvonalon rendeződhet a terület. Kiemelte, olyan funkciók kapnak
helyet az épületben, amikre nagy szükség van Kispesten, hozzátéve, a beruházás további munkahelyeket teremt a
környéken. Gyürke Balázs, a fejlesztő
Whitestone Investment Consulting Ltd.
ügyvezető igazgatója elmondta, a beruházás során nagy hangsúlyt fektetnek a
környék lakóinak kiszolgálását segítő
funkciók megvalósítására. Ezért az irodák és üzletek mellett sportközpontot
is létrehoznak az épületben, és szóra-

kozási lehetőségekkel is bővül a kerület
a NEO Center megnyitását követően.
A beszédeket követően Gajda Péter polgármester, Gyürke Balázs és Michael
Cojocar ügyvezető igazgatók aláírták
az alapító okiratot, melyet a beruházás terveivel, valamint kiadványokkal
– köztük a Kispest újság legutóbbi lapszámával – együtt helyeztek el abba a
tégelybe, ami a bevásárlóközpont alapköve alá került.
40 ezer négyzetméteres komplexum méretét és koncepcióját
tekintve is eltér a hagyományos értelemben vett bevásárlóközpontoktól. A
15 ezer négyzetméternyi bérbe adható
területnek köszönhetően rendkívül színes, minden vásárlói igényt kielégítő
bérlői összetétel kialakítására lesz itt
lehetőség – tudtuk meg a fejlesztőktől. A bevásárlóközpont három szintjén számos ismert nemzetközi divat-,

A

elektronikai és kozmetikai cég kínálja
majd termékeit, és egy szupermarketet
is kialakítanak benne. A fejlesztők erős
szolgáltatói bázis létrehozására törekszenek: gyógyszertár, ügyfélszolgálati
irodák, bankﬁókok, optikai üzlet, tisztítószalon is lesz majd itt. A megszokott kereskedelmi üzletek és kávézók
mellett helyet kap egy 5 ezer négyzetméteres sport- és szabadidőrészleg is,
ahol három szinten fedett és szabadtéri
futball- és kosárpálya, ﬁtneszközpont,
bár, étterem és tetőterasz, sőt egy játszótér is fogadja majd a látogatókat. A
NEO Centerben nyolc szinten 17 ezer
négyzetméter „A” kategóriás iroda is
várja a bérlőket. A bevásárlóközponttól
különálló bejárattal, recepcióval és biztonsági szolgálattal rendelkező irodaház a kisebb területet igénylő cégek és
a nagyobb vállalati központok számára
egyaránt ideális – vélik a szakemberek.
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Ilyen még nem volt
Kispesten
137 éves születésnapját ünnepelte a kerület
a június 21-22-i hétvégén.

ugyanezen a néven működött
az Üllői úton.) Az est sztárvendégeként az ExperiDance
lépett színpadra, „Esszencia”
című táncprodukciójával.
asárnap már délelőtt elkezdődtek a programok,
a zene mellett a SZÖSZ
Társulat régimódi „SZÖSZszenetekkel”, a La Stella
énekstúdió „Dallamok szárnyán”, a 2 szoknya 1 nadrág
Társulat „Éjjel az omnibusz
tetején …”, Ivancsics Ilona és
Józsa Imre pedig „A bankban
nincsen betétem…” című
műsorokkal
szórakoztatta
a közönséget. Sikert aratott
a Botafogó Táncegyüttes, a
Szeredás cirkusz, valamint a
zászlós artisták előadása és
fellépett a Hungarian Dixie
Factory is.
gy különleges esemény is
színesítette a programot: a
Nagyboldogasszony templom
mellett ünnepi külsőségek közepette avatták fel a Szeretet
hídját. „Ez a szimbólum egy
olyan dologra emlékeztet bennünket, ami mai világunkból
nagyobb mértékben hiányzik,
mint kellene, ezért nekünk,
mindannyiunknak tenni kell
azért, hogy ez változzon”
– mondta avatóbeszédében
Burány Sándor országgyűlési
képviselő. Gajda Péter köszöntőjében arra kérte a
jelenlévőket, hogy a hídról
jusson eszükbe: a kispesti
emberek összetartó, szeretettel teli közösséget alkotnak.
A Szeretet hídjánál beszédet
mondtak a római katolikus, a
református és az evangélikus
egyház kerületi képviselői is.
Az este még egy világszámot
is tartogatott: több ezer ember
lélegzet visszafojtva ﬁgyelte,
ahogy Simet László 30 méter
magasban egy drótkötélen
átsétált a Nagyboldogasszony
templom tornyába. A légtornász eddig csak kétszer
mutatta be a mutatványt Magyarországon. Az első Városünnep fergeteges tűzijátékkal
ért véget.

V

E

M

ár a kétnapos rendezvény
helyszínének választása
is meglepetéssel szolgált: a
Templom teret ezúttal nem
szelte ketté az Ady Endre út.
A Városünnepre megszűnt a
forgalom: vásárosok, veterán
járművek, körhinta, számtalan zenés, táncos produkció
várta a közönséget, és amatőr
képzőművészek örökítették
meg a látványt. A megszokott
boltok reklámtáblái régi cégérekké változtak, a közterületi
hirdetések megjelenése és
nyelvezete is a 20-as, 30-as
éveket idézte. Sokan korhű
jelmezben sétáltak a korzóvá
átalakult téren. Több mint 30
pad és közel 100 térdíszítő
növény – például leander és
pálma – tette kellemesebbé
a hétköznapokon forgalmas

Háború előtti
körhinta
a lezárt
Ady Endre úton

útszakaszt. Az első Kispesti
Városünnep sikerét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy
mindkét nap megtelt az utca,
sőt a vasárnap esti záróeseményen talpalatnyi hely sem
maradt a téren.
ombat délután 3-kor
indult a program,
muzsikáról a KMO Obsitos
Zenekara, egy női szaxofon
együttes és bárzongorista
gondoskodott. Volt zenés
nosztalgia kabaré, táncolt az
Art’sok, fellépett Bencze Ilona és Maros Gábor, Bardóczi
Attila és Ladinek Judit régi
pesti melódiákat adott elő. A
színpadi előadások mellett
régi autó- és motorcsodák
– többek között Fiat Topolino
(1938), Praga Picolo (1934),
Magosix (1928), BSA (1927),

Sz

egy 1930-as tricikli, Adler
Junior (1938), Opel (1937) és
egy II. világháborús amerikai
Jeep – is várták az embereket. A Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozat részévé
vált szabadtéri járműkiállítást
éjszakára kivilágították. Akik
a kerület történetére voltak
kíváncsiak, a Helytörténeti
Gyűjtemény állandó tárlatát
és az első kispesti házak egyikének (Török utca 2.) makettjét nézhették meg napközben.
„kismúzeumban” a két
nap alatt több mint háromszázan fordultak meg. Nagy
volt az érdeklődés a Flóra
Mozgó iránt is, ahol két napig
régi játékﬁlmeket, magyarés világhíradókat vetítettek.
(Az 1910-es évek elején nyílt
– egyik első kispesti – mozi
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Wekerletelep
művészszemmel

Fókuszban
a graﬁka
H

Varga Géza alkotásai azonban egyben megegyeznek:
mindegyik témája a Wekerletelep. A művek a városész
centenáriuma
alkalmából
rendezett
képzőművészeti
pályázatra érkeztek. A kiállítást megnyitó Bächer Iván író,
publicista wekerlei gyermekkori emlékeit osztotta meg a
közönséggel. Mesélt egyebek
mellett a disznóólakról, a léc-

kerítésekről, az emeletes házak falépcsőinek dobogásáról,
az érdekes lomokkal teli sufnikról, a fodrászról, aki 1 forintért nyírt, és még a sértődős
Attilát is felidézte. A Wehner
Tibor, Hudra Klára és Muladi
Brigitta művészettörténészekből álló zsűri Tihanyi Viktor
„Wekerle” című plakettjének
harmadik, Pál Csaba „Külső
árnyék, Belső árnyék” című
manipulált digitális fotográﬁáinak második díjat adott. Az
első díjat Hernádi Paula „Az
én házam az én váram”, valamint „Arány és mérték” című
komputergraﬁkái
nyerték.
A művészek Burány Sándor
országgyűlési képviselőtől vehették át az elismeréseket.
„A 100 éves Wekerle ma”
című kiállítást augusztus 30ig láthatják az érdeklődők.

Smidéliusz Jenőné Anikó,
Szűcs Zsóﬁa, Törő Gézáné
Irén, Váradi Lili Kisanna és
Zsarnai Noémi – mutatták be
rajzaikat: az amatőr művészek
szinte az összes házat megörökítették a téren. A megnyitón
Széki Fülöp Zsuzsi mezőségi
népdalokat énekelt, a tárlatot
és a kiállítókat Kós Károly
unokája köszöntötte.
A nagyapjáról elnevezett
téren, az ős által tervezett
házban lakó Kós Béla mesélt
arról a számára felejthetetlen
pillanatról, amikor először pillantotta meg a Wekerle házait:
„…egyszerre otthon éreztem
magam, rabul ejtett, lenyűgözött a szépség, a nyugalom, a

családias jelleg, ami akkor, s
azóta is árad az épületekből.”
Beszélt arról az élményről
is, ami naponta éri, amikor a
„város a városban” utcáit rója:
„Csodálatos, hogy Wekerlét
nem lehet megszokni, minden utcában, minden házon,
naponta felfedezek valami
újat, valamit, ami tegnap még
elkerülte a ﬁgyelmemet: egy
zászlótartó, egy virágtartó,
egy ablakkeret, egy lépcsőkorlát, egy kapukilincs, egy
erkélyrészlet, megannyi kis
díszlet, melyek úgy bújnak
elő, mint a bűvész zsákjából
a soha el nem fogyó tárgyak.
Itt nem lehet unatkozni, nem
lehet a látvánnyal betelni.”

Tizennyolc kispesti
alkotó műveiből nyílt
kiállítás június 5-én
a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben.

Sz

inte minden képzőművészeti ág képviselteti magát a tárlaton, a vert
csipkétől az installáción át a
hagyományosabbnak tekinthető festészeti eljárásokon
keresztül a tűzzománcig.
Bereczky Ildikó, Fajka János, Gál Dezső, Gervai Mária, Hernádi Paula, Janisch
Kornélia, Klimaj György,
Kristóf Lajos, Mazalin Natália, Molnár Gáspár, Molnár
Krisztinka, Németh Róbert,
Pál Csaba, Prohászka Margit,
Skoda Éva, Tihanyi Viktor, T.
Szilágyi Ágnes és Wekerlei

Kós téri
házak meséi
„A Kós Károly tér
– a mi terünk” címmel nyílt kiállítás június 14-én a Wekerle
Étteremben.

A

tárlaton Udvari Hajnalka
wekerlei képzőművész
szakkörének tagjai – Bíró
Dömök Anna, Bodnárné
Polszter Szilvia, Dancsics
Dalma, Darvas Lilla, Dénes
Orsolya, Frida Lucia, Horváth
László, Illés Lilla, Krivényi
Orsolya, Mészáros Dominik,
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armadik alkalommal
nyílt idén kiállítás a
polgármesteri hivatalban: a
Kispesti Városháza Tárlaton
június 24-től K. Bereczky
Ildikó graﬁkái láthatók. A
Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület tagjának „Barátaimnak” című kiállítását
Gajda Péter polgármester köszöntőjét követően
Spánn Gábor újságíró
nyitotta meg. Beszédében
elmondta, a műfaj számára
a legnemesebbek közé tartozik, K. Bereczky Ildikó
pedig olyan alkotásokat
álmodik papírra, melyekkel
mindannyiunknak örömet
szerez. „Figuráit a való életből veszi, munkáival tükröt
tart nekünk, melyen viszontláthatjuk mindazokat,
akik megszépítik vagy éppen megkeserítik mindennapjainkat” – fogalmazott
Spánn Gábor. Az augusztus
végéig látható kiállításon 15
graﬁkát tekinthetnek meg a
látogatók. K. Bereczky Ildikó képeivel egy másik kispesti tárlaton is találkozhatnak az érdeklődők. Skoda
Éva festőművész Nádasdy
utcai Műterem-galériájában
június 23-án nyitotta meg
Feledy Balázs művészeti
író öt kerületi graﬁkus kiállítását. A „Kispesti képírók” – Németh Róbert, K.
Bereczky Ildikó, Ruttkay
Sándor, Zálogh Sándor és
Vén Zoltán a hagyományos
eszközökkel – toll, ceruza,
rézkarc, rézmetszet, litográﬁa – készített, klasszikus
graﬁkát művelik, többen
Gaál Dezső tanítványai voltak. A július 11-ig látható
tárlat a harmadik a tematikus kiállítások sorában, a
galéria 2006-ban a tűzzománcra, tavaly pedig a textilre és a fotóra fókuszált.
Jövőre a festők következnek
– tudtuk meg Skoda Évától.
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Rendőri
akció

KIÁLLÍTÁS

Makettek az
Europarkban

Teherautókat
ellenőriztek a
Lehel utcában
múlt hónap
elején.

A

3,5 tonnás súlykorlátozás betartását ellenőrizte a rendőrség
június 10-én a Lehel
utcában. Az akcióban kispesti kapitányság és a BRFK
rendőrei, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Parking Kft. munkatársai vettek
részt. Az ellenőrzést Tóthné
Szabó Éva és Ékes Gábor
önkormányzati képviselők is
megtekintették.
A kerületi rendőrkapitányság

J
közrendvédelmi osztályvezetője elmondta, a lakók
rendszeresen
panaszkodnak, hogy a korlátozó
tábla
ellenére
jelentős
nehézgépjármű-forgalom
terheli az utcát. Kuti Péter
őrnagytól megtudtuk, akinek
érvényes regionális behajtási
engedélye van – ennek kiadására a Parking Kft. jogosult –, áthaladhat az utcán.
A szokásosnál kisebb forgalom ellenére 11 szabály-

sértési feljelentés született
az akció során. Volt, akinek
hiányzott az engedélye és
nem vette ﬁgyelembe a súlykorlátozást, másoknak a
menetlevele volt hiányos,
de olyan sofőr is akadt, akinél nem volt jogosítvány
– összegezte az eredményt
Kuti őrnagy. Hozzátette:
a Lehel utcában többször
ellenőriznek majd, és hamarosan a kerület egy másik
részén is lesz hasonló akció.

FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Fő a biztonság

K

ispesten számtalan helyen végeztet az önkormányzat forgalomtechnikai fejlesztést.
Kerületszerte szaporodnak a
fekvőrendőrként ismert, az
autókat lassításra késztető úttechnikai megoldások – tájékoztatta lapunkat a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési
és Közbiztonsági Irodája.
Májusban elkészültek a Dobó
Katica utca 73., a Margit utca
4., a Baross utca 77., a Zrínyi
utca 25-27., az Endresz utca
31., az Esze Tamás utca 107.
és a Beszterce utca 48. előtti
forgalomcsillapító küszöbök.
A Temesvár és Zombor utcai lakó-pihenő övezetben
25 fekvőrendőr kapott színes
„ruhát”, útburkolati jelet
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festettek a Batthyány utcai
nyugdíjasház
gépkocsibejárójára, és a Pozsony – Csíky,
a Pozsony – Kassa, illetve
a Nádasdy – Kossuth utcák
veszélyes kereszteződéseire
is sárga színű, ferde csíkozás
hívja fel az autósok ﬁgyelmét. Indul a küszöbépítés
a Rákóczi utcában, valamint
2-2 helyszínen a Thököly, az
Álmos, az Esze Tamás, az
Áchim és a Mészáros L. utcákban. Ezek várhatóan a július
közepére fejeződnek be. Gépkocsik balesetveszélyes kanyarodását, járdák elfoglalását
akadályozzák meg az utak
melletti korlátok, javításuk
ezért elengedhetetlen. Az Ady
Endre út – Corvin krt., a Kassa
– Pozsony és a Nádasdy – Vas

Gereben utcák találkozásánál,
valamint a Templom téri
gyalogátkelőnél már májusra
álltak az új területelzáró eszközök. Júniusban végeztek a
Károlyi gimnázium mellett,
a Templom téren, a Sibrik
felüljárón, a Nagykőrösi
útnál, valamint az Üllői út
– Báthory utca sarkán és az
Ady Endre út – Pannónia út
kereszteződésénél lévő oszlopok és korlátok cseréjével. Új parkolóhelyeket is
létesített az önkormányzat.
A Templom tér 13-18. előtt
húsz férőhelyes gyeptéglás,
az Élmunkás lakótelepen,
a Nádasdy utca 125. előtt
pedig 10 autó várakozására
alkalmas murvás parkolót
alakítottak ki.

únius 2-án nyílt meg az
Europarkban az „Alkossátok meg saját világotokat!”
című földgömbmakettkiállítás. A Határ úti bevásárlóközpont május elején
hirdette meg a pályázatot a
XIX. kerületi iskolák 3-4.
osztályos tanulói számára.

A

z alkotókat köszöntő
Gajda Péter polgármester – utalva létesítményben korábban rendezett
kínai épületmakett kiállításra – úgy fogalmazott:
„jó, ha egy kereskedelmi
központ a kultúrára és a
környezetvédelemre is ﬁgyelmet fordít.” Itt jelentette be a
polgármester, hogy az Europark 60 millió forintot ajánlott fel az önkormányzatnak a
Kossuth tér rendbetételére.

V

égül a művek értékelése
maradt hátra. S míg a
zsűri mérlegelt, gólyalábas
bohócok szórakoztatták a
gyermekközönséget, és még
a lányok is leülhettek egy
arcfestésre. Végül megszületett a döntés: a fődíjat, egy
osztálykirándulást a Pécs
melletti Mecsextrém Parkba
a Pannónia iskola 3.a-s
diákjai nyerték meg virágot
formázó Földjükkel. A második helyezett 3.b-s „adysok” 100 ezer, a Móra iskola
bronzérmes diákjai 50 ezer
forintos ajándékutalványt
kaptak.
Az önkormányzat különdíját
– 40 ezer forintos vásárlási
utalványt – a Bolyai 4.a osztálya érdemelte ki. A rendezvényt Lola koncertje zárta.
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20 új rendőr jön Kispestre
„Bízom benne, hogy a rendőrséggel karöltve megteremthetjük a biztonságosabb és barátságosabb Kispestet.”

J

úliustól újra remény
van arra, hogy tovább
javulhat Kispest közbiztonsági helyzete. Az első
negyedévben egyébként is
az élbolyban volt a kerület
a főváros közbiztonsági
térképén, de most a 23 új
rendőr érkezésével talán a
kispestiek érezni és látni is
fogják, hogy elég rendőr van
a köztereken. Régóta nem
volt ilyen, hogy a rendőri
vezetők úgy döntöttek, hogy
Budapestre vezénylik a szakiskolákban végzett friss

rendőrök többségét. Most
a 900 végzősből 600 jön a
fővárosba. Ebből a hatszázból
kap a kispesti kapitányság 23
rendőrt. A 23 új zsaruból 20
közterületen dolgozik majd,
s 3 tiszt segíti a kapitányság
munkáját. Hogy ez sok vagy
kevés? Nos a Lakótelepi
Rendőrség elindulása óta
nem érkezett ennyi rendőr
a kerületbe, és valljuk be
őszintén, nagyon hiányoztak is. Most a kapitányság
teljes létszáma majd 140 fő
lesz. A szomszédos nagyobb

kerületben, Lőrincen például
most 110-en dolgoznak, és
ehhez a létszámhoz kaptak
még 16 főt. Nem jártunk tehát rosszul. Most már csak
abban kell bíznunk, hogy
a kapitányság meg is tudja
tartani a zömében vidékről
érkezett új munkatársakat.
Az önkormányzat persze
továbbra is mindent meg
fog tenni annak érdekében,
hogy új rendőreink megkapják a megfelelő szakmai
megbecsülést, otthonuknak
tekintsék
Kispestet,
és

minél tovább a kerületben
szolgálják
a
közrendet.
Persze nem csak a lakhatási
gondok megoldásában tudunk segíteni, hanem azzal
is, hogy idén is folytatjuk
a Kispesti Térﬁgyelő Programot, újabb hat helyszínnel bővítve a kamerával
megﬁgyelt, s így biztonságosabbá váló közterületek
számát. Bízom benne, hogy
így a rendőrséggel karöltve
megteremthetjük a biztonságosabb és barátságosabb
Kispestet.

Testületi
döntések

A kispesti önkormányzat
képviselő-testülete június 17-én tartotta soros
ülését:
- A zárt ülést követően elsőként a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletet
módosította a testület, majd
rendeletet alkotott a kerületi
polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról. Az
új rendelet három korábbi
– a kerületi polgárok szociális ellátásáról, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásról, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
–szabályrendszerét foglalja
magába. Az indoklás szerint
az egységesített rendelet jól
tagolt, ezért az állampolgárok számára a korábbiaknál
könnyebben átlátható. Az
ügyintézők és a szociális intézményekben dolgozók számára is egyszerűbbé válik
a jogszabály értelmezése és
alkalmazása a napi feladatok
ellátása során.

Fidesz frakciótagok a júniusi
testületi ülésen

- A Deák gimnázium tanulóinak térítési és tandíját is rendelet határozza meg. Eszerint
a 2008/2009. tanévben a gimnáziumban mintegy 14 százalékkal csökken, a felnőttek
iskolájában 8 százalékkal nő
a tandíj.

sáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény szerint. Ennek terjedelme nem haladhatja meg
a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának háromötödét. A nyári
időszakra eső igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy
a polgármesteri hivatal munkatársai kipihenhessék magukat, a téli szünet révén ezen
túl mód nyílik a hivatal költségtakarékos működésére.

- Rendelet született a 2008.
évi igazgatási szünetek elrendeléséről. Eszerint a nyári
július 28-tól augusztus 8-ig,
a téli december 22-től 31-ig
tart. Az igazgatási szünetet a - Elfogadta a testület a Kisképviselő-testület rendelheti pesti Atlétikai Club (KAC)
el a köztisztviselők jogállá- 2007. évi működéséről és

gazdálkodásáról szóló beszámolót. A napirend kapcsán
Gajda Péter polgármester
kijelentette: a kerület vezetésének nem áll szándékában az utolsó önkormányzati
sporttelep elidegenítése, és a
továbbiakban is úgy akarja
üzemeltetni a KAC-pályát,
hogy az nyitott maradjon a
kispestiek előtt.
- Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
„Polgármesteri
hivatalok
fejlesztése a közép-magyar-
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Válság és Mercedes

„Hogy vannak problémák, azt tudjuk, de miért nem a
tényleges helyzetből indulunk ki?”
Olvasom, hogy Orbán Viktor
és a Fidesz szerint válság
van, sőt, annyi a válság, mint
égen a csillag. Gazdasági
válság, szociális válság ésatöbbi, ésatöbbi. Talán már a
válság is válságban van. Azt
persze nem értem, hogyha
valaki gazdasági válságot
vizionál, akkor miért akarja
felfüggeszteni a beruházásokat, de mindegy. Lehet,
hogy én tanultam rosszul a
közgazdaságtant, és mégsem a beruházások teremtik
meg a további növekedés
feltételeit, nem javítják a
termelékenységet és nem teremtenek munkalehetőséget.
Azt sem értem, hogyha a
Fidesz szociális válságot
vizionál, akkor Orbán Viktor
miért akarja befagyasztani

a nyugdíjakat? Biztos bennem van a hiba, mikor úgy
gondolom, hogyha tényleg
nagyobb a baj, akkor nem
kevesebb nyugdíj kell, hanem
több. Ha a Fidesz ezeket az
elképzeléseket valóra tudná
váltani, akkor ez azt jelentené, hogy a nyugdíjasoknak
sosem telne többre, mint
amire most futja. Én nem
hinném, hogy ez lenne a
követendő terápia. De vajon
tényleg válság van-e? Úgy
tűnik, erről elfelejtettek szólni a forintnak, ami hosszú
évek óta nem volt ilyen erős.
Úgy tűnik, Orbán Viktor nem
olvas gazdasági adatokat, így
nem tud az import és az export növekedéséről, és nem
értesült arról sem, hogy az
előrejelzések kivétel nélkül

a gazdasági növekedés gyorsulásával számolnak.
Hogy vannak problémák, azt
tudjuk, de miért nem a tényleges helyzetből indulunk
ki? Miért lát ott is válságot a
Fidesz, ahol nincs?
Azért van egy nagy szerencsénk, és pedig az, hogy a komoly befektetők nem Orbán
Viktornak hisznek, hanem a
tényeknek. A tény az, hogy
Magyarország van annyira
jó hely, hogy a Mercedes
idehozzon Kecskemétre egy
autógyárat. Ez közvetlenül
2500 munkahelyet jelent, de
további tíz-tizenkétezer munkahelyet generál majd a beszállítók révén. Magyarország
versenyképesebbnek bizonyult, mint szomszédai. A döntő
szempont az infrastruktúra

országi régióban” című felhívására. A pályázat célja a
hivatali működés eredményességének,
költséghatékonyságának javítása. A testület az elnyerhető 50 millió
forinthoz 5,5 milliós önrészt
biztosított.

meg a pályázathoz.

várhatóan novemberben állítanak fel a Kós Károly téren.
A Budapest Galéria szakmai
állásfoglalása Péterfy László
szobortervét tartotta alkalmasnak köztéri megvalósításra, ezért a testület megbízta a
művészt a szobor elkészítésével.

(autópálya, vasút) fejlettsége
mellett az volt, hogy lesz elég
szakképzett munkaerő és
hogy a befektetéshez szükséges információkat tőlünk
kapták meg a leggyorsabban
és a legpontosabban (lódítani
tilos!).
További döntő érv volt, hogy
a kiemelt beruházásokhoz
szükséges
bürokratikus
eljárásrendet nálunk érdemben csökkentettük.
Sok jogos kritika után végül
egy dologban meg kell dicsérnem a Fideszt: Kecskemét ellenzéki polgármestere együttműködő volt, mert
tudta, hogy ez a város és az
ország érdeke. Tudta, hogy a
betartás nem kiﬁzetődő. Ezt
megtanulhatnák a kispesti
ﬁdeszesek is.

sok megrendezésére 30 ezer,
a Gyöngysor Alapítvány a
- A Wekerlei Tipegők BölGyöngyszem Bölcsőde Gyercsőde
kapacitásbővítésére
mekeiért családi programok
és felújítására ugyancsak az
megrendezésére 25 ezer, a TeNFÜ-höz nyújt be pályázatot
hetséges és Hátrányos Helyaz önkormányzat. A testület
zetű Gyermekek Alapítvány
biztosította a 10 százalékos,
gyermeknap megrendezésére
19 millió forintos pályázati
40 ezer, a Kispesti Mecénás
- A szociális alapszolgáltatá- önrészt a programhoz.
Alapítvány Luca-napi vásársok fejlesztésére is pályázik
- Iskolai álláshelyek változá- ra 40 ezer, a Gyöngyvirág
a kerület az NFÜ-höz. Az - Döntöttek a képviselők: a sáról is határozott a testület. Kórusalapítvány Kodály Emönkormányzat elképzelései 2008. július 1-től egy évre A 2008/2009. tanévben ösz- lékhangverseny megrendezészerint a Dobó Katica utca 8 százalékkal emelik a nem szesen 10 technikai és peda- sére 50 ezer, a Jézus Társaság
18. alatti, jelenleg óvodaként lakás célú helyiségek bérleti gógus álláshely szűnik meg Alapítvány Bibliai szimpóziműködő épület funkcióváltó díját.
a kerületi oktatási intézmé- um megrendezésére 35 ezer,
felújításával (az Arany Óvonyekben.
a Kolónia Kispest Közalapítda Dobó Katica utcai telep- - A testület a KAC-pálya
vány Wekerle Centenáriumi
helyének megszüntetéséről melletti közterületet kivonta - Minden kerületi oktatási- kiadvány megjelentetésére
is határozott a testület), va- a forgalomképtelen törzsva- nevelési intézmény beépítette 100 ezer forintot kapott.
lamint tetőterének beépítésé- gyon köréből, s besorolta programjába az esélyegyenvel szociális nappali ellátást a forgalomképes ingatlan- lőséget szolgáló intézkedé- - Intézményektől és civil szernyújtó komplexum jöhetne vagyon közé. A határozat seket. Az óvodák és iskolák vezetektől összesen 47 pályálétre, amelyben foglalkozta- szerint az önkormányzat 10,5 esélyegyenlőségi intézkedési zat érkezett a Közművelődési,
tás, képzés és rehabilitáció millió forintos áron értékesíti terveit jóváhagyták a képvi- Oktatási, Sport, Ifjúságpolitizajlana. Az épület felújítása a az ingatlant az AUTOPIAC selők.
kai és Egészségügyi Bizottkésőbbiekben lehetőséget ad Kft.-nek.
sághoz egészségmegőrző és
további proﬁlbővítésre is (pl.
- Hét alapítvány közművelő- betegség-megelőző tevékenyegészségügyi tevékenység, - A képviselők döntöttek dési tevékenységét támogatta ségek támogatására. Bizottsápszichiátriai betegek nap- Wekerle Sándor mellszobrá- a testület. A Wekerlei Tipegők gi javaslatra a testület összepali ellátása). A képviselők nak ügyében, amelyet a te- a Huba Bölcsőde Gyermeke- sen 2 millió forintot osztott
55 milliós önrészt szavaztak lep centenáriuma alkalmából iért Alapítvány bábelőadá- szét a jelentkezők között.
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A szociális ellátásról

2008. július

Fekete László
(MSZP)

eformlépésnek tartom
a szociális ellátórendR
szer helyi szabályozásá-

nak formai és tartalmi
átalakítását, melyre a
képviselő-testület előző
ülésén került sor. Formai
szempontból
lényeges,
hogy három jelenleg hatályos szociális tárgyú
helyi rendelet – a kerületi polgárok szociális
ellátásáról-, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásról-, valamint az
adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletek
összevonása és egységesítése történt meg. Így a

jogszabály értelmezése
egyszerűbbé vált az állampolgárok és a szociális
intézményekben dolgozó
munkatársak
számára
egyaránt napi feladataik
ellátása során. De ennél
fontosabbnak érzem a
tartalmi változást, amely
a korábbiaknál szigorúbb
feltételekhez köti és jobban ellenőrizhetővé teszi
a szociális szolgáltatások
és támogatások igénybevételét.
A szociális gondoskodás
területe és ezen belül a
segélyezés kérdése napjaink egyik legvitatottabb témái közé tartozik.
Sokan élnek köztünk
olyanok, akik idős koruk
vagy egészségi állapotuk
miatt nem képesek magukat ellátni. Róluk kötelességünk gondoskodni,
segéllyel és szociális szol-

gáltatásokkal
támogatnunk kell őket. Emellett
szép számmal vannak
olyanok, akik önhibájukon kívül, előre nem számítható események miatt
– betegség, hozzátartozó
vagy munkahely elvesztése – kerülnek átmenetileg
nehéz helyzetbe. Meggyőződésem, hogy a szociális ellátórendszernek
róluk is gondoskodnia
kell, közös erőfeszítéssel
segítenünk kell talpra állítani őket. Ugyanakkor
fontosnak tartom, hogy
csak olyanok részesüljenek támogatásban, akik
maguk is tenni akarnak
boldogulásuk érdekében,
és nem állandó helyzetnek
és életformának tekintik
a segélyeken történő létfenntartást. Munkaképes
állampolgárok esetében
a segélyezés csupán át-

meneti megoldás lehet,
és mértékét tekintve nem
szabad, hogy alternatívát
jelenthessen a munkával
elérhető
jövedelemmel
szemben.
Önkormányzatunk kötelező feladatai mellett önkéntes vállalásaival eddig
is nagy hangsúlyt fektetett
a nehéz helyzetbe jutott és
együttműködési hajlandóságot mutató kerületi
lakosok támogatására. A
valóban rászorulók segítése ezután is kiemelt
feladatként
szerepel,
ugyanakkor nagyobb szerephez jut a jogosultság
ellenőrzése, az esetleges
visszaélések
kiszűrése.
Meggyőződésem, hogy az
elfogadott rendelet hozzájárul a szolidáris elveken
nyugvó, a korábbinál még
igazságosabb
szociális
rendszer alkalmazásához.

Tarnai Richárd

(Fidesz-KDNP)

okunkat zavar az a helyS
zet, amikor a drága autó
megáll az önkormányzat

előtt, vezetője – munkaképes ember - kiszáll, bemegy
a városházára, felveszi a
szociális segély összegét,
majd elegánsan továbbáll.
Ez a helyzet igazságtalan
azokkal szemben, akik
kemény munkával keresik
meg a mindennapi kenyérre
valót.
Vannak ugyanakkor olyan
emberek, akik egy családi
tragédia vagy más ok miatt
kerültek abba a helyzetbe, amiből csupán a saját
erejükből képtelenek kikerülni. Ilyenkor viszont a
társadalom szolidaritásának
kell érvényesülnie, vagyis
segíteni kell a valóban rászorulókon.
A szociális ellátások tekin-

tetében tehát - véleményem
szerint - két alapelvnek kell
érvényesülnie: az igazságosságnak, valamint a szolidaritásnak. Ha bármelyik
irányba kileng a mérleg, akkor ott a szociális rendszer,
és végső soron maguk az
érintettek látják kárát.
Kispesten olyan szociális
rendelet született, amely
egységesen foglalkozik az
ellátásokkal és igyekszik
mindkét fent említett alapelvnek megfelelni. Mi ezért
támogattuk a javaslatot.
A kérdés persze csak az,
hogy érvényre juttatják-e
majd rendelkezéseit a mindennapok során. Reméljük
igen.
Egyre több önkormányzat
dönt úgy, hogy a rendszeres
szociális segély összegét
munkavégzéshez köti. Ma-

gyarán az kap segélyt, aki
együttműködési készségét
bizonyítja, vagyis elvégez
bizonyos munkákat. Európa majd minden országában
ehhez hasonló rendszer
működik. Ez hatékony és
igazságos is.
Nálunk az is probléma,
hogy segélyekből néha több
pénzt lehet összeszedni,
mintha valaki elmenne dolgozni. Vagyis a segélyezés
nem munkára, hanem munkakerülésre ösztönöz (érdekes adat, hogy Gyurcsány
Ferencék 2005-ről 2006-ra
35 %-kal bővítették a segélyezettek számát országosan). Ezt pedig a dolgozó
emberek pénzéből ﬁzetik.
A legutóbbi testületi ülésen
javasoltam polgármester
úrnak egy egyeztetést,
amin meg tudnánk beszél-

ni, milyen módon tudnánk
tartalommal kitölteni új
szociális rendeletünket. Itt
tisztázhatnánk, hogy vane szándék arra vonatkozóan, hogy mi is Kispesten
csatlakozzunk a „Segély
helyett munkát!” elvhez.
Reményeink szerint már
ősszel konkrét intézkedéseket hozhatunk – ha az
MSZP és SZDSZ is így
gondolja - annak érdekében, hogy helyi szociális
rendszerünk a jelenleginél
igazságosabb és célzottabb
legyen.
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VÉLEMÉNY

A testület legutóbbi ülésén új szociális rendeletet alkotott. Mi a véleményük
a frakcióknak a változásról, és a kerületi szociális ellátó rendszerről?

Nagy Tamás
(MDF)

z újság ezen rovatában
A
szokás szerint a legvégén
szerepelek, így nagyon újat

mondani a rendeletekről és
az egyszerűsítésről minden
bizonnyal nem tudnék. Én a
rendeletek összevonása kapcsán szívesebben beszélek
arról, milyennek látom képviselőként az ellátó rendszert,
illetve hírt adok arról, milyen
vezetési és adminisztrációs
hibák terhelik meg az ezután
egy rendelet által szabályozott, a kerületi polgárok
szociális és gyermekvédelmi
ellátását szolgáló szisztémát.
Az újságok tele vannak az

ú.n. monoki kezdeményezés
elemzésével, dicséretével,
illetve
elmarasztalásával.
Pedig a szándék jó, a megvalósítás csiszolásra szorul.
Bizony-bizony itt Kispesten
is számtalanul vannak olyanok, akik a szociális ellátó
rendszer humanizmusával
visszaélnek. Egy választónk úgy fogalmazott: míg
az utcabeli erőtől duzzadó
középkorú férﬁ óriási fekete Mercedesszel érkezik a
segélyért, addig az ő 45 évi
gyári ﬁzikai munka után
kapott nyugdíja éppen csak a
vegetálásra elegendő. Mielőtt
valaki populistának kiáltana
ki, leszögezem, tudom, ennek
a helyzetnek a megváltoztatása nem az önkormányzat,
hanem az országgyűlés
feladata. A rendszer mikroﬁnomítása, illetve a törvényváltoztatás kezdeményezése

azonban az önkormányzat
joga és kötelessége lenne, az
ellátásban dolgozók tapasztalatai alapján. Ugyanazon
a testületi ülésen tárgyalták
a szintén a szociális ellátó
rendszerbe tartozó személyes gondoskodást nyújtó
intézmények szakmai ellenőrzésének tapasztalatait. A
vizsgálat a bölcsődék – ahol
a revizor fogalmazása szerint „a feladatellátás minden vonatkozásban magas
színvonalú” - kivételével
mindenütt szép számmal
talált hibát. Ez az írás nem
taglalhatja a jelentésben
szereplő vezetői, személyi és
tárgyi elmarasztalásokat, de
annyit ki kell mondanom, az
összevont és egyszerűsített
rendelet sem tehet rendet. Ez
a felelős vezető dolga. Méghozzá mielőbbi és szigorúan
következetes.

Timár Béla

(Összefogás Kispestért)
szociális ellátásról szóló
Ajainkban
jogszabályok körül napkomoly viharok

dúlnak. Egyet lehet érteni
azokkal a nézetekkel, amik
szerint a közösség pénzéből
ne kaphassanak azok, akik
semmit sem tesznek a közösségért, sőt arra rendezkednek be, hogy majd eltartják őket a többiek pénzéből.
Ahol nincs megfelelő munka
a környéken, bizony lehetne
közcélú munkát végeztetni
a segély ellenében. Persze
kivételt képeznek azok, akik
valamilyen betegség, vagy
fogyaték miatt képtelenek
dolgozni.
Kerületünkben a szociális
ellátásról szóló rendelet
módosítására tett javaslat
nem terjedt ki – egyenlőre helyesen – a segélyezés
munkavégzéshez kötésére,
hiszen a jelenlegi törvény
ezt nem teszi lehetővé, bár-

mennyire is elvárná a társadalom túlnyomó többsége.
Az elfogadott módosítások
így is nagyobb ellenőrzési
jogot biztosít a kérelmek
elbírálásakor amellett, hogy
bizonyos elemek megengedőbbek lettek.
Néhány hónappal ezelőtt
az Összefogás Kispestért
Egyesület javaslatára a képviselő-testület létrehozott
egy munkacsoportot, hogy
törvénymódosító javaslatot
készítsen elő a szociális
ellátásról szóló törvényben
található igazságtalan, és
ellentmondásos rendelkezések megváltoztatására. A
polgármesteri hivatal szakembereinek
bevonásával
dolgozó munkacsoport el is
készített egy több területre
is kiterjedő javaslatcsomagot, amit a képviselő-testület el is fogadott. Sajnos az
akkori illetékes miniszter
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TÁJÉKOZTATÓ

Nyári szünet
a hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink! Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest
Önkormányzat
képviselő-testülete júniusi
ülésén megalkotta a 23/
2008. (VI.20.) számú rendeletét a 2008. évi igazgatási
szünet elrendeléséről. Ennek
megfelelően 2008. július
28-tól augusztus 8-ig, valamint 2008. december 22-től
31-ig a törvény által biztosított lehetősséggel élve
a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünetre kerül sor.
Tájékoztatom Önöket, hogy
a nyári időszakban július
28. és augusztus 8. között
a Polgármesteri Hivatalban
rendkívüli és azonnali ügyek
intézésére telefonügyeletet
tartunk. Az Okmányirodán
csak lakcímbejelentés intézésére és az elkészült
okmányok (útlevél, vezetői
engedély, személyazonosító
igazolvány) átvételére lesz
lehetőség a szokásos ügyfélfogadási időben. Megértésüket ezúton köszönöm.
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
jegyző

RÖVIDEN

Párthírek
– Lampert Mónika – valószínűleg nem kellő alapossággal tanulmányozta
a felterjesztést, legalábbis
semmitmondó válaszából
erre lehetett következtetni.
Lehetséges, hogyha akkor
ő komolyabban veszi az
általunk megfogalmazottakat, akkor mára rendezett
lenne a szociális segélyezés
törvényi szabályozása, és
nem kellene kapkodva az
események után rohannia
a törvényhozóknak, és Kispesten is jobb rendeletet
tudna alkotni a képviselőtestület.

Június 12-én tisztújítást tartott a Kispesti SZDSZ, ahol
kerületi elnöknek Ritter
Jánost választották. (Gulyás
Zoltán, aki 7 éven keresztül
töltötte be ezt a tisztséget,
nem indult a választáson.)
A megválasztott Ügyvivői
Testület tagja Gulyás Zoltán,
Jobbágy István, Szűcs Ernő
és Takács Emese lett.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Kispesti Alapszervezetének új elnöke: Dobó
József, tel.: 06-70-392-0516.
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ELISMERÉSEK

Díjazottak

Díszpolgárok
és kitüntetettek

Kispest önálló településsé válásának évfordulója alkalmából tartott
ünnepi ülést június 19-én a képviselő-testület a KMO-ban.

A

z ünnepség elején
Gajda Péter polgármester köszöntötte a kitüntetetteket, majd átadták az
idei elismeréseket. A kitüntetettek tiszteletére rendezett
ünnepi műsorban közreműködött a Kispesti Művészeti

Iskola Zenekara, Taligás Lajos vezényletével, Matkócsik
Éva operaénekes, valamint
Kautzky Armand színművész.
Kispest díszpolgárai
Idén az önkormányzat döntése alapján ketten vehették át
Gajda Péter polgármestertől
és Vinczek György alpolgármestertől a díszpolgári címet
és a Kispest címerével ellátott emlékgyűrűt. Ablonczy
Zsolt, a Kispest Központi
Református Egyházközség
Nagytiszteletű református
lelkészének
méltatásában
többek között elhangzott:
„Meghatározó szerepet tölt
be a kispesti egyházi közösségek és az önkormányzat
közötti partneri viszony kialakításában, a közös értékek
megőrzését szolgáló együtt-

működés megteremtésében.
Az egyházközség kulturális,
nevelési-oktatási és karitatív
tevékenységével is példázza,
hogy a vallási közösségek
a társadalom kiemelkedő
fontosságú, értékhordozó és
közösségteremtő tényezői.

Ablonczy Zsolt immáron 37
esztendeje végzi szolgálatát,
beteljesíti, amire elhívást
kapott.” Ambrusek István,
nyugdíjas kisiparosról a közönség megtudhatta, hogy
1911-ben született Kispesten,
s azóta is itt él családjával. „A
Kistex, majd a Gránitgyár alkalmazottjaként az egyik legmegbecsültebb szakemberré
vált. Részese és meghatározó
tagja volt a gyár fejlődésének és a munkaidőn kívüli
közösségi rendezvényeknek
egyaránt. Hihetetlen munkabírását és a munkásközösség
összetartását célzó tevékenységét munkatársai és a gyár
vezetése is példának tekintette, s számos alkalommal elismerte. Nyugdíjba vonulását
követően sem tétlenkedett,
tanult szakmájában, kisiparosként dolgozott tovább,
számos kispesti ház, épület

dicséri keze munkáját, ma
is” – mondta el Ambrusek
Istvánról a műsorvezető,
Kautzky Armand.
Dicsérő Oklevélben
részesültek
A polgármestertől és dr.
Istvánﬁ Sándor jegyzőtől
Dicsérő Okleveleket vehettek át azok a köztisztviselők
és a közalkalmazottak, akik
az elmúlt években, évtizedekben munkájukkal bizonyították
elhivatottságukat, s hozzájárultak szűkebb
közösségük megbecsüléséhez, Kispest fejlődéséhez.
Dicsérő Oklevelet kapott
Bertyákné Czérna Ágnes, az
Erkel Ferenc Általános Iskola
igazgatóhelyettese, Bors Tibor, a polgármesteri hivatal
pénzügyi és gazdasági iroda
munkatársa, gondnokságvezető, Dessewffyné Szabó
Erzsébet, a Gábor Áron Általános Iskola igazgatója, Finta
Zsolt, a Simonyi Zsigmond
Lakásfenntartó Szövetkezet
elnöke, Horog Magdolna, a
polgármesteri hivatal jegyzői kabinet iroda személyi
titkára, Juhász Sándorné, a
Mézeskalács Óvoda vezetője, Madárné Szabó Ildikó, a
Mese-Vár Óvoda óvodapedagógusa, Páczi Györgyné,
a Kispesti Egészségügyi Intézet reumatológiai osztályának asszisztense, Páncélné
Szemeti Hajnalka, a Kispesti Vagyonkezelő Műszaki
Szervezet titkárságvezetője,
Siposné Kaszonyi Andrea, a
Vass Lajos Általános Iskola
tanítója, Skoda Éva festőművész, Torma Katalin, a
polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője, Török Ilona, az Ady Endre Általános
Iskola kerületi ellátást vég-

Ambrusek István,
nyugdíjas kisiparos (fent), és
Ablonczy Zsolt,
református lelkész (jobbra)

ző gyógytestnevelő tanára,
dr. Vargha Péter, a Kispesti
Egészségügyi Intézet főigazgatója, valamint Vasvári Istvánné, a polgármesteri
hivatal hatósági irodájának
főmunkatársa.
Kispestért Díjat kaptak
Példaértékű emberségéért,
Kispesthez kötődő munkásságáért Kispestért Díjban
részesült Borosné Tóth Ilona, a Kispesti Egészségügyi
Intézet védőnője, Elekesné
Ihász Ibolya, a polgármesteri
hivatal városüzemeltetési és
közbiztonsági irodájának a
vezetője, Fábiánné Harkácsi
Judit, a Nevelési Tanácsadó
klinikai szakpszichológusa,
Horváth Zoltán, a Kispesti Vagyonkezelő Műszaki
Szervezet igazgatója, Kaposi
Gergely, a Wekerle-telepi
Szent József Kórus művészeti vezetője és karnagya, Léb
Anikó, a Kós Károly Általános Iskola tanítója, Lukács
Balázsné, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Intézmény munkatársa, Sárosiné
Dálnoki Judit, az Eszterlánc
Bölcsőde vezetője, Szántó
Lászlóné, a polgármesteri
hivatal társadalmi kapcsolatok irodájának kisebbségi
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koordinátora, Széll Bulcsú, a
Kispesti Evangélikus Egyház
lelkésze, Szűcsné Török Erzsébet, a polgármesteri hivatal építéshatósági irodájának
vezetője, valamint dr. Turányi
Zoltán, a Kispesti Egészségügyi Intézet nőgyógyász főorvosa.
Kispestért Oklevél
A képviselő-testület „Kispestért Oklevél” díjjal ismeri
el azon kispesti társadalmi
szervezet, intézmény tevékenységét, amely kiemelkedő
munkát végezett a kerület,
Kispest lakossága érdekében.
Ebben az esztendőben a Vöröskereszt Dél-pesti Szervezete kapta az elismerést, melyet a szervezet régióvezetője,
Kökényesi Györgyné vett át.
Pedagógusok kitüntetései
A gyermekekkel való közvetlen foglalkozás és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
ellátása terén szerzett érdemeiért Eördögh Gábor alpolgármester és Szujkó Szilvia,
a Közművelődési, Oktatási,
Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottság elnöke „Kispest Gyermekeiért
Elismerő Oklevéllel” tüntette
ki Feketéné Tényi Máriát, az
Árnyas Óvoda és Horváthné
Tompa Erikát, a Gyöngykagyló Óvoda óvodapedagógusait. „Elismerő Oklevél
Kiemelkedő Pedagógiai tevékenységért Díjban” részesült:
Györkő Viktor, az Ady Endre
Általános Iskola pedagógusa,
valamint Sólyomné Ruttkay
Éva, a Gábor Áron Általános
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Iskola tanára. A polgármester által adományozott „Polgármesteri Dicsérő Oklevél
kiemelkedő pedagógiai tevékenységért díjat idén Oláhné
Csatlós Erzsébet, a Bolyai
János Általános Iskola igazgató-helyettese és Velle Magdolna, a Móra Ferenc Óvoda,
Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa kapta.
Miniszteri elismerések
Az ünnepségen vehette át
Lux Zsuzsa, a Móra Ferenc
Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógusa az oktatási és
kulturális miniszter által adományozott Arany Katedra
Emlékplakettet. A Néprajzi
Múzeumban tartott Pedagógus Napi ünnepségen, az oktatási és kulturális miniszter,
idén először adta át a Teleki
Blankáról elnevezett „Az
esélyt teremtő pedagógus”
díjat azoknak a pedagógusoknak, akik nevelő-oktató,
fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel,
odaadással tevékenykedtek a
hátrányos helyzetű, szociális,
egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében.
Két kispesti pedagógus vehette át e rangos kitüntetést: Bihari Péter, a Berzsenyi Dániel
Általános Iskola igazgatója és
Könnyű Istvánné, a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
gyógypedagógusa.

Véget ért a tanév

Idős pedagógusokat köszöntöttek

anévet zárt és Pedagógus
Nap alkalmából oktatóTnevelőket
köszöntött az ön-

J

kormányzat június 16-án.
Gajda Péter polgármester
hangsúlyozta, az ágazatot
érintő korábbi változások
után az elmúlt tanévben
kicsit kevesebb nehézséggel kellett megküzdeni.
„Azoknak az erőfeszítéseknek, melyeket korábban a
családok, pedagógusok és
szakemberek közösen tettek
meg, meglett az eredménye” – fogalmazott a kerület

vezetője. Elmondta, sikerült
megtartani Kispestnek a
Deák gimnáziumot, így
továbbra is itt működhet az
oktatási intézmény, valamint közel 40 éves probléma
oldódik meg azzal, hogy a
jövő tanévtől saját épületbe
költözhet a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Kifejtette, idén több
jut az oktatási intézmények
felújítására, a további rekonstrukciókhoz a kerület
saját forrásain kívül uniós
pénzekre is pályázik.

únius 9-én nyugdíjas
pedagógusokat ünnepelt
az önkormányzat, abból az
alkalomból, hogy 50 vagy
több éve szerezték meg diplomáikat. Az idős tanítóknak
és tanároknak Gajda Péter
polgármester és Vinczek
György alpolgármester adta
át a díszokleveleket. Hatvan
évvel ezelőtt szerzett tanítói
oklevelet Weixler Jánosné,
aki gyémánt diplomát kapott.
Ötven éve végzett és arany
diplomát vehetett át Dufek
János, Forgács Mihályné,

Horváth Mihályné, Karcag
Miklós és Kiss János. Köszöntöttek négy pedagógust
is, akik ősszel abban az
intézményben kapják meg
díszokleveleiket, amelyben
annak idején végeztek. Zankó
Gyuláné vas, Tóth Györgyné
és Ónódi Károlyné gyémánt,
Bikádi János arany diplomát
kap majd. Az ünnepség végén
Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató a pedagógusok
és a diákok nevében is megköszönte az idős emberek
több évtizedes munkásságát.
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Óvodapedagógus

A Mézeskalács Óvoda
(Kelet u. 8-12.) pályázatot
hirdet teljes munkakörben,
határozott időre (2008.
szeptember 1-jétől 2009.
január 17-ig), óvodapedagógusi állás betöltésére a
Beszterce utcai tagóvodába
(Beszterce u. 4-8.).
Pályázati határidő:
2008. július 27.
A benyújtás módja: postai
úton, a Mézeskalács Óvoda
(1194 Budapest, Kelet u. 812.) címére vagy elektronikus úton, Juhász Sándorné
óvodavezető részére a
mezeskalacs@ovoda.kispest.hu e-mail címre.

Óvodapedagógus

A Zöld Ágacska Óvoda
(Berzsenyi u. 6.) pályázatot
hirdet: 1 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére. A megbízás határozott
időre, távollévő pedagógus
helyettesítésére szól, 2008.
augusztus 18-tól, előreláthatóan 2009. július 31-ig.
Pályázati határidő:
2008. augusztus 1.

Adminisztrátor

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot
hirdet adminisztrátor munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás
jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
1196 Budapest, Kossuth
Lajos utca. 202.
Pályázati határidő:
2008. július 18.
A benyújtás módja: postai
úton 1193 Budapest Táncsics M. u. 7. címre.

A pályázatok részletes kiírásai
a www.kispest.hu oldalon olvashatók.

Út a munkához

Miniszteri konzultáció a szociális rendszerről

Ú

t a munkához címmel a
szociális segélyezés tervezett átalakításáról rendezett tanácskozást a Baloldali
Önkormányzati Közösség és
a Friedrich Ebert Alapítvány
június 23-án a kispesti Városházán. A konzultáción a szociális és munkaügyi tárca vezetője ismertette a kidolgozás
alatt álló kormányprogramot,
amely a segélyezési probléma
megoldásához forrásokat és
törvényi hátteret kíván biztosítani az önkormányzatoknak.
A szakembereket, valamint
az előadó Szűcs Erika minisztert köszöntő Gajda Péter
polgármester megnyitójában
elmondta, hagyomány, hogy
szociális kérdésekben konferenciáknak ad otthont a kerület. Nem most kezdődött az a
folyamat, hogy a társadalmat
a munka felé fordítsuk – szögezte le bevezetőjében Szűcs
Erika, ismertetve azokat az

intézkedéseket – álláskeresést
ösztönző juttatás, „álláskereső” fogalom és álláskeresési
megállapodás bevezetése, támogatási rendszer átalakítása,
ellátásban részesülők elhelyezkedésének, illetve segélyezettek foglalkoztatásának
ösztönzése –, amelyeket 2002
óta hozott a kormányzat.
A szociális rendszer módosításának céljairól szólva
elmondta, a munkaképes szociális segélyezettek a támogatás feltételeként rendszeres
munkát végeznek, amelynek
ellenértékeként nem segélyt,
hanem munkabért kapnak;
képzések, támogatások, programok révén felkészülnek a
tartós foglalkoztatásra; a nem
munkaképes segélyezetteket
családsegítő szolgáltatások
segítik. A segélyezettekre
együttműködési és mentesítési szabályok vonatkoznak,
ezek körét törvények és helyi

HULLADÉKGYŰJTÉS

KÖSZÖNJÜK!

A zöldhulladék összegyűjtéséhez és kulturált
elhelyezéséhez már egyre
többen veszik igénybe
Kispesten is az FKF Zrt.
emblémájával ellátott műanyag zsákokat. A kukák
mellé kell csak állítani,
melyet rendszeresen begyűjt és komposztálóba
szállít a köztisztasági cég.
A
„zöldhulladékgyűjtő
zsák” ára 140 Ft, mely megvásárolható a kerületben
is: KÖZPARK Nonproﬁt
Kft. Bercsényi u. 18. szám
alatt. 8-15 óráig, pénteken
8-12 óráig.

Az „Egy megújuló iskoláért” Alapítványra (1193
Budapest, Csokonai utca 9.
Vass Lajos Ált. Isk.) a személyi jövedelemadó 1 %ként átutalt 736 633 Ft-ot
az alábbi felosztás szerint
használta fel. Versenyek
díjazása: 90 000 Ft. Táborozás: 420 000 Ft. Pályázati díjak, önrész: 150 000 Ft.
Egyéb költségekre a 2009.
évre: 76 633 Ft. Összesen:
736 633 Ft. A Vass Lajos
Általános Iskola tanulói
nevében köszöni felajánlásukat: „Az alapítvány
kuratóriuma”.

Tájékoztató 1%

rendeletek határozzák meg.
Szűcs Erika végül beszélt a
tervezett jogszabály-módosításokról, a munkavállalókat és munkaadókat érintő
elhelyezkedést ösztönző intézkedésekről, valamint az
iskolarendszerű szakképzés
fejlesztésének szükségességéről.

ZENE

Jubileumi
hangverseny
A Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
40 éves fennállása alkalmából adott jubileumi
koncertet június 19-én
este a KMO-ban. A hangversenyen közreműködött
Matkócsik Éva operaénekes, a magánének tanszak
tanára és a Kispesti Művészeti Iskola Szimfonikus
Zenekara, Taligás Lajos
vezényletével. Műsorukban többek között P. Csajkovszkij, A. Hacsaturján,
R. Leoncavallo, Ch. Gounod, J.Offenbach, valamint A.L.Webber dallamai
csendültek fel.
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HÍREK

ÁLLÁS

ELISMERÉS

Hivatali dolgozókat
köszöntöttek
Jutalmat kaptak a szakemberek

Hűségjutalmat
vehettek
át június 26-án azok a
köztisztviselők, akik 10,
illetve 20 éve dolgoznak a
polgármesteri hivatalban.
Az ünnepségen dr. Istvánﬁ
Sándor jegyző köszönte
meg a munkatársaknak,
hogy „tisztességgel és
becsülettel szolgálták a
hivatalt és a kerületet.”
Idén húsz éves munkájáért
Hipszki Illésné, Kocsis
Jánosné, Kranyik Gyuláné,

Németh Károlyné, Németh
Tamásné és dr. Veres Anikó, tíz éves szolgálatért Álló Tamás, Basch Sándorné,
Brogyay Józsefné, Elges
László, Erdélyiné Ménis
Sylvia, Füredi Péter, Horog
Magdolna, Ignáczné Balázs
Gabriella, Ihász Sándorné
és dr. Szilvási Mária kapott
elismerést. Az okleveleket
és jutalmakat a jegyzőtől és
Gajda Péter polgármestertől vehették át a dolgozók.

EGÉSZSÉGÜGY

Semmelweis-nap jutalmakkal
Semmelweis-napi ünnepséget tartottak az Egészségügyi Intézetben

A

A június 19-i ünnepségen a kerület részéről
Szujkó Szilvia az egészségügyi bizottság elnöke,
Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgármester, valamint dr. Istvánﬁ
Sándor jegyző is részt vettek.
A polgármester beszédében
hangsúlyozta, a kerületben
három területre fektetik a
legnagyobb hangsúlyt: az
oktatásra, a közbiztonságra
és az egészségügyre. Kifejtette: az elmúlt esztendő igen
nehéz év volt mind országos,
mind kerületi szinten, valamint a gazdaság és a politika szempontjából is, ezért
a kispesti döntéshozók arra
törekedtek, hogy az egészségügyi dolgozók munkáját
ne zavarják a változások.
Dr. Lampérth Melitta, az
intézet gyermek-mentálhigiéné főorvosa ünnepi beszédében Semmelweis Ignác
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GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot
hirdet gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Pályázati határidő:
2008. július 18.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 1193
Budapest Táncsics M. u. 7.
címre.

GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot hirdet Gondozási Központ vezető munkakör betöltésére.
Pályázati határidő:
2008. július 18.
A benyújtás módja: postai
úton 1193 Budapest Táncsics
M. u. 7. címre elküldve.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot
hirdet szociális segítő munkakör betöltésére.
Pályázati határidő:
2008. július 18.
A benyújtás módja: postai
úton 1193 Budapest Táncsics
M. u. 7. címre

SZAKTANÁR

Dr. Vargha Péter,
az intézet főigazgatófőorvosa köszönti
a dolgozókat

munkásság elevenítette fel.
Elmondta, a világhírű orvos
mindössze 29 éves volt, amikor felfedezte, hogy az anyák
miért halnak meg gyermekágyi lázban. A klórmeszes
fertőtlenítő használatával a
halálozás nullára csökkent.
Dr. Lampérth Melitta hangsúlyozta, az orvosok legfőbb
kincse a tudás és a munkájukban rejlő kreativitás,
ami Semmelweis Ignácot

is naggyá tette. Megtudtuk,
mivel az intézet tavaly stabil
gazdasági évet zárt, ezért az
idén már mód nyílt rá, hogy
dolgozóinak munkáját a szóbeli köszöneten kívül anyagi
juttatással is értékeljék. Dr.
Vargha Péter főigazgatófőorvos, így a dolgozóknak
a munkáért járó köszöneten
kívül két és félmillió forint
jutalmat oszthatott ki, vásárlási utalvány formájában.

A Vass Lajos Általános Iskola pályázatot hirdet kémia/
matematika/technika-bármely szakos tanár napközis
nevelői feladatokra munkakör betöltésére.
Pályázati határidő:
2008. július 15.
A benyújtás módja: postai
úton, a Vass Lajos Általános Iskola címére elküldve
(1193 Budapest, Csokonai
u. 9.) és elektronikus úton,
Ertelné Csák Judit részére
az ecsako@hdsnet.hu emailcímen keresztül.
A pályázatok részletes kiírásai
a www.kispest.hu oldalon olvashatók.
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)
Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ 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 Általános Iskola,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

Szemõk Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 18-20 óráig.
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet

Bogó Józsefné (MSZP)
Minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet

Lõrinczi György (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

8.sz. választókörzet

Szujkó Szilvia (MSZP)
Minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet

Kránitz Krisztián (MSZP)
Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig.
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75.
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)
Minden hónap elsõ szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)
Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal,
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 0
6-20-911-1187

Listás képviselõ

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig.
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Fogadónapok
Eördögh Gábor

Vinczek György

Dr. Istvánfi Sándor

alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselõ

Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig.
Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484.
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

Listás képviselõ

Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap elsõ hétfõ, 17.30-18.30-ig.
Telefonos bejelentkezés: 06-20-460-4172.
Kerületi Fidesz Iroda,
Ady E. út 91.

Listás képviselõ

Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap második szerda, 18-19.30-ig.
Eötvös J. Általános Iskola, Eötvös u. 13.
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselõ

Tóth Tibor (MSZP)
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ

Gulyás Zoltán (SZDSZ)
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Listás képviselõ

Nagy Tamás (MDF)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)
Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17.
kispestert@freemail.hu

Ügyfélfogadás

Gajda Péter

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

Listás képviselõ

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kós Károly tér 10.

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

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.
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.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

2008. július

REJTVÉNY | EGYHÁZAK

Rejtvény

A KISPEST újság júniusi rejtvényének megfejtését nyílt
levelezõlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18.
A címzés mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési
határidõ: 2008. július 25. A helyes megfejtõk között
könyvutalványokat és Kispest pólókat sorsolunk ki.
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A júniusi számunkban közölt rejtvényünk helyes
megfejtése: „Én vagyok az, a Gergõ hoztam magának
tintát!”; Nyerteseink: Harangozó Henrik (Szigligeti u.),
Szõke Ferencné (Rákóczi u.). A nyereményeket postán
küldjük. Gratulálunk!

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail:
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18
óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE bibliaóra.
Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konﬁrmáció, 18 órától
felnőtt konﬁrmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra.
Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként).
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és
gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt
konﬁrmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek
este 7 óra.
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra),
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután,
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra).
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban.

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok
miséje) 11 és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.)
10 óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör.
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra:
ifjúsági bibliaóra.
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utolsó vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra,
szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet
jelentkezni.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek,
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra,
beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági
alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel fél 8 és 18 órakor.
Vasárnap: 7, 8.30 (gyerekek és családok szentmiséje),
10 és 18 órakor.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 és délután 4–5 óráig. Programok a közösségi házban.
Bibliaóra kedden délelőtt 9.30-kor.
Játszóház kisgyermekek részére
szerdán délelőtt fél 10-kor.

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd. Szerkesztette: Bazsó Zoltán. Korrektor: Villás Dániel. Tördelés: Ultramarin Design. Fotó: Nyitrai Ferenc. Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon:
347-4695. E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu. Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Centrum, Felelõs vezetõ: ä. Terjeszti a 3 Profi Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban. Lapzárta: minden hónap 25. napja. www.kispest.hu
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PROGRAMOK

GYERMEKHÁZ
Kirándultunk WEKERLEI
PETUR UTCA 7.
Párkányban Programok
Az MSZOSZ Kispesti Szervezete június 10-én Esztergom és Párkány meglátogatásával töltötte az időt. A
jó idő és az utazás lehetővé
tette, hogy napunk kellemesen teljen. A Nyugati pályaudvarról induló kényelmes
„szép piros” vonat szállított
bennünket Esztergomba,
ahonnan – városnéző kis
buszra szállva – kényelmesen utaztunk tovább
Párkányba. Kényelmesen,
lazán töltöttük a napot, természetesen megkóstoltuk a
híres sztrapacskát és kacsasültet – ki-ki mit választott
–, leöblítettük ﬁnom világos
vagy barna sörrel, majd a
városka szépen kialakított
Fő utcáján sétáltunk, ismerkedtünk a várossal, majd az
árnyas fák alatt kialakított
pihenő padokon megpihentünk. A városnéző kisbusz
a megbeszélt időre értünk
jött, így kényelmesen a táj
szépségében gyönyörködve
értünk vissza a vonathoz,
ami hazarepített bennünket.
Ez az út is kellemes élményeink között marad meg.

MEDGYES JANKA

ÁLLÁS

TANÍTÓ

A Vass Lajos Általános Iskola pályázatot hirdet 4 tanító – iskolaotthonos és napközis feladatokra munkakör
betöltésére.
Pályázati határidő: 2008. július 15.
A benyújtás módja: postai
úton, a pályázatnak a Vass
Lajos Általános Iskola címére elküldve (1193 Budapest,
Csokonai u. 9.), és elektronikus úton Ertelné Csák Judit
részére az ecsako@hdsnet.
hu e-mailcímen keresztül.

KEDVES LÁTOGATÓINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a nyári idõszakban is zavartalanul működünk, de
a Wekerlei Gyermekház
(1192 Petur u. 7.) június 30tól július 13-ig, míg a Családi Könyvtár (Kós Károly
tér 15.) június 30- augusztus
1-ig zárva tart.
RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére
kapnak mintát a szülők a
kodályi elvek alapján.
Ideje: szerda 17.00-17.30
(július 23-tól)
Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom
FOLTVARRÓ KLUB
Ideje: július 24. csütörtök
17.00-20.00
Részvételi díj: 500 Ft/ alkalom
KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR
Kerületünk iskolás korú
gyermekeit továbbra is
jó hangulattal, változatos
programokkal várjuk a
napközis táborban. (1195
Budapest, Csokonai u. 9.
Vass Lajos Általános Iskola). Fontos tudnivaló:
ebédet ﬁzetni a következő
hétre, minden héten hétfőn
és pénteken 6.30- 8.30- ig
lehet a táborban. A táborban
csak beﬁzetett gyermek tartózkodhat. Egyéb információ: Horvay Marianne 2829895; 20-9107623; wekerlei.
gyermekhaz@gmail.com
A GYERMEKHÁZBAN MŰKÖDŐ
NYÁRI TÁBOROK:

A táboraink ötnaposak,
naponta 9.00 órától 16.00
óráig tartanak, háromszori
étkezést biztosítunk.
Részvételi díj: 18 000 Ft
KÉZMŰVES TÁBOR
Óvodások és kisiskolások részére. Naponta két új, egyedi
technika megismerése. Különleges alkotások, játékok,
ajándék- és dísztárgyak készítése és sok-sok játék.
Ideje: július 21-25.
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
6-14 évesek számára. Dramatikus játékok, színjátszás, improvizációs és szerepjátékok. Meseolvasás és
feldolgozás, csoportjátékok,
közösségfejlesztés.
Ideje: július 28-aug. 1.
NYELVI TÁBOROK
ANGOL, NÉMET
Délelőtt 2 x 45 perces órákon nyelvtanulás folyik.
Délután szakképzett pedagógus vezetésével tartalmas
szabadidős elfoglaltságot
biztosítunk.
Ideje: július 28-augusztus 1.
PAMACS
KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR
6-13 éves korig. Híres festők nyomába indulunk,
különleges
technikákkal
kísérletezünk. Festés, rajzolás, nyomatkészítés, kollázs,
montázs, akvarell, viaszkarc. Szünetekben szabadtéri
játékok. Augusztus végén
az alkotásokból kiállítást
rendezünk.
Ideje: augusztus 4-8.
TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14
éves korú gyermekek számára. Klasszikus balett alapok, musical és showtánc,
társastánc, hip-hop, ír tánc.

Házassági évforduló
Az önkormányzat ebben
az évben is köszönteni
szeretné azokat a Kispesten élő házaspárokat,
akik 2008-ban ünneplik
50. házassági évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket személyesen
minden héten, kedden és
szerdán 14-15 óra között

a Báthory utca 39.-ben.
Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt és
a házasságkötést, igazoló
okiratot be kell mutatni.
(Időpontot lehet egyeztetni a 357-9503-as vagy
a 06 20 340 2552-es telefonszámon). Jelentkezni
lehet: augusztus 31-ig.

Ideje: 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.
Ideje: augusztus 25-29.
FOLTVARRÓ TÁBOR

KISPESTI
MUNKÁSOTTHON
MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEKIUTCA 7.
Korhatár nélkül! Oktatás
kezdő szintről is. Új technikák, trükkök elsajátítása a
haladóknak. A kész alkotásokból kiállítást rendezünk.
Ideje: augusztus 25-29.
SZÜNIDÖDŐ
programunk a műsorfüzetben Kispesti Kreatív Műhely
címmel olvasható.
Jó pihenést, kellemes nyaralást kívánnak a Wekerlei
Gyermekház dolgozói!
Kedves Vendégünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház 2008. július 19-től
augusztus 24-ig ZÁRVA
tart!
Nyitás: augusztus 25-én.
Szeretettel várjuk Önt, családtagjait, barátait őszi programjainkon.
Keresse műsorfüzetünket,
illetve látogassa meg honlapunkat: www.kmo.hu
Nyárra kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!
A

KMO MUNKATÁRSAI
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KÖZLEMÉNYEK
JÚLIUS 12.

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS

Rózmann
Ákos
(1939
– 2005) magyar-svéd zeneszerző és orgonaművész
szülőházán. Az emlékezőket köszönti: Nagy Tamás,
a WTE elnöke. Beszédet
mond: Loch Gergely, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója,
Rózmann-kutató. Közreműködik: a Dauner János
Baráti Kör. Kezdés: 17 órakor. Helyszín: Tas utca 2.

Sakksikerek

ISTVÁN, A KIRÁLY

Jól szerepeltek a kispestiek.
Szombathelyen rendezték a
sakk diákolimpia országos
döntőit. A budapesti bajnokságok legjobbjai között
Kispestről egyéniben Fülöp
Szabolcs, csapatversenyben
pedig iskolai csapata, a Ganz
Ábrahám szakközépiskola
szerezte meg az indulás
jogát. Az erős mezőnyben
helyt álltak, a budapestiek
között harmadikként végeztek. Május utolsó hetében
nagy nemzetközi versenyt
rendezett a Barcza Gedeon
SC, ezúttal Balatonfüreden.
A sakkversenyen 12 külföldi
és 4 magyar gyerekcsapat játszott, míg a Gó versenyen elsősorban felnőttek. Legjobb

MŰVÉSZET

Kispesti
művészek
Czeglédi Júlia és Prohászka
Margit a Gödöllői Új Művészeti Műhely megalakulásának tizedik évfordulója
alkalmából rendezett „Üzenet” című kiállítás résztvevője, valamint az Újvidéken rendezett Nemzetközi
Zászlókiállításon is látha-

ifjúsági versenyzőnk Lajos
Matyi szép sikereket ért el.
A Barcza Gó szakosztálya
Kispesten, a Kaszinó alagsorában szerdánként 5 órától
tartja edzéseit, szeptembertől mindenkit szeretettel várunk. A májusi vendéglátást
június végén Szlovákiában,
Liptószentmiklóson viszonozták számunkra. A négy
visegrádi ország mellett további 4 országból érkeztek
résztvevők, válogatottunk a
kilencedik helyen végzett 5
győzelemmel és 4 vereséggel. Egyéniben viszont sikerült egy ezüstérmet szereznünk a kísérők versenyében.
ÁDÁM GYÖRGY

tók munkáik.
Nikmond Beáta a Szobrásznők II. kiállításán szerepel munkájával a Képzőés Iparművészeti Szövetség
kiállítótermében.
Hernádi Paula a „Víz és
Fény” Országos Képző- és
Iparművészeti Kiállításon,
Keszthelyen a kongresszusi
központban látható munkájáért első díjat kapott. Balatonszepezden pedig tűzzománc képeit mutatja be a
Berta Bulcsú Galériában.

Teljes erőbedobással próbál
a Pászto-Rock Társulat Balogh Bodor Attila rendező
vezetésével. Nagy dobásra
készülnek! Élőben adják elő
a híres rockoperát augusztus
19-én a Kós Károly téren a
Wekerle Centenárium tiszteletére. Az élő előadás azt
jelenti, hogy nemcsak az
ének, de a zene is élő lesz. A
darab történetében – egyébként – ez lesz a második
alkalom, hogy semmiféle
play-backet nem használnak.
(Első alkalommal a Társulat
egy hónappal ezelőtti bemutatóján hangzott el minden
eredetiben…)
AUGUSZTUS 31.

VASÁRNAPI TÉRZENE

A Kós Károly téren fellép
a Kispesti Munkásotthon
Fúvószenekara. Belépődíj
nincs! Kezdés: 16 óra. Helyszín: a Kós Károly tér, a
domb előtt.

KÉPZŐMŰVÉSZETI
SEREGSZEMLE

A WTE a Wekerle-telep centenáriumának alkalmából
képzőművészeti pályázatot
ír ki öntevékeny (amatőr)
művészek számára. Korcsoportok: óvódás, alsó-, illetve
felsőtagozatos általános iskolás, középiskolás, felnőtt.
Téma: a Wekerle-telep, illetve a Centenárium. A mun-
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kák bármely technikával
készülhetnek, maximum A3
méretben (420x297 mm). A
művek hátoldalára kérjük
nyomtatott betűvel felírni a
pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét! Az alkotásokat
szakértő zsűri bírálja el. A
legkiválóbb pályaműveket a
WTE díjakkal ismeri el, és
októberben kiállításon mutatja be. A műveket 2008.
augusztus 1-jéig kell leadni
a WTE irodájában.

BARÁTOK KÖZT
SZTÁROK WEKERLÉN

A 10 éves Barátok közt produkció sztárjai a 100 éves
Wekerlén
Július 11-én 17.00 órai kezdettel a wekerlei Kós Károly
téren (rossz idő esetén a
Munkás Szent József Közösségi Házban) találkozhatnak
a Barátok közt televíziós
sorozat rajongói a produkció
sztárjaival és producerével.
A 10. születésnapját ünneplő nagysikerű televíziós
sorozat nyitóképén ezidáig
több mint négyezerszer láthatták a nézők a Kós Károly
téri fehér épületet - hiszen a
sorozat itt Wekerlén, ebben
a házban játszódik. Bár a
sorozatban szereplő „barátok” a valóságban soha nem
laktak ebben a házban, a
földszinten sem üzemel a
Rózsa presszó, a produkció
alkotói és szereplői az eltelt
10 év alatt bizonyára már
sok-sok szállal kötődnek a
Kós Károly térhez, otthon
érzik magukat Wekerlén.
Erről és a műsorról, a sorozat kulisszatitkairól beszélgethetnek a Barátok közt
sztárjaival azok, akik július
11-én eljönnek a Kós Károly
térre. A produkció a találkozásra egy kvízjátékkal és
ajándékokkal is készül.
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PÁLYÁZATOK

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Közhasznúsági jelentés az OMEGA
Kispesti Foglalkoztatási Szolgálat
Közhasznú Társaság 2007. évi gazdálkodásáról.
A társaság gazdálkodásának
főbb adatai:
Összes bevétel:
181 459 eFt.
Közfoglalkoztatás bevétele:
165 469 eFt.
Vállalkozási tevékenység bevétele:
15 990 eFt.
Összes költség:
175 496 eFt.
Közfoglalkoztatás költsége:
163 086 eFt.
Vállalkozási tevékenység költsége: 12 410 eFt.
Saját tőke: 15 568 eFt.
Induló tőke: 3 000 eFt.
Tőkeváltozás: 3 114 eFt.
Tárgyévi eredmény: 5 854 eFt.
Az Omega Kht. az 1997.évi CLVI.
Törvény 26.§ c). szerint az alapító
okiratban megjelölt célfeladatokat
végzi. A munkaerőpiacról kiszorulókat, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozókat közhasznú és
közcélú foglalkoztatás keretében
alkalmazza. Az önkormányzattal
szorosan együttműködve folyamatosan végzi a kerület köztisztasági
és parkfenntartási feladatait.
SAMU ISTVÁN
ügyvezető

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Bp.Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat / Bp.XIX. Városház tér 1820./ nyilvános pályázatot hirdet a
hivatali büféhelyiség bérbeadására és
üzemeltetésére nyilvános versenytárgyalás keretében , licitálással történő
bérbeadására.
A pályázati hirdetmény kifüggesztésének-megjelentetésének időpontja :
2008. július 2.
A pályázat beadásának határideje:
2008. augusztus 11. 17 óra
A versenytárgyalás időpontja: 2008.
augusztus 12. 10 óra.
A pályázat beadásának helye: Bp.XIX.
ker. Kispest Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda (1195. Bp.
XIX. Városház tér 18-20. I.em. 40-41.
szoba.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő testülete a 2008/
2009. tanévre pályázatot hirdet cigány
kisebbségi tanulók támogatására azzal a
céllal, hogy támogassa a jó tanulmányi
eredményt elérő, de nehéz szociális
helyzetben élő cigány kisebbséghez tartozó tanulókat, hallgatókat az általános
iskolai, a középfokú és a felsőfokú tanulmányok sikeres folyatásában.
A pályázat az alábbi kategóriákban
nyújtható be:
I. Általános iskolai ösztöndíj
Feltételek:
A pályázó
- a 2008/2009. tanévben valamely
Magyarországon működő általános
iskola 2., 3., 4., 6., 7. vagy 8. osztályos tanulója,
- bejelentett állandó lakóhelye
legalább 1 éve a XIX. kerületben
van,
- tanulmányi eredménye a 2007/
2008. tanévben év végén a 3,50
átlagot meghaladja,
- családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét, ez
évben (2008-ban) a 57.000,-Ft-ot.
II. Középiskolai ösztöndíj:
Feltételek:
A pályázó
- a 2008/2009. tanévben, Magyarországon működő bármilyen
típusú középfokú oktatási-nevelési
intézmény beírt (felvételt nyert)
nappali tagozatos tanulója,
- bejelentett állandó lakóhelye
legalább 1 éve a XIX. kerületben
van,
- tanulmányi eredménye a 2007/
2008. tanév végén a 3,00 átlagot
meghaladja,
- családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét,
ez évben a 57.000,-Ft-ot.
III. Felsőfokú iskolai ösztöndíj:

Feltételek:
A pályázó
- a 2008/2009. tanévben valamely
Magyarországon működő felsőfokú
képesítést adó intézmény beiratkozott (felvételt nyert) nappali tagozatos hallgatója,
- bejelentett állandó lakóhelye
legalább 1 éve a XIX. kerületben
van,
- tanulmányi eredménye a 2007/
2008. tanév végén a 3,00 átlagot
meghaladja,
- első diplomáját szerzi,
- családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét,
ez évben a 57.000,-Ft-ot.
A pályázatokat mindhárom kategóriá-ban
2008. szeptember 15-éig lehet benyújtani, beküldeni a következő címre:
Budapest, XIX.ker. Kispesti Önkormányzat,
Polgármesteri
Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda, 1192 Budapest, XIX.ker. Ady Endre út 7.

SZOCIÁLIS TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ

Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat képviselőtestületének Szociális és Lakásügyi
Bizottsága a 2008/2009. tanévre pályázatot hirdet szociális tanulmányi
ösztöndíjra azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő tanulmányi
eredményt elérő, de nehéz szociális
helyzetben élő tanulókat, hallgatókat
tanulmányaik sikeres folytatásában.
Pályázat benyújtására legkorábban
az általános iskola 8. évfolyamának
befejezése után van lehetőség.
A pályázatot félfogadási napokon,
kizárólag személyesen lehet beadni
a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján
(XIX. ker. Városház tér 18-20.)
beszerezhető „Pályázati adatlap”
kitöltésével és az előírt igazolások hiánytalan csatolásával 2008.
szeptember 1-jétől 2008. szeptember 29-ig.
Pályázni két kategóriában lehet:
I. Középiskolai ösztöndíj
II. Felsőfokú iskolai ösztöndíj

2008. július
SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel,
garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Dual, Schneider. Tel.:
06/20-531-7638, 06/20-542-3529
TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt
ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.:
Kármán Sándor.: 276-9235, 06/20-415-1712
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap
10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162.
Tel.: 282-4247
Gyógypedikűrös- manikűrös házhoz megy.
Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-5611524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692,
06/30-9-826-269
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők
felújítása garanciával, palatetők javítása. Tel.:
06/20-439-0846, 258-0846, e-mail: olci@tonline.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, 06-70-21520-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése.
Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szakmai
hozzáértéssel. 06 30 911 8720
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villanybojlerek szakszerű javítása garanciával. Javítás esetén díjtalan kiszállással. 281-07-69, 06
30 912-1294
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok,
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése. Igényes, precíz
szakmunka, megbízható szakemberek. Ingyenes
felmérés! Tel.: 06/20-537-8099, 295-3998
GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANIKŰR,
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ TESTMASSZÁZS (NEM SZEX), talpmasszázs. Kérésre házhoz megyek! Ildikó,
tel.: 06/20-335-5653, 295-3998
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,
FALBONTÁS
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS.
FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.: 06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-ﬁx
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa akció! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Bútorgyártás, konyha- és
szobabútor egyedi méretre. Részletﬁzetési
lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.:
280-9059, 06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek
is. Tel.: 285-2882 vagy 06-30-251-5872

APRÓHIRDETÉS
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 ügyintézéssel,
megbízható rakodókkal. Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése,
szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés
díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS
TEL.: 06/20-9274-188
LAKÁSFELÚJÍTÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS,
ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, TERVEZÉSTŐL
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 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.:
282-1201, 06/30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch Siemens, Teka
háztartási gépekkedvező áron. Ingyenes
felmérés, rövid határidő, garancia. Telefon:
06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés.
Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.000-12.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.:
317-0797, 06/20-9-221-629 Magnetoterápiás
kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz, Lakásán
minden tipusú háztartásigép javítása garanciával! Kiszállási díj nincs! 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 helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárscsere, betörésbiztos hevederzár szerelés,
ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-625,
06/20-467-7693
Budapesten és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált
parketta lerakását vállaljuk rövid határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-505-8982,
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
Elfoglalt Hölgyek! Becsületes, ügyes, dolgozó
nő délután és hétvégén kimosott ruháik vasalását vállalja. Tel.: 06/30-67-03-154
Megbízható festők vállalnak festést, mázolást,
tapétázást, külső szigetelést. Proﬁ minőség,
elérhető áron. Közületeknek is dolgozunk.
Kerületieknek 20% kedvezmény. Tel.: 2921379. 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, fürdőszoba felújítások, javítások, ereszcsatorna
javítások. Tel.. 06/20-391-5982, 291-92-39
FESTÉS-MÁZOLÁST
20%
KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALUNK, TAPÉTÁZÁST
TAKARÍTÁSSAL IS. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 215-48-64, 06/20-358-9867

INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás,
amerikai konykás, belseje feléújított, kertes
házrész saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen
eladó. Iá.: 17 M Ft. kép megtekinthető: http:/
www.luxusweb.extra.hu. Telefon: 06/704192-705
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK
ELADÓ LAKÁSOKAT – HÁZAKAT REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE...
ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉS- INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEGBÍZHATÓSÁG … TEL: 06/30-98-66-785.
supsa ingatlan
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.:
06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló,
75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném nagyobb
kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
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Eladó Kispesten a 68-as busz végállomásánál,
2 emeletes téglaházban 53 nm.-es, I. emeleti,
2 szobás, 2 erkélyes külön wc és külön fürdőszoba, kamra, pince, Héra gázfűtés. Teljesen
felújítandó lakás. Irányár: 11,9. M. Ft. Tel.:
06/30-416-29-84, 403-16-48
A Pannónia úton 30 nm-es bútorozatlan lakás
2008. aug. 1-től hosszabb távra kiadó. Tel.:
3771355
XIX. Irányi utcában 62 nm-es, 2+1
félszoba+hall, vízórás, telefonos öröklakás
eladó. Irányár: 9,8 M Ft. Telefon: 3 772
556
Kispest központjában, azonnal költözhető,
4. emeleti, közbiztonsági ajtós, Vízórás, új
burkolatú, új fürdőszobás, wc-s, klímás,
1+2 fél szobás lakás eladó! Telefon:06/70382-60-33
Jáhn Ferenc utcában Üllői úthoz közel, családi házrész, 51 nm+ tetőtér+ melléképület, kis
kerttel eladó. Tel.: 06/20-437-3588

Velence bence hegyen Északi strandtól 5
percre, sorházi nyaraló eladó. Iá.: 13 M Ft.
Csere is lehetséges kispesti ingatlanra. Tel.:
06/20-9-840-244

Zöldövezeti családi házas részen , téglaépítésű, II. emeleti, 38 nm-es lakás, 1 szoba,
amerikai konyha, teljesen felújított, műanyag
nyílászárók, mobil-ﬁx szúnyoghálóval. Iá.: 11
M Ft. Érd.: 06/30-320-1009

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.: 06/20427-4559

XVII. kerületben, ligeten, kulturált, csendes,
környezetben, kiváló közlekedés mellett 4
szobás szép házunk (nagy szuterén, garázs,
kert). Ár: 33,9 M. FT.- ért eladó. Tel.: 06/30649-0097

Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest központi részén, forgalmas helyen. Gyalogos
forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzletheylyiséget. Tel.: 06/20-346-9004

KIADÓ garázs Wekerlén, Mészáros Lőrinc
u.-ban, (Euro parkhoz közel). 12.000 Ft. / hó.
Érd.: 06/30-384-36-77

Pest megyében Apajon, új családi ház eladó!
80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es
telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás
családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel.
Iá.: 44 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan,
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével.
Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes
körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 állásos
garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
Kispest óvárosi részén az Esze Tamás utcában
egy négylakásos osztatlan közös tulajdonú
telken, teljesen felújított különálló 45 m2-es,
2 szobás ház saját elkerített kertrésszel eladó.
A szobákban parketta és műanyag nyílászárók
találhatóak, a konyha beépített új konyhabútorral van felszerelve. Tel.: 0620/97-133-97
Irányár: 14.900.000-Ft.
Wekerle-telepen a Kós Károly téren 2 szoba
hallos, 75 nm-es, 2. emeleti lakás, irányár:
22,5 millió Ft. Tel.: (20)584-7489
Kispesten eladó 3 lakásos társas ház egyik lakása az Ady Endre úthoz közel. Két szint össz.
75nm. Most lett felújítva.Irányár: 19.500.000
Ft. Tel.: 06-30-216-4813
Kispest centrumában a Kisfaludy utcában
frekventált helyen eladó egy egy 5 lakásos udvarban lévő 70 nm-es 3 szobás gáz konvektor
fűtésű családi ház. A lakás felújításra szorul,
de kis fantáziával gyönyörűvé varázsolható.
Irányár: 14.200.000 Ft. Telefon: 06-30-2164813
Eladó Kispesten a Rákóczi utcában 52nmes 1szoba+2 félszoba tehermentes azonnal
költözhető panel lakás. A szép parkosított
környezet és a épületek távolsága barátságossá teszi a lakótelepi környezetet. Irányár:
9.500.000 Ft. Tel.:06-30-2164813
Eladó vagy bérbe adó a Kossuth téri piacon
1 db. 15 nm.-es üzlethelyiség. Érdeklődni:
282-47-11
XIX. Kazinczy u.-ban 37 nm-es fsz-i lakás
eladó. Iá.: 9 M Ft. Érd.: 243-1484

ELADÓ HUNYADI UTCÁBAN 62 nm-es,
KÉTSZOBÁS, GALÉRIÁZOTT, CIRKÓ
FŰTÉSES LAKÁS. SZEMBEN ELSZEPARÁLT KERTTEL. ÁR: 15,7 MFt ÉRD: 0620-915-45-23
Kispesten társasházban, földszinti, gázkonvektoros, 1 szoba, komfort ( kis kert, pince,)
jó állapotban, kis rezsi. Iá:: 8.5 M Ft. Tel.:
06/30-360-4339, 06/30-312-6585
Eladó Kispesten az Árpád utcában, jó állapotú,
új fürdőszobás, első emeleti, 59 nm-es, 1+2
félszobás, nagy konyhás, világos, vízórás lakás
rendes házban, jó szomszédokkal, jó közlekedéssel, széles sávú internettel! Közel az iskola,
óvoda, közért, piac. Költözés miatt sürgősen
eladó! Ár: 9.800.000 Ft. Telefon: 06-20/2688548, 06-20/296-3555, 06-20/466-8498
Wekerlén kisméretű, tetőtér nélküli ikerházat (esetleg független 4 lakásos házat)
keresek. Nagyobb cserét adhatok. Telefon:
06/20-438-5120
Kispesten a Kossuth Térnél 1+2 félszobás
lakás kiadó. Tel.: 212-06-88. Napközben:
06/30-94-44-591
Kispesten a Kossuth Térnél 1+1/2 szobás,
erkélyes, V. emeleti lakás eladó. Tel.: 212-0688, Napközben: 06/30-94-44-591
XIX. Irányi utcában 62 nm-es 2+1
félszoba+hall, vízórás, telefonos öröklakás
eladó. Irányár: 9,8 MFt. Tel.: 3 772 556
Élmunkás lakótelepen tulajdonostól, 12 milliós irányáron eladó, másfél szobás, 44 négyzetméteres, cserépkályhás lakás. Érdeklődni:
06-30-203-7933
Kispesten zöldövezeti részén 4-em. házban
27-nm-es, felújítást igénylő garzon eladó. Ár:
7 M/Ft. www.ingatlan.com /supsa ingatlan/
Tel.: 06/ 30-830-11-79
Wekerlén hat-lakásos házban 48-m 2 földszinti
felújított szép otthon, kis kerttel 13,6 M/Ft eladó. www.ingatlan.com /supsa ingatlan / Tel.:
06 / 30-830-11-79
Kispesten, kertvárosban családi ház fele 57m 2 ( kétszobás) szép napos lakás rendezett
432-m 2 (ennek a fele) telekkel 14.4 M/Ft eladó
www.ingatlan.com /supsa ingatlan/ Tel.: 06/
30-830-11-79
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KISPESTEN, AZ ÁRPÁD UTCÁBAN 2+2
FÉLSZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ ÖRÖKLAKÁS, PINCÉVEL ELADÓ. IRÁNYÁR: 13,9
MILLIÓ FORINT. TEL.: 06-30-2654919
WEKERLÉN
KÓS
KÁROLY
TÉREN
EMELETI,
SZÉP
ÁLLAPOTÚ, 56 NM GÁZFŰTÉSES LAKÁS,
KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁKKAL ELADÓ! IRÁR: 16,9 M TEL.: 06/30-9332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN HATLAKÁSOS HÁZBAN
ELSŐ EMELETI, FELÚJÍTOTT, 50 NM,
KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, KIVÁLÓ
ELOSZTÁSÚ LAKÁS, MELLÉKÉPÜLETTEL, SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL
ELADÓ! IRÁR:15,7 M TEL.:0630-9332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN BERCSÉNYI UTCÁBAN,
CSENDES ÖSFÁS KÖRNYEZETEBEN,
NÉGYLAKÁSOS
HÁZBAN,
HÁTSÓ
KERTKAPCSOLATOS, SZÉP NAPOS,
MÁSFÉL ÉVE FELÚJÍTOTT, 1+3 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS,
HANGULATOS HÁZRÉSZ, 150 NM KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL ELADÓ!
IRÁR: 23,9 M Ft. TEL.: 0630-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN METRÓTÓL PÁR PERCRE, CSENDES HELYEN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, NAGYON
JÓÁLLAPOTÚ, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ,
1+3 FÉLSZOBÁS, AMERIKAI KONYHÁS,
DÉL-NYUGATI FEKVÉSŰ, CIRKÓFŰTÉSES HÁZRÉSZ, GONDOZOTT KERTTEL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL, MELLÉKÉPÜLETTEL ELADÓ!
IRÁR: 26,8 M. TEL:0630-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
SOS!!!! KÉSZPÉNZZEL FIZETŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE SÜRGŐSEN KERESÜNK
ELADÓ INGATLANOKAT, LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT, HÁZRÉSZEKET, KISPESTEN, WEKERLÉN! HÍVJON BIZALOMMAL! ALACSONY JUTALÉK, GYORS,
KORREKT ÜGYINTÉZÉS. TÖBB ÉVES
SZAKMAI TAPSZTALATTAL VÁRJUK
HIVÁSÁT! WEKERLE INGATLANIRODA:
XIX.THÖKÖLY ÚT 23. TEL.: 0630-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES KÖRNYEZETBEN
ELADÓ AZONNAL KÖLTÖZHETŐ ELSŐ
EMELETI CIRKÓFŰTÉSES, KLÍMÁS
LAKÁS, KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL, GARÁZZSAL, SZEPARÁLT KERTTEL! IRÁR: 12,4 M. TEL.:0630-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN ADY ENDRE ÚTHOZ KÖZEL,
KÉT HÁZBÓL ÁLLÓ CSALÁDI HÁZBAN,
ÉRVÉNYES ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZŐ 112 NM-RE BŐVITHETŐ,
JELENLEG 39 NM-ES, CIRKÓFŰTÉSES,
KLÍMÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ HÁZRÉSZ, 150 NM SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL, GÉPKOSCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ
IRÁR:10,9 M. TEL..06/30-9 332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
SOS KÉSZPÉNZZEL KERESEK MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELADÓ TÉGLAÉPITÉSÜ,
EGYEDI FŰTÉSES LAKÁST WEKERLÉN
VAGY KISPESTEN! 06-304-626-306
Halásztelken jó közlekedésnél, 75 nm.-es,
1+1/2 szobás + étkezős öröklakás eladó!
Kombi cirkós, új fa nyílászárók, új konyha, új
fürdő, új burkolatok. klímás, riasztós, + kert,
parkosított (300 nm.) + garázzsal, itt tároló,
fürdő, mosókonyha. ÉRDEMES MEGTEKINTENI Kastélykert a szomszédom. Ár:
16.8 MFt. Tel.: 06/70-319-34-27
Eladó öröklakást - házat keresek. Minden
megoldás érdekel. Lehet felújítandó vagy
felújított. Hívását köszönöm. Tel.: 06/3021896-97
XIX. Árpád u-ban a Csendesebbik részén
100négyszögöles telken, 1 szoba- étkezős,
konyhás, fürdős ház eladó! Új ablakok. Alacsony rezsi. Mellék épületek. Ár: 21.2 M. Ft.
Tel.: 06/70-319-34-27

XIX. négyemeletes ház I. emeletén, 55
nm.-es, 1+1/2 szobás, étkezős, erkélyes, jó
beosztású lakás eladó! Sürgős! Tiszta rendezett tsh. alacsony közösköltség + pince. Saját
hőközpontú házban. Ár: 10.950.000 Ft. Tel.:
06/70-319-34-27
XIX. Kispesten, keresett utcában, négyemeletes házban 27 nm.-es garzon eladó sürgősen.
Tiszta rendezett lakás és tsh. is + saját pince.
Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. Metró közeli kitűnő állapotú, világos,
barátságos, felújított 1+1/2 szobás lakás
eladó! Tiszta rendes ingatlan, liftes házban.
SIETŐS. Ár: 8.7 MFt. Telefon: 06/70-31934-27
XIX. Egyedi fűtésű, 44 nm-es, 1+1/2 szobás
öröklakás eladó! Üresen áll! Konyha, fürdő,
kamra, pince. Parkos környezet. Alacsony
rezsi, ÚJ TULAJRA VÁRVA Ár: 10.850.000
Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. Wekerlén, ikerház fél/ egy udvaros,
530 nm.-es kertes/ igényesen felújított ház
eladó! MAGUNKNAK ÚJÍTOTTUK FEL:
Szigetelve, új vezeték, még a földben is.
Kombi cirkófűtés ( padló- radiátor-kandalló)
Alsó szint: nappali - terasz, étkező, konyhakamra, fürdő, wc. Tetőtér: 3 félszoba, wc.,
Minden beépített bútor és gépek maradnak.
Autóbeállók! Tároló+pincével. EZT LÁTNI
KELL. Ár: 39.900.000 FT. Telefon: 06/70319-34-27
XIX. József A. u.-ban 75 nm.-es 1+3 félszobás
+ étkezős, erkélyes, gardróbszobás öröklakás
eladó. Kitűnő beosztású, világos, felújított. +
Pince. Négy emeletes ház második emeletén.
Saját hőközpontú házban. Ár: 15.750.000 Ft.
Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. ker. négyemeletes házban teljes körűen
felújított világos, barátságos, 68 nm.-es lakás
eladó. 1+2 1/2+hall+erkély +tároló. Új konyha bútor, Új fürdő, új villany, új Burkolatok.
Gyors költözés SAJNOS KINŐTTÜK! Ár:
13.500.000 Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
OKTATÁS
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30
PÓTVIZSGA felkészítés matematikából
általános és közép iskolásoknak. Tel.: 06/70225-5230
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”,
„C”, „C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és „D”
kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói,
autóbusz vezetői és vállalkozói szaktanfoylyamok! Tel.: 06-1/264-5045, 30/900-5562,
30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Telefon:
06/70-243-4850
Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás,
nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal,
igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335,
06/20-211-9077
Középiskolás diák angol-matek korrepetálást
vállal 13-20 óráig általános iskolások részére.
Jelentkezni a következő telefonszámon:
+36306765367

Angol nyelvoktatást, szóbeli, írásbeli nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalok.
(Kéttannyelvű gimnáziumban végeztem) Tel.:
06/20-4122-883
Angol, német nyelvoktatást, korrepetálást,
középfokú nyelvvizsgára, érettségire való
felkészítést vállalok. (Referencia). Telefon:
06/20-444-81-74
ÁLLÁS
Nyugdíjas kertészt keresek a XVIII. Kerületbe. Jelentkezni a 30/201-4399 telefonszámon
lehet
HÍRLAPKÉZBESÍTŐKET
KERESÜNK
Kispestre, hajnali munkára. Max 3 órás munka. Érd.: 06/20-379-6755
KISPESTI INGATLANIRODA INGATLANREFERENSEKET KERES DÉL-PESTI
RÉGIÓBA. RUGALMAS MUNKAIDŐ,
KIEMELKEDŐ KERESET. TEL.: 06/30216-4813
Futárszolgálat ügyfélszolgálatos munkakörbe
felvételt hirdet. Fényképes önéletrajzokat a
06-1-357-6545 faxszámra várjuk!
·
VAGYONŐRÖKET KERESÜNK DM üzletek őrzéséhez. (+ vagyonőri tanfolyamot is
indítunk!). Tel.: 06/20-255-770
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer
papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi
relikvia érdekel. Varga László, tel.:280 3116
Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kéménybe
köthető, keveset használt eladó. Á. 17 E. Ft.
Tel.: 357-5420
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban
kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Telefon:
06/70-208-8807
SAMSUNG színes monitor. 15-ös, igen jó
állapotban 6.000 Ft-ért, magnós autórádió/
stereo, vadi új- dobozában, garanciával! 3.500
Ft, Mikrosütő 14 literes, 47 x 33 x 24 cm,
barna/beige 3.500 Ft. eladó. tel.: 282-11-33,
06/20-323-39-97
Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX
kerékpár, íróasztal, éjjeli szekrény, olajkályha, TV-VIDEO-HIFI állvány, gyermek forgó
szék, keverőtárcsás mosógép, férﬁ váltós
kerékpár. Tel.: 06/30-606-89-55
4 éves, fehér, kifogástalan állapotban lévő
konyhai tüzhely (gáz főző, villany sütő + légkeverő) Móra Line típusú. Érdeklődni egész
nap: 06/3094-90-270
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes,szal
onképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4
polcos. Tel.: 06/70-319-34-27
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport
Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES TERHESSÉGI TESZT. Információs és
segélyvonal: 06/70-334-5052
Bioptron lámpa állványa eladó! Kis méretű
lámpa. Tel.: 06/30-466-50-70

Matematika-, ﬁzika- , kémia korrepetálás,
vizsgafelkészítés. Tel.: 06/70-243-0094

Stiebel Elektron típusú mobil klíma olcsón
eladó. Tel.: 06/70-249-1470

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

Eladó 2 db kerti asztal+ székek. Érdeklődni a
06/30-547-5689

Matemetika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal,
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209590-134

Vadonatúj női MB kerékpár, új súlyzópad,
felnőtt és gyerek teniszütők, sílécek, szánkó,
varrógépek, és gumikerekű taliga féláron eladók. Tel.: 280-5434

VAGYONŐRI TANFOLYAMOK indulnak
folyamatosan! Azonnali munkalehetőséggel!
Érdeklődni a 06/20-255-7703

Egyszemélyes barna ágyneműtartós heverő
10 ezer forintért eladó. Tel.: 280-9162, 205906945

ELADÓ: 0-4 éves korú kislány részére nagyon
jó állapotban lévő téli-nyári ruhanemű, cipők,
kerékpárra szerelhető biztonsági gyerekülés,
ajtótokba szerelhető korlát (nyitható-zárható),
gépkocsiba biztonsági ülés (17 kg-ig). Érdeklődni lehet este 20:00 óra után a 281-00-50
vagy egész nap a 06/30-94-90-270 számokon.
Egyszárnyas hőszigetelt 90x240-es fa erkélyajtó 15 ezer forintért eladó. Tel.: 280-9162,
20-5906945
Ingyen pedikűr modellkedésért csérébe gyakorlatomhoz 06703044221
ELADÓ gyönyörű fekete PULI kölyök kiskutya (fajtiszta szülőktől). Irányár megegyezés szerint. Megtekinthető Kispesten. Tel.:
280-5832, 06 209 650-732
Automata és keverőtárcsás mosógép, fűnyíró
gyűjtős, ipari és háztartási varrógép, 6 m-re
fenyőgerenda, bután gáztűzhely. olajradiátor,
Hajdú centrifuga eladók. Tel.: 06/20-9-588-805
Tiszafa és kerítésbokor ingyen elvihető. Tel.:
06/20-438-5120
ELADÓ: Ajtó, ablak vasalat, szögek, szerszámok féláron. Koncert lemezjátszó + 20 db.
lemez. Tel.: 3773-807
Műanyag ablak, uj, 158x178 kétszárnyú, nybny eladó,10 év garanciával, számlával:06-70949-76-90
Kiadó a Kisfaludy u. kertvárosi részén, tulajdonostól egy frissen felújított, cirkófűtéses 28
nm-es garzonlakás, 5 lakásos társasházban.
Kis előkerttel. Tel.: 06/30-520-9082
Hullámpala, 250x110 cm-es, használt, jó állapotú, 18 db eladó Kispesten. Tel.: 06-30-369-33-05.

Tőke & Hitel Consulting - Hitelügyintézés, lakáshitelek, szabad felhasználású hitelek, hitelkiváltás, biztosítási tanácsadás, személyi kölcsönök.
Megtaláljuk a legjobb megoldást! A tanácsadás
ingyenes és nem helyhez kötött, lehet az Ön otthonában is. Telefon: 06 20 448 2485

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.
HIRDETÉS FELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON:
260-2449, 06/20-330-3785
FAXON:
260-2449
E-MAILEN:
ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN:
1192 Budapest, Kós Károly tér 6.
SZEMÉLYESEN:
a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt. Telefon:
260-2449, 348-0335
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az egyéb rovatban,
amennyiben nem üzleti tevékenységről van szó. Csak
névvel és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is. Lapzárta: minden
hónap 25. napja.
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