XV. évfolyam, 7. szám

INTERJÚ

www.kispest.hu

HAGYÓ MIKLÓS

Budapest főpolgármesterhelyettesét többek között az
Ady Endre út egyre időszerűbb felújításáról, valamint a
Nagykőrösi út zajvédelméről is
kérdezte a Kispest.
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Egy éve adták át a
Városháza felújított, képzőművészeti kiállítóhelyként is működő
auláját, ahol most
fotókiállítás látható.

„Az önkormányzat
feladata a lakók képviselete, mivel az övezeti
átsorolást a környéken
élők ellenezték, az
önkormányzat nem támogatja a kérelmet.”

„Ebben a helyzetben
akkor döntünk helyesen, ha ismételten
pályáztatjuk és az
elérhető legmagasabb áron értékesítjük az ingatlant.”

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.
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KÖZFOGLALKOZTATÁS

Segély helyett munka

Márciusi testületi ülésükön elfogadták Kispest képviselői a kerület idei közfoglalkoztatási tervét. A program lehetővé teszi a
korábban rendszeres szociális segélyen lévők foglalkoztatását
korlátlan állami támogatás bevonásával, így lehetővé válik,
hogy segély helyett munkát adjon a kerület a rászorulóknak.

A

közfoglalkoztatási terv a
kormány „Út a munkába”
programjának egyik eleme,
melynek célja, hogy növelje
azok számát, akik szociális
segély helyett munkalehetőséget kapnak a közfoglalkoztatás keretében. Azokról
az eddig rendszeres szociális
segélyre jogosult munkanélküli emberekről van szó,
akik aktív korúként, alacsony
családi bevétel mellett (25
650 Ft/fogyasztási egység)
lakásukon kívül egyéb nagyobb vagyonnal (max.: 855
000 Ft) nem rendelkeznek.
Vinczek György a Kispestnek elmondta, a napokban zá-

rult le az a felmérés, melynek
eredményeképpen kiderült,
jelenleg mintegy 180 főt érint
a kerületi intézkedés, közülük
116-an vannak olyanok, akik
a közfoglalkoztatás keretén
belül munkába állhatnak. A
program megvalósításában
a hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodája a Közpark Nonproﬁt Kft.-vel és a
Kispesti Családsegítő Szolgálattal működik együtt. A
Közpark a munkát biztosítja,
a Családsegítő feladata a rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak
beilleszkedését
segítő program bonyolítása, a
részletekről a Szociális Iroda

és a Munkaügyi Központ ad
felvilágosítást. Megtudtuk,
a Szociális Iroda vizsgálja a
jogosultságot, majd a Munkaügyi Központ közvetíti a dolgozókat a Közpark Kft.-hez
munkát végezni.
Az alpolgármester hangsúlyozta, a szabályozás kimondja, aki megtagadja a
közmunkát, annak újra kell
kezdenie az együttműködési
eljárást, és addig nem kaphat
segélyt sem. Bán Zoltán, a
Közpark Kft. vezetője lapunknak elmondta, eddig
összesen 155 közfoglalkoztatásba bevonható munkahelyet
tártak fel a kerületben. Az

eltelt rövid idő tapasztalatáról szólva hangsúlyozta, „aki
dolgozni szeretne, annak
tudunk munkát biztosítani,
aki nem, az kiszorítja magát
a rendszerből”, hozzátette, a
szabályozás végrehajtásában
következetesek lesznek.
Vinczek György a rendszer
folyamatos bővülésére számít, mint mondta, bízik benne, hogy jelentősen növekedni
fog idén a közfoglalkoztatottak kerületi száma. Mivel a
dolgozók munkabérét szinte
teljes mértékben az állam
ﬁnanszírozza, így csökkenhetnek a segélyre fordított
kiﬁzetések a kerületben.

OKTATÁS

Számítógéppel ismerkednek a nyugdíjasok
Március 23-án elindult az önkormányzat
ingyenes számítógép-kezelői tanfolyama
nyugdíjasok számára. Összesen mintegy
hétszázan jelentkeztek az év elején meghirdetett képzésre.

K

ét csoportban 30 ember ült
a komputerek elé a Bolyai
iskolában, hogy Oláhné Csatlós
Erzsébet és Csintalan Tamás
vezetésével megkezdjék számítógépes kalandozásukat: 8 hét
alatt, heti négy órában előbb
az alapfogalmakkal, majd az
internettel ismerkednek.
A diákokat köszöntő Gajda
Péter polgármester sok sikert
kívánt a tanulmányokhoz. Elmondta, azért indult a képzés,
mert sok nyugdíjas jelezte, hogy
szívesen ismerkedne a számítógép nyújtotta lehetőségekkel.
Hozzátette, a már mintegy 700

jelentkező is bizonyítja a tanfolyam szükségességét.
A kerület év elején hirdetette
meg a képzést a kispesti nyugdíjasok számára. A polgármesteri hivatal humánszolgáltatási
igazgatójától megtudtuk, a
„bolyaisok” mellett további 21
csoport rajtolt még azon a héten, egyenként 10-15 diákkal.
Az oktatásban kilenc kispesti
iskola vesz részt, 17 informatika
szakos tanár oktatja a tanulókat,
akik vizsgával zárják majd tanulmányaikat. A képzésre mintegy 3,5 millió forintot fordított
az önkormányzat. Nagy Péter

2009. április 1.

HÍREK

KONFERENCIA

Fókuszban a gyermekvédelem
Tanácskozáson
összegezték a múlt
év tapasztalatait a
gyermekvédelem
területén dolgozó
kispesti szakemberek március 24-én
a Móra iskolában.

A

jelzőrendszeri konzultációt a gyermekvédelmi törvény írja elő évente egyszer.
A rendezvényen részt vett dr.
Mittó Gábor rendőrkapitány,
valamint Huszár Erzsébet
képviselő és Lőrinczi György,
a szociális bizottság elnöke
is. Megnyitójában Vinczek
György alpolgármester a különböző területekről érkező
szakemberek tapasztalatcseréjét emelte ki, hangsúlyozva,
hogy így a lehető legszélesebb
körben értékelhetik a munkát.
Lukács Balázsné, a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője szerint is az adja a konzultáció jelentőségét, hogy
a jelentkező problémákra
együtt keresnek megoldást.
Vighné Vincze Erzsébet, a
Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
igazgatója a tavaly megfogal-

Kerületi szakemberek
a gyeremekvédelmi tanácskozáson

mazott ajánlásokat és azok
eredményeit ismertette. A
problémákat vázolva elmondta, hogy források hiányában
a Családok Átmeneti Otthonában nem sikerült közösségi helyiséget kialakítani, és
az utcai szociális munkások
létszáma sem gyarapodott.
Ugyanakkor hangsúlyozta,

FEJLESZTÉS

Megújult a tűzőrség
híradós szobája
M

Ingyenesen tanulhatnak a kerület nyugdíjasai az önkormányzat
számítógépes tanfolyamán

hangsúlyozta, minden jelentkező részt vehet a tanfolyamon, a
következő kurzust szeptember-

ben indítja az önkormányzat.
Nem a nyugdíjasok az egyedüliek, akik számára ingyenes
képzést biztosít a kerület. 2003
óta tart a lakossági angol nyelvtanfolyam, 2006-ban pedig
a kismamák ismerkedhettek
ugyancsak a számítógéppel az
önkormányzat jóvoltából.
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árcius 25-én adták át a
Kispesti Tűzőrség felújított híradós helyiségét. A munka
egy hónapig tartott, a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság 2,3 millió forinttal, a kispesti önkormányzat több mint félmillióval
támogatta a beruházást. A megújult termet és híradós szolgálat
működését Dobson Tibor ezredes, a Dél-pesti Tűzoltási és
Mentési Parancsnokság vezető-

je, valamint Sándor László hadnagy, a tűzőrség parancsnoka
mutatta be a megjelenteknek.
A híradós munka 24 órás szolgálat. A 105-ös központi szám
mellett ide futnak be a kerületi
segélyhívások. Az ügyeletes
koordinálja, milyen autó, melyik útvonalon induljon segíteni. Megtudtuk, a klimatizált
szobában minden eszköz rendelkezésre áll a szolgálat meg-

hogy
az
önkormányzat
Káptalanfüredi
Táborában
összesen 30 rászoruló gyermek üdült ingyenesen, újraindult a korábban forráshiány
miatt szüneteltetett diák-korrepetálási program, többen
dolgoznak a Gyermekek Átmeneti Otthonában, valamint
a kerületi rendőrkapitányságon részmunkaidőben ifjúságvédelmi szakember segíti
a munkát.
Kisberk Ágnes, az intézmény
munkatársa a Gyermekjóléti
Központ, a KMO és a kerü-

leti rendőrkapitányság által
kifejlesztett bűnmegelőzési
társasjátékot mutatta be a
résztvevőknek. (A „Kiabál”
célja, hogy kevesebb ﬁatalkorú váljon bűnelkövetővé vagy
áldozattá.) Elmondta, eddig
46 játékot gyártattak le pályázati forrásból, ezeken kívül tizenegyet a kispesti rendőrség
rendelt meg: ezeket a kerületi
iskolák között osztják szét. A
tanácskozás zárásaként Lukács Balázsné, a kerületi intézmények éves beszámolóit
ismertette a hallgatósággal.

felelő ellátásához. Jelenleg 64
tűzoltó dolgozik készenlétben
a Kispesti Tűzőrségen, közülük

14-en alkotják a szolgálati csoportot – mondta el a Kispestnek
Sándor László.
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KÖZBIZTONSÁG

Vizsgáztak a tanárok

P

edagógusoknak és gyermekvédelmi szakembernek
tanították meg a Kispesti Gyermekjóléti Módszertani Központ
munkatársai a nemrégiben kifejlesztett „Kiabál” elnevezésű
bűnmegelőzési
társasjáték
használatát. A képzés végén
március 25-én az Eötvös iskolában tettek vizsgát a kurzus
résztvevői.
Kisberk Ágnes, a Gyermekjóléti Központ bűnmegelőzési
koordinátora lapunknak elmondta, összesen 18 szakember jelentkezett az ingyenes
képzésre, köztük hat kerületi
iskola pedagógusai – az Erkel,
az Eötvös, a Vass, a Puskás, a

ELHUNYT

Eltemették
a KINYE
elnökét

Március 17-én a Fogarasi úti
temetőben örök nyugalomra
helyezték Sándor Sándornét,
a Kispesti Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének
(KINYE) egykori elnökét. A
szertartáson Kispest önkormányzatát Vinczek György
alpolgármester képviselte.
Sándor Sándorné, Légrádi
Éva 1930-ban született
Kelenföldön, ötgyermekes
család legkisebb leányaként.
Már 15 évesen a Csokoládégyárban dolgozott gyári
munkásként, majd 1945
után beiratkozott a cisztercita rend iskolájába és ott
érettségizett. Munka mellett, esti tagozaton végezete
el a Közgazdasági Egyetem
Pénzügyi Tagozatát. Később
a tervhivatalban dolgozott
okleveles közgazdászként,
majd az ÉKSZI tudományos
munkatársként ment nyugdíjba 1985-ben. 1991-ben
férjével és társaival alapították meg a Kispesti Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületét, melynek 17 évig volt
az elnöke. Az elnök asszony
hosszú betegség után 78
éves korában hunyt el tavaly
december 15-én.

Móra, valamint a Karácsony iskolák –, de számos szakember
érkezett a főváros más kerületeiből és vidéki városokból is.
Akik részt vettek a képzésen, a
tudás mellett a társasjátékot és a
használatát segítő módszertani
füzetet is ingyenesen kapták
meg.
Az általános iskolások részére
kifejlesztett bűnmegelőzési társasjáték célja, hogy csökkenjen
a ﬁatalkorúak bűnelkövetővé
vagy áldozattá válása. A játékban négy téma köré csoportosították a feladatokat: drog, bűnügyek, áldozattá válás, valamint
iskola és szabadidő. A játék

drogprevenciós részének szakmai előkészítésébe a Kispesti
Munkásotthon is bekapcsolódott, valamint a bűnügyi vonatkozású témákban a kerületi
rendőrség működött közre. Az
intézmény sikeres pályázatának
eredményeképpen eddig 46
játékot gyártattak le, amelyből
tizenegyet a kispesti rendőrség
vett meg, melyeket a kerületi
iskolák között osztanak szét.
Megtudtuk, a nagy érdeklődés
miatt újabb ingyenes képzést
indít az intézmény a hónap végén, melyre április 20-ig lehet
jelentkezni Kisberk Ágnesnél a
282-6512-es telefonszámon.

BŰNÜGY

Ütős Valentin
A

Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi
Rendőrkapitánysága eljárást
folytat három ismeretlen férﬁval szemben, akik a jelenleg rendelkezésre álló adatok
alapján 2009. február 14-én
18 óra 30 perc körüli időben
a kispesti Szigligeti utca mellett található gépjárműparkoló és a Táncsics utca közötti
helyen bántalmaztak egy 24
és egy 21 éves férﬁt, amelynek következtében a sértettek
8 napon túl gyógyuló sérülést
szenvedtek – írja a police.hu.
A sértettek az 50-es villamos
Táncsics utcai megállójából a
Szigligeti utca felé tartottak,

mikor megtámadták őket. A
rendőrök a nyomozás során
tanúként hallgatták ki a sértetteket. Tekintettel arra, hogy az
egyik sértett a támadók egyikében volt általános iskolai
társát vélte felismerni, a nyomozók széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, melynek során
megkeresték a sértett által
megnevezett általános iskolát
is. A két férﬁnak közel 380
fényképet mutattak be felismerésre, melynek során sikerült beazonosítaniuk a feltételezett elkövetők egyikét, B. S.
19 éves férﬁt. A rendőrök lefoglalták a térﬁgyelő kamerák
által rögzített felvételeket is,

BÖRZE

Kapósak
voltak a
gyermekruhák
Második alkalommal rendezték meg a kispesti babaruhabörzét március 22-én délelőtt.
A rendezvénynek ezúttal a civil
szervezetek házaként működő
Kispesti Kaszinó adott otthont.
(Az első börzét tavaly novemberben a helyi MSZP-irodában
tartották, ám a nagy érdeklődés miatt szűknek bizonyult a
hely.)
A szervezők sikeresnek ítélték a börzét, hiszen zsúfolásig
megtelt a Kaszinó – több százan vásároltak –, s a kisgyermekes szülők olcsón juthattak
tavaszi baba- és gyerekruhához. Népszerűek voltak a gyermekfoglalkozások is a rendezvény ideje alatt: szakképzett
animátor felügyelete mellett a
kicsik pillangót, hűtőmágnest
készíthettek, amíg szüleik vásároltak.
A következő börze nyár elején, illetve ősszel várható. A
szervezők a lakcímkártyával
rendelkező kispestieket várják
árusítónak. Belépődíj továbbra
sem lesz, s az árusoknak sem
kell helypénzt ﬁzetniük.
amelyek azonban a nyomozás
szempontjából releváns információval nem szolgáltak,
tekintettel arra, hogy a gépjárműfeltörések megelőzése és
felderítése érdekében a parkolóban leállított személyautókról készítettek felvételt.
B. S. gyanúsítotti kihallgatása során a bűncselekmény
elkövetését tagadta, viszont a
nyomozóknak érdemi információval nem tudott szolgálni
arra vonatkozóan, hogy hol
tartózkodott a bűncselekmény
elkövetése idejében, Valentin
napon. A nyomozás további
részében sor kerül a gyanúsított ismeretségi körének feltérképezésére, ezidáig ismeretlen
két társának felkutatása érdekében. Az ügyben a további
eljárást a Budapesti Rendőrfőkapitányság XIX. kerületi
Rendőrkapitánysága folytatja
le. (forrás: police.hu)
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Múlt és jelen jelei fotókon

Pontosan március 25-én múlt egy éve, hogy átadták a városháza
felújított, képzőművészeti kiállítóhelyként is működő auláját.
Azóta – egy-egy tárlat idejére – kispesti művészek alkotásai
„lakják be” az új kerületi kulturális teret. Ezúttal – két hónapra
– Molnár Gáspár „bérelte ki” fotói számára a földszintet.

G

ajda Péter polgármester
köszöntőjét
követően
Feledy Balázs művészeti író
méltatta a televíziós operatőrből fotográfussá lett Molnár
munkásságát.
Úgy fogalmazott, hogy ma,
amikor a digitális technika
leegyszerűsítette a fényképezést, s a világban naponta több
millió – többségében átlagos

Molnár Gáspár: Ívek

színvonalú – kép készül, különös képesség kell a minőséghez, az egyedi létrehozásához.
Molnár Gáspárban megvan ez
a különlegesség – jelentette
ki Feledy, hangsúlyozva az
érzékeny komponálókészséget

és azt a kreativitást, ahogyan a
fotós kihasználja a fotográﬁa
lehetőségeit. Beszélt a szűrt és
szórt fények által keltett misztikus hangulatról, s a csendes,
nyugodt képek sajátos, azonnal
feltűnő atmoszférájáról.

TÁRLAT

Kiállítás a
Hungária iskolában
A 2009-ben 20 éves Alkotó Képzőművészek és
Írók Országos Szövetsége
(AKIOSZ) alkotóinak munkái láthatók három héten
keresztül a Hungária Általános Iskolában (Hungária út
36.).
A március 21-én nyílt tárlatot Grőber Lajosné Pécsi
Éva szövetségi elnök ajánlotta az érdeklődők ﬁgyelmébe.
A kiállításon festményeket,
fotókat, graﬁkákat, tűzzo-

máncokat láthat, valamint
verseket is olvashat a közönség. Fejes István iskolaigazgatótól megtudtuk, az
AKIOSZ tagok közel egy
éve tartják összejöveteleiket
a wekerlei intézményben.
Hozzátette, a jövőben évente
több alkalommal nyújtanak
majd bemutatkozási lehetőséget az alkotóknak.
A tárlat április 13-ig keddenként és csütörtökönként
14-18, hétvégenként 10-18
óráig tekinthető meg.

Mint mondta, látható, hogy
nem a zajos világ és közvetlenül az ember, hanem a civilizáció jeleit, az ember keze
nyomát magán viselő természet és város foglalkoztatja az
alkotót. Molnár Gáspár fekete-

5

INGYENES SZŰRÉSEK

Egészségnapot
rendeztek
a Tudásházban
Több mint százan vettek részt
a Kispesti Véradók Egyesületének március 21-i egészségnapján a Tudásházban – tudtuk
meg Somogyi Lászlónétól, a
civil szervezet vezetőjétől.
Az érdeklődőknek ingyenesen
végeztek állapotfelméréseket
és kezeléseket, többek között
volt csontsűrűség-, vércukorszint- és vérnyomásmérés,
emellett a szakemberek készítettek rizikófelmérést, de lehetőség volt ülőmasszás, szemvizsgálat és elektroakupunktúra
igénybevételére is.
A kezeléseken kívül allergiával, táplálkozással, valamint
méregtelenítéssel kapcsolatos
tanácsadásokkal is segítették
a szervezők a kispestieket.
Megtudtuk, a véradó egyesület
új szolgáltatásokkal, tovább
bővült programokkal legközelebb ősszel szervez hasonló
rendezvényt.
fehér és színes képeit a zeneiskolás Boros Bence gitárjátékát
követően tekinthették meg
tüzetesebben a megnyitó vendégei. A „Múlt, jelen...” című
tárlatot május végéig láthatja a
közönség.
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JUBILEUM

90 éves a
Deák gimnázium

Egész estés ünnepséggel vette kezdetét a fennállásának
90. évfordulóját ünneplő Kispesti Deák Ferenc Gimnázium programsorozata március 27-én a KMO-ban.

A

z eseményt megnyitó
polgármester Kispest legfontosabb középiskolájának
nevezte a Deák gimnáziumot.
Bizonyítja ezt az is – tette
hozzá Gajda Péter –, hogy a
kerület tavaly nem adta viszsza működtetését a fővárosi
önkormányzatnak.
Mind
mondta, bízik benne, hogy a
közös erőfeszítéseknek a kö-

vetkező években is meglesz az
eredménye. Az esten többek
között színdarabrészleteket,
tánc- és énekelőadásokat, szavalatokat, valamint ﬁlmbejátszásokat láthatott a közönség.
Petrovics Judit igazgató lapunknak elmondta, a jubileumi év kínálatában hajókirándulás, művészeti és idegen
nyelvi táborok, képzőművé-

szeti kiállítás, szavalóverseny,
iskolatörténeti
vetélkedő,
sportversenyek,
valamint
öregdiák találkozó is szerepel.
Kiemelte, a programsorozat
részeként májusban adják át
a régóta várt új informatikai
tantermüket. A jubileumi évet
októberben gálaműsor zárja
a Stefánia Palota Kulturális
Központban.

ÉLETMÓDNAP

Börze az egészségért

Élj egészségesen, gyógyulj és tanulj! címmel rendezett életmódbörzét egy kerületi egészségstúdió a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban március 29-én.

A

program eltért a megszokott KMO-s egészségnapoktól: ezúttal elmaradtak
az orvosi vizsgálatok, s a
betegség-megelőzés és az
egészségmegőrzés
kapott
hangsúlyt – tájékoztatta a
Kispestet Nyilas Gabi művelődésszervező.
Az első alkalommal megtartott ezoterikus életmódnap
ötvennégy kiállítója egyebek mellett előadásokkal,
tanácsadásokkal, aurafotóval,
Voll-diagnosztikával,
Bach-virágterápiával, maszszázzsal,
Tádé-gyertyákkal, biotermék-kóstolóval,
mágnesterápiás készülékek
bemutatójával,
gyógyító
kristályokkal,
különleges
teákkal, könyvvásárral várta
a testi-lelki harmónia megteremtésére vágyó, illetve ennek visszaállítására törekvő
mintegy kétszázötven érdeklődőt.
Megtudtuk, a börze alatt nyílt

Több mint félszáz kiállító vett
részt az első kispesti ezoterikus
életmódnapon a KMO-ban

és három hétig látható az intézményben Bogár Amálka
kispesti festő mandala (a
kozmosz illetve különféle
istenek hindu vagy buddhista
vallási ábrázolása) kiállítása.
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SPORT

Iskolások
úsztak

Gajda Péter polgármester
megnyitóját követően 12 kategóriában összesen mintegy
hatszáz alsó és felső tagozatos kerületi általános iskolás
ugrott a Kispesti Uszoda
medencéjébe március 28-án
délelőtt a 9. Tavaszi Úszó
Kupán. A versenyszámok
legjobb első három úszójának
Vinczek György alpolgármester adta át az érmeket és a
tárgyjutalmakat.
Iskolánként száz diák indulhatott a hagyományos
versenyen. Nem vehettek
részt a mindennapos úszásoktatásban részt vevők, a
leigazolt úszók és vízilabdázók. A sportprogramot
szervező Humánszolgáltatási
Iroda vezetőjétől, Nagy Péter igazgatótól megtudtuk, a
versenyzők limitált létszáma
miatt idén nem osztották ki
a vándorserleget a legjobban
teljesítő iskolának.

NEMZETISÉG

Tavaszköszöntő bál

Először rendezett tavaszköszöntő bált a Horvát Kisebbségi Önkormányzat március
28-án este a Kispesti Kaszinóban. A jó hangulatról a Bácska együttes gondoskodott, a
vacsora után táncház várta a
vendégeket.

Zlatár Györgytől, a kisebbség
vezetőjétől megtudtuk, a Bolyai iskolában csütörtökönként tartott nyelvkurzus sikeres, az év elején újabbakkal
bővült a résztvevők száma.
Legközelebb szeptemberben
lehet majd jelentkezni horvát
nyelvtanfolyamra.
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KISPEST

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

K

Nyugodt munka
a kerületben

ispesten,
talán
már
mondhatom, hogy a
megszokott nyugalomban teltek az elmúlt hetek.
Kezdve március 15-e közös
ünneplésétől a testületi ülésen
át, a mindennapi munkáig. Ez
utóbbiból is kijutott az elmúlt
napokban, mind nekem, mind
pedig kollégáimnak, de az így
van rendjén. Beindítottuk a
kispesti nyugdíjasoknak szóló
számítógépes tanfolyamunkat,
mely a vártál is nagyobb érdeklődés mellett kezdődött el, s ez
igen sok munkát adott a Humánszolgáltatási Iroda mun-

katársainak. Itt a tavasz, ezért
aztán hamarosan elkezdődnek
a szezonális közterületi munkák is. Idén három műfüves
focipályát adunk majd át, s ez
persze sok előkészítő munkát
igényel, kezdve a pályzati kiírások elkészítésén át, a műszaki kérdések tisztázásáig.
És persze emellett idén is lesz
parkfelújítás, játszótér-építés
és -átépítés. Ezért aztán, mivel
szeretem saját szemmel is megnézni, hogy miről is döntünk, a
hét elején a Zöldprogram Iroda
vezetőjével és a Közpark Kft.
igazgatójával néztünk meg

referenciahelyeket. Műfüves
pályákat és játszótereket a környező városrészekben, hogy a
legjobb jusson a kispestieknek
is. No, meg persze itt vannak a
nagy pályázati lehetőségeink.
Az 500 milliós gondozási központ építésének előkészítése és
a Kós Károly téri majd egymilliárdos fejlesztés is. Eddig
is sokat dolgoztunk a városháza munkatársaival és külsős
szakértőkkel annak érdekében,
hogy megnyerjük ezeket a
lehetőségeket, de most jön igazán a neheze, hogy megnyertük
ezeket az uniós pénzeket. Köz-

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat
képviselő-testülete március
17-én tartotta soros ülését:
- Napirend előtt egyperces
néma felállással adózott a testület a közelmúltban elhunyt
dr. Lélfay Botond korábbi
önkormányzati képviselő emlékének.

- Tárgyalták a képviselők az
Állami Számvevőszék jelentését az önkormányzat gazdasági rendszerének ellenőrzéséről. Az ÁSZ 2005–2008 I. fele
közötti időszakot vizsgálta, és

rendszeres szociális segélyen lévők foglalkoztatását
korlátlan állami támogatás
bevonásával. Vinczek György
alpolgármester hangsúlyozta,
így lehetővé válik, hogy segély helyett munkát adjanak a
rászorulóknak.
- Egyhangú igennel fogadták
el a képviselők a Wekerletelep centenáriumáról szóló
beszámolót. Nagy Tamás, a
Wekerlei Társaskör Egyesület
vezetője elmondta, a múlt évi
programsorozat megteremtette az alapját annak, hogy
tovább épüljön a közösség a
telepen.

- A zárt ülést követően a
képviselők módosították a
gyermekétkeztetés térítési díjait: április 1-től 6 százalékkal
kell többet ﬁzetni. Az árak
legutóbb egy évvel ezelőtt
változtak.
- Júliusban lejár az önkormányzat OTP-vel kötött hitelkeret szerződése. A testület
döntött arról, hogy félmilliárd
forinttal kisebb összeggel
hosszabbítja meg további egy
évre.

beszerzési eljárások kiírása, a
pályázat részletes lebonyolítása, a tervek, elképzelések pontosítása, határidők kijelölése.
Szóval van munka bőven, de
ezt igazán nem panaszként
mondom, hiszen komoly esély
van arra, hogy idén is – a válság ellenére – tovább tudjuk
fejleszteni Kispestet. Pláne
úgy, hogy – bár nem akarom
elkiabálni – a pénzügyi helyzetünk is az elmúlt 10-15 év
legstabilabb állapotát mutatja,
s ez a kerület működtetése és
fejlesztése szempontjából sem
elhanyagolható tény.

javaslatokat fogalmazott meg
a további működésre vonatkozóan.
- Konzorciumi együttműködési megállapodást köt az
önkormányzat a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal. Együtt
nyújtanak be uniós pályázatot
az intézmény Biztos Kezdet
klubjának működtetéséhez.
- Megszüntette az önkormány-

zat a „Lakásért életjáradék”
rendszert. A már megkötött
szerződéseket továbbra is
teljesíti a kerület. A rendszert
2000-ben indította el Kispest,
az eltelt időben mindössze 14
szerződést kötöttek, emiatt
vált indokolttá megszüntetése.
- Elfogadta a testület az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. A program
lehetővé teszi a korábban

- Közérdekű felajánlást tett a
Háromszék utca egyik lakója:
100 ezer forinttal járul hozzá
„fekvőrendőr” építéséhez az
utcában.
- Kispesti marad a 42-es villamos, nem megy át a XVIII.
kerületbe – erről Gajda Péter
polgármester adott tájékoztatást a képviselői kérdések
között. Elmondta, a vonal
meghosszabbításának ötlete
a szomszéd kerületből származott, ám a főváros nem
támogatta. Hozzátette, fontos
viszont, hogy az Ady Endre út
felújítása 2010-ben elindul.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A Föld órája Kispesten
A

kerület is csatlakozott a
világ legnagyobb klímavédelmi akciójához, amely az
éghajlatváltozás veszélyeire
hívja fel a ﬁgyelmet. Március
28-án este 20.30-tól 21.30-ig,
egy órán keresztül szünetelt
a Városház tér díszkivilágítása. „Reméljük, ez az akció
is hozzájárul ahhoz, hogy
tudatosítsa az emberekben:

takarékoskodnunk kell az
energiával” – hangsúlyozta a
kispest.hu-nak Tóth Tibor, az
önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke
A Föld órája (Earth Hour) elnevezésű kezdeményezés az
ausztráliai Sydney-ből indult
2007-ben. Több mint kétmillió
lakos, cég és maga a város is
kapcsolta ki egyórás időtar-

SZABADIDŐ

FÓRUM

Nem változik
az övezet
Övezeti átsorolást kért a Kisfaludy utca 168-170. alatti
ingatlanra a tulajdonos az
év elején, az önkormányzat
szakbizottsága tárgyalta és
nem támogatta a kérelmet
– tudtuk meg Gulyai István
főépítésztől. A vállalkozó –
mely informatikai fejlesztéssel foglalkozik a Kisfaludy
utcai telephelyén – azért kért
átsorolást, hogy egy szinttel
megemelje az épületet, és
bővüljön. Kispest főépítésze
kiemelte, a kérelem csak erre
az egy ingatlanra vonatkozott, vagyis a mellette lévők
és a környező telkek is maradtak volna a családi házas
övezetben. A szakbizottság
a kérelem eldöntésére lakossági fórum összehívását
javasolta. A fórumot január
közepén tartották meg, ahol
a körzet önkormányzati
képviselője Lackner Csaba
szimpátia szavazásra tette

tamra a nélkülözhető fényeket.
Becslések szerint az akcióval
mintegy 5%-al csökkent a
légkört szennyező anyagok
kibocsátása. 2008-ban nemzetközivé vált az esemény:
világszerte mintegy 50 millióan kapcsolták le a villanyt
egy órára. A tavalyi akcióban
már Budapest és más magyar
városok is részt vettek.

fel a kérdést, ahol a jelenlévők nagy többsége – 95
százaléka – nem támogatta
az átsorolást.
A képviselő lapunknak hangsúlyozta, az önkormányzat
feladata a lakók képviselete,
mivel az átsorolást a környéken élők ellenezték, ezért az
önkormányzat sem támogatja a kérelmet. A fórum
után az ügy újra a bizottság
elé került, amely a lakossági
igények ﬁgyelembevételével
végül úgy foglalt állást, hogy
nem támogatja az átsorolást,
és ezt a bizottsági határozatot
tartalmazó előterjesztést teszi
a képviselő-testületnek. Egyben felkérték a szakembereket, hogy vizsgálják meg, a
jelenlegi övezeti besorolás
keretein belül mi engedhető
meg és mi nem. Megtudtuk,
az önkormányzat vélhetően
májusi vagy júniusi soros
ülésén tárgyalja a kérdést.

Kispesti
Kertbarát
Klub

A Kispesti Kertbarát Klub
vezetősége szeretettel hívja és
várja Önöket programjaira.
Programok:
Április 5. 14 óra: Kertlátogatás:
Népliget. A sétát vezeti Pesti
László. Találkozó a Planetárium
előtt az Ilenczfalvy táblánál.
Április 6. 17 óra: Túra-ajánló Pécel: Ráday kastély fotói
DVD-ről. 17:15 óra: Retek Júlia: Húsvétra készítünk: tojásfát, vagy ajtódíszt, esetleg kis
kosarat fonunk. Lehet készülni
kifújt tojásokkal, egyéb alapanyaggal.
Április 16. Kirándulás: BKV
busszal Pécelre a Ráday kastélyba. Találkozó: fél 9-kor Kőbánya-Kispesten a 202 E busz
megállójában.
Az előadások és klubestek hétfőnként 17 órakor kezdődnek.
A klubtagokon kívül is minden
érdeklődőt szeretettel várnak
(Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.
Tel: 282-9562).

HÚSVÉTI KIRAKODÓVÁSÁR
Április 6–13. Kossuth tér
Program:
Ünnepi hangulatú hagyományőrző
kézműves foglalkoztató a Napraforgó Játékműhellyel (díjmentes).

hétfő-kedd 10–16 óráig:
tojásfestés természetes anyagokkal, gipsztojás- és virágfestés;
szerda-szombat 14–17 óráig:
tavaszi mécses-, dió-,
csibekészítés,

tavaszi virág papírból;
szombaton 15 órától játékos
előadás.
Húsvét előtti forgatag,
iparművészeti termékek,
kézműves mesterek bemutatója,
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ÁLLÁS

Szabálysértési
ügyintéző
Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet szabálysértési ügyintéző munkakör betöltésére 1
fő részére.
Feladat: A szabálysértési feljelentések alapján a szabálysértési törvényben előírtak szerinti
eljárások lefolytatása.
Elvárások: felsőfokú iskolai
végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség
(jogász szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező
vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség) legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat. Előnyt jelent a közigazgatási szakvizsga megléte.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, mely részletezi eddigi
tevékenységét, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok
másolatával, egy hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány
másolata.
A kinevezés 1 fő részére határozatlan időre szól 6 hónapos
próbaidő kikötése mellett.
Díjazás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) szerint.
Benyújtási határidő: 2009. április 15.
A jelentkezés benyújtási helye
és további információ:
Postai úton vagy személyesen:
Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Irodára (1195 Budapest,
Városház tér 18-20. I. emelet
53. szoba)
Hivatkozásként kérjük feltüntetni: „ XIX-403/2009. szabálysértési ügyintéző” megjelölést.
További információt a 3474685 számon kérhetnek.

virágvásár, húsvéti termékek,
faszénen sült kürtőskalács,
kemencében sült lángos.
Szervező: ASSA Kft.
1117. Budapest, Bercsényi u. 22/b.,
telefon: 365-0894, 365-1076,
fax: 209-9305,
e-mail: assa.info@gmail.com
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Kispest esztergomi ingatlanáról
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996-ban – egy kis odaﬁgyeléssel elkerülhető – 220
millió Ft-os behajthatatlan
kintlévőség fejében kaptunk
egy akkor 60 millióra értékelt
ingatlant, ami persze ennek
körülbelül a felét érte. Választhattunk: elfogadjuk, vagy
nem kapunk semmit. Akkor
ellenzékként az MSZP ebből
nem csinált botrányt, munkaközi balesetnek tekintettük az
ügyet. Megjegyzem, az értékelés alapján vagyonleltárunkba
a telek 10 millióval, a rajta lévő
épületek (iroda, ipari csarnok)
50 millióval került be. Az épületeket már öt éve nem használták, állapotuk leromlott.
A mi 4500 nm-es területünk

Szemők Gábor (SZDSZ)
megegyezik a fél évvel korábban készült értékbecsléssel).
A képviselő-testületünk elé
terjesztett határozati javaslat
61 millió Ft-ot jelölt meg tárgyalási alapként. Előzőleg a
Tulajdonosi Bizottság többsége elvetette az értékesítést az
adott feltételekkel. A testületi
ülésen is vita alakult ki. Volt,
aki azt gondolta, hogy nem
szabad most eladni, mert később többet kaphatunk, míg
mások – köztük én is – azzal
érveltek, hogy az ismert esztergomi telekárak mellett az
ajánlott ár reális, a további
várakozás jelentős többletköltségekkel (őrzés, életveszély-elhárítás, szennyezett
talaj kármentesítése stb.) jár.
A VAMÜSZ által készített
műszaki felmérés ezen költségeket mintegy 40 millióra
teszi. Kispest polgármestere
érzékelve a kialakult véleményeltéréseket, javaslatot tett
egy helyszíni szemlére és egy
újabb értékbecslés elkészítésére. A szemlén egy teljesen
lepusztult, közművek nélküli

épületállományt találtunk. A
vevőnek az épületek lebontása, a talaj és a környezet
hatósági előírásoknak megfelelő megtisztítása, a feltáró út
megépítése, a közművesítés
csak nagy befektetés árán valósítható meg. Beszélgettünk
az esztergomi önkormányzat
jegyzőjével is, aki nem hagyott kétséget aziránt, hogy
amennyiben az ingatlan hoszszabb ideig a birtokunkban
marad, úgy kötelességük lesz
ﬁgyelemmel kísérni az ottani
állapotokat, és hatósági jogkörüknek megfelelően felszólítani bennünket a szükséges
- tulajdonos kötelességei közé
tartozó - intézkedések végrehajtására. Remélem a szemle
meggyőzte a többséget arról,
hogy reális áron értékesíteni
kell az esztergomiaknak ezt
az ingatlant még akkor is, ha
perspektívában egy kedvező
fejlesztési területen fekszik. A
pénzt Kispesten jobban tudjuk
hasznosítani, hacsak néhányan
éppen nem ettől tartanak. Én
ezt persze nem hiszem.

I

smert tény, hogy a gazdasági
válság az amerikai ingatlanpiac összeomlásával kezdődött. Sajnos ezen a ponton
nem állt meg és további problémákat gerjesztve világméretűvé vált. Ennek köszönhető,
hogy sok minden más mellett
a hazai ingatlanpiac is több
sebből vérzik. A növekvő kamatterhek miatt egyre többen
kényszerülnek értékesítésre. A
túlkínálat hatására zuhannak
az árak. A kereslet visszaesé-

K

ispest önkormányzata több
mint 10 éve jutott ehhez a
nagy kiterjedésű esztergomi
telekhez, egy tartozás fejében.
Az akkori képviselő-testület
többsége elfogadta az ajánlatot
és 60 millió forint értékben
beszámította a tartozásba. Az
persze többször szóba került

norámás, jelenleg ugyan ipari
létesítményekkel terhelt, de
a bontásokat követően festői szépségű területen. Azaz
– legalábbis részben – önkormányzati fejlesztés történik,
mely ismét bizonyítja, hogy
igenis jó üzlet, ha egy önkormányzat vállalkozói szemmel
is tekint az ingatlanokra: ad,
vesz, fejleszt, beruház. Ez a
mentalitás sajnos Kispesten
továbbra is nagyon ismeretlen.
Baloldali
képviselőtársaim
fennen hangoztatják, hogy
többször is hiába hirdettük
meg a területet, nem tudtuk eladni. Ezzel kapcsolatban fontos tény, hogy többször is ipari
övezetként volt meghirdetve,
de mára belterületté lett nyil-

vánítva a telek, természetesen
ezzel az értéke jelentősen nőtt.
A testület esztergomi „kiruccanása” mindezeket a tényeket
csak megerősítette bennem,
valamint testközelből láthattuk
azt, hogy a helyi önkormányzat komoly üzletet lát az adásvételben, mint ahogy azt is,
hiába vannak most lerobbant
épületek a területen, mi nem
ezeket áruljuk, hanem a telket.
Villák is lehetnének rajta, az
értéke ugyanekkora lenne, az
épületek helyén azonban mintegy 1 milliárd forint értékű
lakás építhető…
Mindezek alapján további tárgyalásokat, és kedvezőbb ár
elérését javasoljuk a városvezetésnek.

sét pedig fokozza, hogy egyre
nehezebb hitelhez jutni. Nincs
könnyű helyzetben az, aki
most ingatlant szeretne eladni.
Természetes, hogy ebben a piaci környezetben a befektetők
sem tolonganak. Joggal merül
fel a kérdés, miért pont most
akarja az önkormányzatunk
esztergomi ingatlanát értékesíteni. A tények magyarázatot
adnak a szándékra. Ez a hányatott sorsú ingatlan, (ami
a volt MIM laborművek egy
része) egy körülbelül 200 millió forintos tartozás veszteségének csökkentése érdekében
1996-ban került a tulajdonunkba. Akkori becsült értéke
60 millió forint volt. A rajta
lévő épületek, raktárak már
akkor is rendkívül rossz állapotúak voltak. A bérbeadással
történő hasznosításuk csak
részlegesen sikerült. Jelentős

bevételt nem eredményezett,
miközben az állaguk tovább
romlott, ezért a testület már
évekkel ezelőtt az értékesítés
mellett döntött. Sajnos többszöri pályáztatás sem vezetett
eredményre. A közelmúltban
az Esztergom önkormányzata jelezte vételi szándékát 55
millió forintért. Azt mondják,
minden annyit ér, amennyiért
hajlandó valaki megvenni. Nehéz ilyen helyzetben csupán
papírokból és képekből felelősségteljes, jó döntést hozni.
A tulajdonosi bizottság éppen
ezért úgy ítélte meg (melyet
később a képviselői testület is
támogatott), további információkra és személyes bejárásra
van szükség a végső vélemény
kialakításához. Testületileg
ellátogattunk Esztergomba,
megtekintettük a helyszínt, és
beszéltünk az önkormányzat

képviselőivel (akik megerősítették vételi szándékukat).
Kiábrándító, amit láttunk.
A valóság néha meghaladja
a képzeletet. Elképesztő az
az állagromlás, rombolás és
pusztítás, ami az épületekkel
történt. Látható, hogy jelenlévő tulajdonos és őrzés hiányában vittek mindent, ami
mozdítható, még a parkettát
is, és illemhelynek használtak
néhány helyiséget. A felújítás
értelmetlen volna, de a bontás is körülbelül 40 millióba
kerülne, nem beszélve a talaj
szennyezettségének megszüntetéséről. A kényszerű költségek későbbi megtérülésének
minimális az esélye. Véleményem szerint ebben a helyzetben akkor döntünk he-lyesen,
ha ismételten pályáztatjuk
és az elérhető legmagasabb
áron értékesítjük az ingatlant.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

Gombi Attila (Fidesz-KDNP)
akkor is, hogy ha rajtunk múlik, nyilvánvalóan nem vásárolunk meg egy ilyen telket, mint
ahogy az is, hogy az értéke
nem biztos, hogy eléri ezt az
összeget. A legutóbbi testületi
ülésen ezzel kapcsolatban a 40
milliós összeg hangzott el. Ha
csak a számokat nézzük, világosan látszik, hogy a mintegy
12 év alatt az inﬂáció, valamint
az ingatlanárak robbanásszerű
növekedése alapján az akkori
érték – bármekkora legyen is
– többszörösét éri az ingatlan.
De ez csak az érem egyik oldala. A másik, hogy jelenleg
Esztergom városa tett vételi
ajánlatot, méghozzá azért,
mert jelentős fejlesztést kíván
végrehajtani ezen a dunai pa-
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A képviselő-testület februári ülésén tárgyalt az önkormányzat tulajdonában lévő esztergomi
ingatlan értékesítéséről, melynek értékéről megoszlottak a vélemények.

dr. Balogh Pál (MSZP)
egy gyártelep egyik sarkában
van, csak másokon keresztül
közelíthető meg, de szolgalmi
jogunk nincs. Mivel semmit
nem tudtunk kezdeni újsütetű
birtokunkkal, megpróbáltuk
„beszerzési áron” azonnal eladni, sikertelenül. Egy lehetőség maradt: a gyártelepen működő vállalkozásoknak bérbe
adni, amit lehet. Sikerült is
mindössze 516 nm-t bérbe adni havi bruttó 325 ezer Ft-ért,
de állandóan gondok voltak
a bérleti díj ﬁzetésével, így a
szerződést ez év februárjában
felmondtuk. Még kétszer próbáltuk értékesíteni az ingatlant, de az előbbiekben vázolt
kedvezőtlen adottságok miatt
a pályázatok eredménytelenek
voltak. Az elmúlt évben annyiban változott a helyzet, hogy
az esztergomi önkormányzat
az ipari területet lakóterületi
övezetnek nyilvánította és a
mi ingatlanunkra is elővásárlási jogot jegyzett be. Mindezt
követően 55 millió Ft-os áron
vételi ajánlatot tett a kispesti
önkormányzatnak (az ajánlat

VÉLEMÉNY

A

z esztergomi ingatlan egy
kárminimalizáló egyezség révén került önkormányzatunk tulajdonába valamikor a ’90-es évek derekán.
Ez akkor, az összes körülményt ﬁgyelembe véve, egy

jó egyezségnek számított. A
semmi vagy a kevés között lehetett választani. Az ingatlan
az akkori állapotához képest
jelentős változásokon ment át.
Egyrészt a telek beépíthetősége kedvezőbb lett, másrészt
az épületek állaga jelentősen
romlott. Ez utóbbinak kicsi a
jelentősége, hiszen egy befektető azokat le fogja bontani,
mivel az új övezeti besorolás
a korábbinál sokkal nagyobb
beépíthetőséget tesz lehetővé.
Az új feltételek szerint nagyobb alapterületű és magasabb épületet lehet felhúzni.
Az, hogy a képviselő-testü-

letnek azon tagjai – akik felelősen kívánnak dönteni a több
tízmilliós ingatlan ügyében
– a helyszínen gyűjthettek információkat, mindenképpen
hasznos. Így nem bemondásra, hanem a valós helyzetet
megismerve alakíthatják ki
álláspontjukat azok, akik eddig nem ismerték a helyszínt.
Remélem, hogy mindenki
számára kiderült, hogy a telek fekvése is és az elérhető ár
is kedvezőbb annál, mint amit
néhányan el akartak hitetni
velük. Mivel az épületek mármár életveszélyessé váltak, az
Összefogás Kispestért Egye-

Elektromos hulladék begyűjtése
Április 3. (péntek) 12-18 óráig
Tisztelt Lakosok!
Kispest Önkormányzata és az
ÖKOMAT Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Kht. közösen meghirdeti
kerületünkben a lakosság számára a veszélyes hulladéknak
minősülő elektromos és elektronikai hulladékok ingyenes
begyűjtését.

Az akció során április 3-án,
pénteken 12-18 óra között
a kerületben az alábbiakban
felsorolt négy gyűjtőhelyen
adhatják le a Fe-Group Invest
Zrt. munkatársainak a működésképtelen, vagy leselejtezett
elektromos és elektronikai hulladékaikat:
1.: a Vass Lajos Általános
Iskola mögötti, Bem J. u.

felőli parkoló,
2.: Jókai u. - Zrínyi u. közötti
parkoló (Üllői út mentén),
3.: Wekerle telep: Deák F.
Gimnázium előtti terület,
4.: Kócsag tér.
Amennyiben az Önök háztartásában kidobásra szánt
elektronikai hulladék mennyisége meghaladja az 500 kg-ot,
elszállítási igényét jelezheti

sület álláspontja szerint egy
elfogadható ár ellenében érdemes túladni az ingatlanon.
A most kapott ajánlat szerinti
árnál véleményünk szerint, ha
nem is lényegesen, de többet
kaphatunk. Ezután a látogatás
után bízom benne, hogy nem
politikai, hanem szakmailag
jól átgondolt, Kispest érdekét
elsődlegesnek tekintő döntés
fog születni. Azt érdemesnek
tartom megjegyezni, hogy
az utazás során a képviselők
pártállástól függetlenül felszabadultan, nyíltan tudtak
egymással beszélgetni, vitatkozni.
személyesen a Fe-Group
Invest Zrt. munkatársainál,
vagy a 236-0506-os telefonszámon Garai Gabriellánál, az
ÖKOMAT Kht. munkatársánál.
Ebben az esetben az elszállításra a begyűjtési napot követő
héten, hétköznap kerülhet sor.
Leadható minden olyan gép,
készülék, amely árammal, vagy
akkumulátorral, vagy elemmel
működött.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel
környezetünk megóvása érdekében!
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KULTÚRA

Kispesti
művészek

Útfelújítás
és zajvédelem

Nikmond Beáta és Kalmár
János szobrai a Skoda Éva
Műterem Galériában láthatók
április 17-től.
Haraszty István alkotásait „A
tolerancia művészete” című
kortárs szlovák és magyar
művészek közös kiállításán
Dunacsunyban a Danubia
Galériában állítják ki.
Hernádi Paula képei, „A
zománc képek” kiállításán
Párkányban a Városi Múzeumban szerepelnek magyar
és szlovák művészek közös
tárlatán, amely április 22-én
nyílik.
KISPESTI HELIKON
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Számos olyan fejlesztési terv van a kerületben, amely elképzelhetetlen a Fővárosi Önkormányzat hathatós segítsége nélkül. Hagyó Miklóst, Budapest főpolgármesterhelyettesét többek között az Ady Endre út felújításáról, a
Nagykőrösi út zajvédelméről, valamint természetesen a 4es metróról is kérdeztük.
Kispest: A Podmaniczky Program keretében az elmúlt években Kispesten már több tíz kilométer útszakaszt modernizált a
főváros, eredményét mindenki
tapasztalhatja a kerületi utakat használva. Az Ady Endre
út rekonstrukciója azonban
még váratott magára, a kerület és a Főváros már többször
egyeztetett a megoldás érdekében, milyen eredmény született
eddig, mikorra várható a forgalmas út felújítása?

ADOMÁNY

1%

rületiek szívesen használják,
láthatóan van igény rá.

HAGYÓ MIKLÓS: A Podmaniczky
Program keretében idén év végéig a fővárosi kezelésű utak
közel 50 százaléka megújul,
így 2009 végére már 500 kilométer új aszfaltburkolattal gazdagodik Budapest. A program
sikerét közvélemény-kutatások
igazolják, a felújított utakkal
a fővárosiak elégedettek. Az
Ady Endre út felújításának engedélyokiratai elkészültek, és
a felújítás előkészítése is folyamatban van. A tervezés után
közbeszerzési eljárás során
választjuk ki a kivitelezőt, és a
munkálatok a jövő év tavaszán
elkezdődhetnek.

HAGYÓ MIKLÓS: A kispestiek
számára, így a városvezetés
számára is fontos, hogy a
zajvédőfal, amely a Pesterzsébeti oldalon a főpálya és
a Nagykőrösi út közötti elválasztó zöldsávban épülne
meg. A zajvédőfal szerepel a
2009-es költségvetés-tervezetben, amelyről várhatóan
április végén dönthet a Fővárosi Közgyűlés. A Közgyűlés
döntését követően írhatunk
ki pályázatot a kivitelező kiválasztására.
Reményeink
szerint így a zajvédő fal megvalósul – én mindenképpen
az ügy mellett állok.

Nagyon régóta húzódó probléma a Nagykőrösi út zajvédelme,
az elmúlt években leginkább
kellő források hiányában nem
született megoldás az ügyben.
Sikerült-e ebben előrelépni,
mire számíthatnak a kispestiek?

2004-ben indította el a főváros szelektív hulladékgyűjtési programját, az eltelt időben Kispesten is lényegesen
bővült a szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma. A környezetbarát megoldást a ke-

HAGYÓ MIKLÓS: A Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. az
első 100 szelektív hulladékgyűjtő szigetet 2003 decemberében helyezte ki a főváros
különböző pontjaira. 2008
végén a lakosság már 900 helyen gyűjthette anyaga szerint különválogatva a hulladékokat. 2009-ben újabb 200
sziget kihelyezése várható,
ezzel a szigetállomány 1100ra növekszik majd.
A szigetek számának gyarapodása a szelektív hulladékgyűjtés iránti igények növekedésének köszönhető. Ezt
mutatja az a tény is, hogy a
Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. 2003-ban egy hónap alatt
127 tonnát szállított el a gyűjtőszigetekről, 2005-ben már
10.500 tonnát, 2008-ban egy
hónap alatt pedig 21.000 tonna szemét gyűlt össze a kijelölt gyűjtőpontokon.
A fővároshoz hasonlóan a
kerületben is évről évre növeltük a szigetek számát. Míg
a szelektív hulladékgyűjtési
program elindulásakor három, mára már 35 gyűjtőszigeten helyezhetik el a kispesti lakók a különválogatott
hulladékokat. A Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt.-nek
riasztóan sok plusz költséget
okoz a szigetek mellé helyte-

lenül, illegálisan elhelyezett
hulladék elszállítása. Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megkérjem a kerület
lakosait, ezt nemcsak a költségek megtakarítása, hanem
a környezet védelme érdekében is tartsák szem előtt.
A 4-es metró megépülése Budapest teljes közlekedésére
komoly hatással lenne, így
Kispestére is. Hogy áll jelenleg a projekt?
HAGYÓ MIKLÓS: A négyes
metró a belváros tehermentesítésében és a külső kerületek
közlekedési kapcsolatainak
javításában mindenképpen
segíteni fog. Mind a tíz állomás épül, az Etele tér és a
Keleti pályaudvar közötti első
szakasz alagútjainak a fele elkészült, és lezárult a budai oldali alagútépítés. A Szent Gellért téri állomáshoz március
elején ért el a déli fúrópajzs,
és áprilisban elkezdődhet a
Duna alatti alagútszakasz
kialakítása. A Fővám téri állomás építése is jelentősen

A Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány budapesti illetőségű súlyos mozgáskorlátozott
ﬁataloknak nyújt támogatást.
Segítsen, hogy segíthessünk!
Kérjük adója 1 %-ának felajánlásával támogassa Ön is
pályázóinkat! Adószámunk:
18004360-1-41.

Hagyó Miklós,
Budapest főpolgármesterhelyettese

felgyorsult az elmúlt hónapokban. A brüsszeli pályázati
anyagot 2008 augusztusában
nyújtotta be a DBR Metró
Projekt Igazgatóság, valamint
az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is elküldte a brüsszeli
bizottságnak a költséghaszon
elemzés kiegészítését. Az
uniós támogatással kapcsolatban legkorábban ez év nyár
elejére várható a döntés.

FELHÍVÁS

Házassági
évforduló
Az önkormányzat ebben
az évben is köszönteni szeretné – személyes jelentkezése alapján –azokat a
Kispesten élő házaspárokat,
akik 2009-ban ünneplik
50. házassági évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket
személyesen minden héten
kedden és csütörtökön 1415 óra között a Báthory u
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.
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ÁLLÁS

Egészségügyi
referens
Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet egészségügyi
referens munkakör betöltésére
1 fő részére.
Feladat: a kerület egészségügyi
intézmények tevékenységének
ﬁgyelemmel kísérése, a rehabilitációs bizottság munkájában történő részvétel, a kerület
egészségügyi koncepciójának
előkészítése, az országos és
helyi egészségügyi pályázati
lehetőségek nyomon követése.
Elvárások: felsőfokú iskolai
végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, Felsőfokú szakirányú végzettség
(általános orvos, fogorvos,
gyógyszerész, főiskolai szintű
egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség). Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett
tapasztalat.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, mely részletezi eddigi
tevékenységét, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok
másolatával, egy hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata.
A kinevezés 1 fő részére határozatlan időre szól 6 hónapos
próbaidő kikötése mellett.
Díjazás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) szerint.
Határidő: április 16.
A jelentkezés benyújtási helye
és további információ:
Postai úton vagy személyesen:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Irodára (1195
Budapest, Városház tér 18-20.
I. emelet 53. szoba). Hivatkozásként kérjük feltüntetni:
„XIX-405/2009. egészségügyi
referens” megjelölést. További
információt a 347-4685 számon kérhetnek.

SZABADIDŐ

Programok gyerekeknek
Kispesti Üllői úti Könyvtár, 1191 Budapest, Üllői út 255.

G

yerekkönyvtárunk új programsorozata a Manó Sziget
várja a gyerekeket, szüleiket,
nagyszüleiket! A foglalkozások minden pénteken délután
16-18 óráig tartanak. Páros
héten a meséké a főszerep.
Vetítünk, eljátszunk, elbábozunk ismert és kevésbé ismert
meséket, népmeséket. Páratlan
héten, kézműves foglalkozásokon papírból, terményekből
és különféle anyagokból készítünk majd érdekes, izgalmas,
vidám tárgyakat. Hozd magaddal anyukádat, apukádat,

testvéredet, nagyit és nagyapát, hogy együtt legyünk a
Manó Szigeten, ahol így majd
vidáman telnek az órák. Manó
Szigetünk áprilisi programjai:
április 3. – Nyusziváró mesedélután Nyúl Péterrel és kis
barátaival. Április 10. – „Nyuszi az ablakban” tojásfestés,
rajzolás, színezés. Április 17.
– „Háromszor veri ezt kenden
Ludas Matyi vissza!” Fazekas
Mihály népszerű művének vetítése.
Varázsszőnyeg sorozatunk következő programja április 16-

án csütörtökön délelőtt fél 10kor lesz. Japánba „repülünk”,
ahol A macska című mesével
ismerkedünk.
Utazásunkon
Gerencsér Valéria drámapedagógus kalauzol bennünket
Kedves Gyerekek! Varázsszőnyeg sorozatunk következő
kézműves foglalkozása április
18-án szombaton délelőtt 10
órakor lesz. Sárkányt készíthettek majd, hogy hogyan az
maradjon meglepetés, de segítségetekre lesz Csák Éva vizuális nevelőtanár, aki szeretettel
vár Benneteket!

PÁLYÁZAT

Egészségmegőrző támogatás

K

ispest Önkormányzata pályázatot hirdet a kispesti
szervezetek egészségmegőrző
és betegség-megelőző tevékenységének támogatására.
A pályázat célja: támogatásban
részesíteni azokat a szervezeteket, amelyek részt vesznek a
lakosság egészséges életmódra
nevelésében felvilágosító előadások tartásával, egészségvédő programok szervezésével.
Pályázati feltételek
Támogatásra pályázhatnak:
a kispesti illetőségű csoportok,
szervezetek,
intézmények,
amelyek a fenti célokat szolgálják;
bírósági bejegyzéssel rendelkeznek, vagy a kispesti
önkormányzatnál történő nyilvántartást önként vállalják (az
önkormányzati nyilvántartásba vétel a Humánszolgáltatási
Irodán kérhető)
A pályázat nyerteseinek a tá-

Pályázat

K

ispest
Önkormányzata
nyílt pályázatot hirdet:
Budapest, XIX. ker. Thököly
u - Esze Tamás u-i csomópont
útépítés 575 m2 területen.
A pályázat részletes feltételeit,

mogatás felhasználásáról legkésőbb 2009. december 15-ig,
bizonylatokkal dokumentálva
kell elszámolniuk.
A pályázatokat Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Polgármesteri Hivatal Humánzszolgáltatási Irodájára (1192
Bp. Ady Endre út 7.) kizárólag
pályázati adatlapon lehet benyújtani, mely átvehető a Humánszolgáltatási Irodán vagy
hozott ﬂoppyra másolva, illetve letölthetők a www.kispest.
hu honlapról.
Hiányosan megküldött vagy
nem pályázati adatlapon beadott vagy a beküldési határidő
lejárta után benyújtott pályázatokat nem bírálunk el.
Egy pályázó egy évben legfeljebb három pályázatot nyújthat
be Kispest Önkormányzatához.
A háromnál több pályázatot
benyújtó pályázó adott évben
kizárja magát a pályázatokon
való részvételből. (142/1997.
elvárásait tartalmazó dokumentáció átvehető a Budapest,
XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodáján:
Budapest, XIX. ker. Városház tér 18-20. III. emelet 103.
szoba ügyfélfogadási időben:

(II.18.) Ökt. határozata alapján)
A pályázatnak tartalmaznia
kell:
A pályázat célkitűzése
A pályázat indoklása
A pályázat megvalósításának
módja, várható eredményei
A program költségkihatásait
(pl: eszköz, terembér, rendezési és díjazási költségek).
Bírósági bejegyzés vagy
önkormányzati nyilvántartás
igazolását.
A pályázóknak a pályázati
anyag mellé csatolniuk kell a
támogatandó szervezet:
felelős jognyilatkozatát, hogy
nincs TB és adótartozása.
az adatlaphoz mellékelt „Közzétételi kérelem” kitöltésével
készített felelős nyilatkozatát
a 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti érintettséget illetően
A pályázat benyújtásának határideje: április 15.
április 2-án 16.30-ig.
A pályázat benyújtásának
határideje:április 3-án 12.00
óráig
A pályázat benyújtásának
címe: Budapest, XIX. ker.
Városház tér 18. Polgármesteri Iroda A ép. I. em. 75.
szoba.
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KISPEST

KULTURCAFÉ

Kabaré a könyvtárban

A pesti kabarét idézte meg az Üllői úti könyvtár KulturCafé
sorozatának harmadik programja március 28-án délután.

E

zúttal nem csak előadóművészek – az énekes Molnár
Melinda, Czégény Zoltán
zongorista, valamint a Szabad Ötletek Színházának két
művésze, a Hacseket és Sajót
játszó Bor Viktor és Nádházi
Péter – léptek a közönség elé.
A könyvtárosok is szerepet
vállaltak: Dobrova Zsuzsanna
programszervező
konferált
és a kabaré történetéről mesélt, Tóthné Hamar Krisztina
könyvtárvezető pedig korabeli
írók – Heltai Jenő, Kosztolányi
Dezső – kabaréról szóló írásaiból idézett.
A XIX. század végén Párizsban kialakult szórakoztató
műfaj már a XX. század elején megjelent a fővárosban. A
sajátos pesti kabaré, melynek
emblematikus ﬁgurája Nagy
Endre volt, a „Bonbonničre”
megnyitásával jött létre 1907-

ben. Az első világégés befejezésekor 30, a II. világháború
végén mintegy 50 kabaré működött Budapesten. Az egyik
legjelentősebb kabarészerző
több mint 200 bohózattal, az
1920-as években feltűnt Vadnai
Lászlót volt: neki köszönheti a
kabaréirodalom Hacsek és Sajó
alakját, és ő írta a Meseautó

című ﬁlm forgatókönyvét is.
A KultúrCafé sorozat negyedik állomásán, április 25-én a
párizsi kávéházak hangulatát
varázsolják a könyvtárba a
szervezők. A közönség Veszely
Ernő
tangóharmonikással,
Molnár Melindával és Czégény
Zoltánnal együtt vehet részt a
kulturális kalandban.

SZABADIDŐ

Jótékony húsvét az Europarkban

Április 7. és 10. között az Europark Bevásárlóközpont a húsvéti
készülődés jegyében jótékony célú rendezvényt szervez.

K

ét óriástojásba gyűjtenek
ajándékokat, melyeket a
Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központnak adnak majd át április
10-én.
Az április 7-én, kedden 10:00
órakor kezdődő megnyitón
Farkasházi Réka, színésznő a
„rendezvény arca” kezdi majd
el kidekorálni azt a két darab,

hagyományos és modern stílusban előre mintázott 150 cm
magas óriástojást, amelybe az
Europark gyűjti majd az adományokat. A bevásárlóközpont
nagyon számít a látogatókra,
hiszen a két óriástojás dekorálásának a befejezése rájuk vár.
Az összegyűjtött ajándékok
április 10-én, pénteken délután
14:00 órakor kerülnek majd

átadásra a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központnak. Az átadást
követően Farkasházi Réka, a
népszerű színésznő 30 perces
szóló, gitárral kísért zenés
műsorral kedveskedik majd a
gyerekeknek.
A húsvéti vásár és a tojáshímzés bemutató egész héten várja
a bevásárlóközpont látogatóit.
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ÁLLÁS

Építéshatósági
ügyintéző
Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére 1
fő részére.
Feladat: építési engedélyek kiadása, építéshatósági eljárások
lebonyolítása.
Elvárások: felsőfokú iskolai
végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség
(egyetemi vagy főiskolai szintű
építészmérnöki, építőmérnöki
(szerkezetépítő,
magasépítő
üzemmérnöki) szakképzettség,
főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség). Előnyt jelent
a közigazgatásban szerzett tapasztalat.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, mely részletezi eddigi
tevékenységét, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok
másolatával, egy hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány
másolatával.
A kinevezés 1 fő részére határozatlan időre szól 6 hónapos
próbaidő kikötése mellett.
Díjazás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) szerint.
Benyújtási határidő: április 17.
A jelentkezés benyújtási helye
és további információ:
Postai úton vagy személyesen:
Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Irodára (1195 Budapest,
Városház tér 18-20. I. emelet
53. szoba). Hivatkozásként kérjük feltüntetni: „ XIX-408/2009. építéshatósági ügyintéző”
megjelölést.
További információt a 3474685 számon kérhetnek.

OKTATÁS

Iskolai
beiratkozás
A kispesti általános iskolák
első osztályos tanulóinak beiratkozási időpontja: 2009. április 24-én 8.00-19.00 óráig és
2009. április 25-én 8.00-18.00
óráig.

16

2009. április 1.

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 Egyesület,
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 második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján.
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu,
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.), 06-20-911-1187

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
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

Rejtvény
Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre:
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő:
2009. április 12. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Hagyd csak anyu, ez az én harcom”. Nyerteseink:
Borsos Zsuzsanna (Wesselényi utca), Rideg Anita (Klapka utca). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

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 Egyesület,
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
Eördögh Gábor

2009. április 1.

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.

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, 17.30kor 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)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi

előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 18 óra. Minden második héten 9 órakor
gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”:
minden hónap utolsó szombat estéje.
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 ½ 8 és 18 órakor. Vasárnap:
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. Nagyheti
szertartások: nagycsütörtökön és nagypénteken este 6kor, nagyszombaton este 8-kor. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 5. Tel: 3570547). Programok a közösségi házban (Kós Károly tér
16.): Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek
részére szerdán de. ½ 10 órakor. Alapvető katekézis felnőttek részére ápr. 15-én és 29-én, szerda este 7 órakor.

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.
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kmo
ISMERETTERJESZTÉS
AGYKONTROLL TANFOLYAMOK
Felnőtt agykontroll tanfolyam
(akkreditált tanfolyam 40 órában)
Tanfolyami időpontok: április 45. és 18-19. (szombat-vasárnap)
További információ: www.agykontroll.hu
Gyermek agykontroll tanfolyam
10-16 éveseknek 20 órában
április 18-19. (szombat-vasárnap)
További információ:
www.tanulaskontroll.hu
A gyerek és felnőtt agykontroll
tanfolyamokra előzetes jelentkezés és részvételi jegy vásárlása
a KMO-ban.
KLUBOK
TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
vasárnaponként 16-21 óráig
MÁGNES SZÍNHÁZ
Gyermek
színjátszó-musical
stúdió 5-14 éves korig
Csütörtök 16.30-18.00, péntek
16-19 óráig, vasárnap 15-17 óráig (csoportbeosztás szerint)

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
TANFOLYAMOK
BABA-MAMA-TÁNC
Szerda 9.30-10.30 óráig
Neked és a babád részére közös
tánc 3 hónapos kortól, mely
mélyebbé és harmonikusabbá
teszi a köztetek lévő kapcsolatot. Amíg Te táncolsz, addig a
gyermeked élvezheti a szabad
mozgás örömét.
TÁNCOLÓ TALPAK
2009. április 16-tól, csütörtök
9.30-10.30 óráig
Tánc játékosan tipegő kortól.
Esztétikus testképzés-, gimnasztika-, balett-, kontakt- és
szabad-tánc ismert mondókák,
versek, énekek segítségével.
Plusz néhány angol-nyelvű mondókára tornagyakorlat.
VÁRANDÓS-TÁNC
szerda 10.30-11.30 óráig
A várandósság 12. hetétől. Jó
közérzetet ad, mert tettél valami
jólesőt a magad és babád egészsége érdekében, valamint megkönnyíti a vajúdást és megelőzi
a későbbi panaszokat.
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól. Hétfő, szerda, csütörtök 16-20.30 óráig

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor.

ETKA JÓGA
Kedd 17.30-19 óráig

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig

GERINCTORNA
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig
KISPESTI AMATŐR
KÉPZŐMŰVÉSZEK
Hétfő, 14.30-17 óráig
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Új helyszínen februártól: Bp.
XIX. ker. Kós Károly tér 9. az
Ifjúsági Prevenciós Irodában
Önismeret a képzőművészet
eszközeivel. Rajzolás, festés,
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport:
hétfő 17-19 óráig.
Szenvedélytől szenvedsz?
Drog?
Alkohol?
Segítünk!
A foglalkozásokat vezeti: Nyitrai
Zsóka és Nagy Roland
Jelentkezés a 282-9826/0106-os
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

HASTÁNC
Hétfő 17.30-20.30 óráig, csütörtök 18-19 óráig, szombat 10-11
óráig
HATHA JÓGA
Szerda 18-20 óráig
JAZZBALETT
Kezdőknek: kedd, csütörtök 1718 óráig
Középhaladóknak: kedd 18-19
óráig és péntek 15-16 óráig
PILATES TORNA
Hétfő, szerda 17,30-19 óráig
RINGATÓ
Kedd 10-10.30 óráig
SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Felnőtt salsa – 14 éves kortól
Kedd csütörtök 18-21 óráig
Kubai rumba - szerda 20 óra
Gyereksalsa - péntek 17-18
Salsa women style - péntek 1819 óráig
SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
Kezdő csoport: kedd, 18-19 óráig, csütörtök, 16.30-17.30 óráig
Középhaladók, haladók: szerda
19-20 óráig, péntek 17.30-19.30
óráig, szombat 11-13 óráig

WWW.KMO.HU
LATIN SHOW TÁNC
10-14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig
MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Kezdőknek:
hétfő, szerda 17-18 óráig
Haladóknak: kedd, szerda, csütörtök 17-18 óráig
Versenyzőknek: minden nap
MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15-20.45
óráig
SHAOLIN KUNG-FU
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig, szombat 911 óráig
TAI JI GUEN
Hétfő 18-20 óráig
FELHÍVÁSOK
MŰVÉSZETI TÁBOR
Kunbaracson, a háborítatlan természetben!
július 6-tól július 15-ig
- színjátszás-musical,
- kreatív-hobbi szakokkal
a 8-15 éves korosztály részére.
A szakmai programok mellett: kirándulás a Kiskunsági
Nemzeti Parkba, a kecskeméti
élményfürdőbe, kenyérsütés kemencében, stb.
Játszótér természetes anyagokból, lovaglási és gokartozási
lehetőség minden nap, fürdőmedence, sportpályák!
Részvételi díj: 29.900,-Ft., mely
az utazás, szállás, napi háromszori étkezés, a szakmai és szabadidős foglalkozások költségeit
tartalmazza.
Jelentkezési határidő: június 20.
Figyelem! A május 15-ig jelentkezőknek részletﬁzetési lehetőséget és 1.000,-Ft kedvezményt
biztosítunk!

ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik szívügyüknek tekintik a közművelődés létjogosultságát, segítsék
jövedelemadójuk 1 %-ával
a Kispesti Munkásotthon
Művelődési Házat.
Adószámunk: 15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is
köszönjük!

2009. április 1.

PROGRAMOK

Programok

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

PETUR UTCA 7., TEL.: 282-9895, 358-0690,
HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

KIÁLLÍTÁS
Április 6-tól május végéig Keresztes Dóra meseillusztrációi
láthatóak a Wekerlei Gyermekházban. A kiállítás megtekinthető hétköznap 8.00 órától 20.00
óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb
– gyerekeknek és felnőttek
CSALÁDI ZENEDÉLUTÁN
Zene gyerekekkel gyereknek.
A fafúvósok – Fuvola, klarinét,
oboa, fagott, furulya, szaxofon.
Hangszerbemutató klasszikus
zenei kóstolóval óvodás kortól.
Részvételi díj: 700 Ft/fő
Április 3. 16.30-17.15
KÉZMŰVES
Készüljünk együtt! - Anyák napi kézműves foglakozás.
Részvételi díj: 600 Ft
Április 17. 16.30-18.00
Április 10-én tavaszi szünet
miatt nem lesz délutáni előadásunk, de egyéb gyermekeknek és
felnőtteknek szóló programjainkat megtartjuk.

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, éneklés, ritmushangszerek használata és közös mozgás a legkisebb
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10
BABASZÍNHÁZ-JÁTSZÓHÁZ
Süniségek – Sünis bábmesék, mondókák, játékok és
kézműveskedés 2 éves kortól.
Április 21. kedd 17.00-17.45
ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mini bábszínház, mese
és bábkészítés a gyerekeknek és
szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15
MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozások a legkisebbeknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig. Festés,
nyomdázás, gyurmázás, szórás,
ragasztás mesével, dallal, játékkal. Előzetes jelentkezést
kérünk! Csütörtök 9.30-10.00 és

10.30-11.00
CSIRI-BIRI BABATORNA
A három csoportban működő
foglalkozást 1-3 éves korig
ajánljuk. Kúszás, mászás, pörgés, forgás, gurulás, ringatózás,
futkározás, lóbálás, háton zötyögés, a térben való mozgás
minden örömével. Speciális
tornaszerek használata.
Péntek 9.15-10.00, 10.00-10.45,
10.45-11.30
BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak
3 éves korig. Szerda 16.00-16.30
és 16.45-17.15
BABA-MAMA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves
korig klubfoglalkozás keretben.
A torna után szervezett beszélgetésekre, tanácsadásra, tapasztalatcserére van lehetőség. Hétfőtől csütörtökig délelőttönként

OVISOKNAK
ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a zene
és a mozgás művészetével. Rengeteg játék, dalok és vidámság
kedves, családias légkörben.
Hétfő 17.10 - 17.50
MESEOVI
Bábozás, mesélés és a történethez kapcsolódó kézműves foglalkozás, bábkészítés.
Kedd 17.00-17.45
OVIS TORNA
Játékos torna 2,5 éves kortól 4
éves korig. Szerda 16.00-16.45
OVIS PAMACS
Önálló alkotás játékos formában
3-7 éves korig. Mesék, történetek és a fantázia segítségével
alkotunk változatos technikák
kipróbálásával.
Csütörtök 17.00-17.45

KISISKOLÁSOKNAK
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek és 7 – 13 éves korig.
Festünk, rajzolunk, nyomatokat
készítünk, különleges eszközö-

ket és technikákat próbálunk ki.
Csütörtök 17.00 – 18.30
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző
anyagokkal, és azok felhasználási lehetőségével ismerkedünk,
megtanuljuk a bábkészítés fortélyait rövid mesék, versek felhasználásával. Hétfő 16.00-17.30
FAZEKAS MŰHELY
6–14 éves gyermekeknek. A
foglalkozásokon megtanítjuk,
hogyan kell bánni az agyaggal, a
mechanikus és a gépi koronggal.
A kész munkákat kiégetjük.
hétfő 16.30 – 18.00

FELNŐTTEKNEK
JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely
belső harmóniához, örömhöz,
egészséghez, a test-lélek-szellem
harmóniájához vezet.
Hétfő 9.00-10.30,
szerda 18.00 - 19.30
TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 - 20.30 haladó
kedd 17.45-18.35 középhaladó
19.40-19.30 kezdő
19.35-20.20 kezdő

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is. Április 2., csütörtök 17.0020.00 és április 14., kedd 9.0012.00
SZABÁS-VARRÁS KLUB
Kéthetente
varrás-kézimunkázás beszélgetés mellett. Tanácsadás, ötletcsere varrónő
vezetésével.
Páros héten péntek 18.00-20.00
(április 3. és április 17.)
IRKA-FIRKA
GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyenceknek. Grafológiai előadások
pedagógusoknak és érdeklődőknek.
Április 24., péntek 16.45-18.45
NAPKÖZIS TÁBOR
Jó hangulattal, változatos programokkal várjuk a gyerekeket.
Jelentkezni lehet a Wekerlei
Gyermekházban. A részleteket
plakáton közöljük, illetve részletesebb információért keresse
Horvay Marianne igazgatónőt
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a 282-9895-ös telefonszámon
vagy a horvay.marianne@gmail.
com e-mail címen!

GYERMEKHÁZBAN
MŰKÖDŐ TÁBOROK
A táboraink egyhetesek, napi
háromszori étkezést biztosítunk.
A táborok naponta 9.00 órától
16.00 óráig tartanak. Részvételi
díj: 18.000 Ft
MESÉS-BÁBOS TÁBOR
6 éves kortól 12 éves korig.
Mindennap más mese kerül
elő a lovagok és királylányok
világából. A történeteket közös
játékokkal,
szerepjátszással,
diázással, bábozással dolgozzuk
fel. Naponta fabrikálunk valami
újat, bábokat készítünk.
Ideje: június 22-26.
FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel agyagtárgyakat készítenek és megtanulnak korongozni, mintázni. A
kész munkákat kiégetjük.
Ideje: június 29-július 3.
DIVATTERVEZŐ TÁBOR
8-14 éves korig. Színek-formákanyagok-trendek-stílusok. Régi
idők és napjaink divatja. Ábrázolási technikák (kroki, kollázs,
montázs, frottázs, akvarell...).
Lepelruhák,
újrafelhasznált
anyagok, kiegészítők. A tábor
végén kiállítást és egy kis bemutatót tartunk az érdeklődőknek.
Ideje: július 27-31.
PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások
a képzőművészet világában. A
XX. század híres festőinek példája alapján alkotunk. Sokféle
izgalmas, érdekes technikával
ismerkedünk meg. Szünetekben
szabadtéri játékokat játszunk.
Az alkotásokból kiállítást rendezünk a Gyermekházban.
Ideje: augusztus 3-7.
TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves korú gyermekek számára. Klaszszikus balett alapok, musical és
showtánc, társastánc, hip-hop,
ír tánc. A tábor utolsó napján
bemutatót rendezünk.
Ideje: augusztus 10-14.
FOLTVARRÓ TÁBOR
Korhatár nélkül! Oktatás kezdő
szintről is. Új technikák, trükkök elsajátítása a haladóknak.
Ideje: augusztus 17-19.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Dual,
Schneider.
Telefon:
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
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
Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást,
családi házak szigetelését, színezését,
lomtalanítást, konténer rakást, ablakcserét,
kisebb munkákat, garanciával, ingyenes
árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170
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@t-online.hu
Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási
munkát vállalok! Tel.: 280-1271, 06/20532-7823
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, 0670-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű
lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése.
Igényes, precíz szakmunka, megbízható
szakemberek. Ingyenes felmérés! Tel.:
06/20-537-8099, 295-3998
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.: 06/20-31708-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletﬁzetési lehetőség! Kerületieknek 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes
és azonnali felmérés. Bemutatóteremben
megtekinthető. 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 06-30251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves,
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-4165879, 06/30-486-7472

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER
JÁNOS TEL.: 06/20-9274-188
Tetőterek, lakások építése, felújítása, homlokzatok hőszigetelése. Ingyenes felmérés.
Minőségi munka. Megbízható szakemberek. Tel.: 06/20-933-8634, 282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2144-235, 280-2542
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch, Siemens, Teka
háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes
felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.:
06/70-209-6081
AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos,
Tel.: 06/30-9-628-704
Megoldás Dél-pesti Gyors szerviz..Minden
típusú háztartási gép javítása garanciával!
Mikrosütők sugárzásmérése! Bármilyen
gép javításánál ingyenes! 285-34-88, 0630-9-50-17-17
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249,
06/30-931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-96137-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés,
ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80625-647, 06/20-467-7693
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
Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, erkélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb
lakatosmunkák, javítások. Tel.:284-2540,
06/70 209-42-30
Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, tapétázást, külső szigetelést. Proﬁ
minőség, elérhető áron. Közületeknek is
dolgozunk. Kerületieknek 20% kedvezmény. Telefon: 292-1379. 06/20-3733849
Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes körű ügyintézés az árajánlattól a beépítésig. Német Kömmerling,
5-5 év garancia 3 rétegű üveggel
, K=0,6-0.8 hő-és hangszigetelés,
25%, 30%, 33% akciós kedvezménynyel Szakszerű beépítés, Cím: XX.
Nagysándor J.u.50. Tel.-fax: 2840550, Mobil: 06-70-949-76-90. E-mail:
pesterzsebet@zoldotthon.hu
Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, konyhák felújítását vállaljuk, igény
szerint anyaggal, bontással, sitt szállítással. Tel.: 06/70-273-4975
Ajtó-, ablak-, csempe mosást; szőnyeg,
kárpit, bőrkárpit, autó kárpit tisztítást, autó polírozást vállalok, mindezt otthonában
+ festést, mázolást. Tel.: 06/70-50-20-131

Társasházak teljes körű közös képviseletét
vállalom. Tel.: 295-3802; 06/30-9-334-279
Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870
VÍZ-, GÁZ- FŰTÉS SZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű-engedélyezés. Nagy László, épületgépész,
tel.: 06/30-944-6513
KERT TELEK RENDEZÉS! Permetezés,
metszés, favágás, fűkaszálás, bozót irtás,
tereprendezés, gyepesítés, kerítés építése,
öntöző rendszer kiépítése. Térkövezés,
járda készítés, kőműves és ács munkák.
Épületek bontása és szállítás. Egyéb
kertészeti és kőműves munkák vállalása.
Garanciával, reális áron. Részletﬁzetés
megoldható. E-mail: mu0000@freemail.
hu , Tel.: 06/70-422-9445, 061/786-5872,
fax: 061/785-7344
Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a legjobb árat és készpénzt adunk.
Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók, gyümölcstál stb. vétele. Tel.:
317-9938, 1077 Bp., Wesselényi u. 19.
TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények,
üzemek, magánlakások, rendszeres, ill.
nagytakarítása. Szőnyeg, kárpit tisztítás,
ablaktisztítás, ( egyéb üvegzetek, homlokzatok tisztítása ( alpin technikával.). Alap
területek gépi tisztítása. Egyéb takarítási
feladatok elvégzése. Garanciával, referenciákkal. Megbízhatóan. Elérhetőségeink:
E-mail: mu0000@freemail.hu . Mobil:
06/70-422-9445, Tel.: 786-5872, Fax: 7857344
Házhoz megyek, gyógy pedikür, manikür,
teljes test (nem szex) és talpmasszázs. Ildikó, tel.: 295-3998, 06/20-335-5653
VARRÁS, Vállalom nadrágok, szokynyák felhajtását; függönyök, ágyneműk
varrását; zipp-zárak cseréjét, mindenféle
varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! Rövid
határidővel, FÉLÁRON. Forduljon hozzám
bizalommal! Elérhetőség: 06-20-268-8548
VILLANYSZERELÉS,
hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon telepítés,
villanytűzhely, bojler javítás, VÍZVEZETÉK-, vízóra szerelés-, csere. Tel.: 2604870, 06/20-979-0624
Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, ﬁx),
reluxák, napellenzők, szalagfüggönyök,
(tisztítása is), roletták javítása és készítése
garanciával!!! Tel.: 06/1 280-5081, 06/200-354-0518, 06/30-211-9730, 06/70-3810931, E-mail.szamorex@freemai.hu
Takarító cég: mosást, vasalást, háztól-házig szállítással, illetve takarítást intézmények részére, illetve márvány csiszolást és
szőnyeg tisztítást vállalunk. Tel.: 06/20598-7971
TV-VIDEO szerviz! Budapest Üllői út 250
Tel.: 377-2921, 06/30-322-9559
INGATLAN
VÁLLALKOZÓK! Családi házban 20 nmes garázs, raktárnak, csendes vállalkozásnak, forgalmas helyen kiadó. Ármegegyezéssel! Tel.: 281-1275
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes
házrész saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.: 15,8 M Ft. kép megtekinthető: http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.:
06/70-4192-705
Kispesten 7,390,000 Ft irányáron 35 nm
1,5 szobás, erkélyes lakás eladó, felújítan-

dó, tisztasági festés volt. Szép kilátás, rendezett ház, jó közlekedés. Óvoda, iskola a
közelben. 06-30-568-7865
TULAJDONOSTÓL ELADÓ a XIX.
ker-ben. SAJÁT KAZÁNOS házban lévő 37nm + erkély, egyszobás, + tárolós
ingatlan. A lakás frissen lett felújítva,
kellemes pasztel színezéssel. A konyhabútor, kád, wc, mosdó, és a csaptelepek
újak. A fürdőben a mosógépnek külön
bekötés lett kialakítva. Az előszoba,
konyha (ami szép nagy, étkezni is lehet
benne) a fürdő és a külön wc igényes
járólappal van burkolva. A szoba laminált padlós. Az erkély szintén kültéri
járólappal burkolt. A lakásban a felújítás
óta senki nem lakott, így aki megveszi
egy teljesen új ingatlanba költözik be, és
csak a személyes bútorait kell hozza. A
lakás irányára 8.79.000 Ft, ami természetesen alkudható. Érdeklődni. Tóthné
06-30-919-7375
KISPESTEN KERESEK ELADÓ TÉGLA VAGY PANELLAKÁST, HÁZAT,
HÁZRÉSZT REÁLIS ÁRON, TOVÁBBÁ
WEKERLÉN ELADÓ INGATLANT.
LEHET FELÚJÍTANDÓ IS! TEL: 0620-364-4237, www.ilonalak.hu ELADÓ
INGTALANOK: www.ilonalak.hu
XIX. WEKERLE - TELEPEN GUTENBERG KÖRÚTON 12 LAKÁSOS RENDEZETT TÁRSASHÁZBAN, EMELETI
JÓ TÁJOLÁSÚ, 47 NM-ES, 1,5 SZOBÁS,
KOMBI CIRKÓFŰTÉSES, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS,
BIZTONSÁGI AJTÓS, GÉPÉSZETILEG
IS FELÚJÍTOTT ÖRÖKLAKÁS KERTRÉSSZEL 14.900.000 Ft. IRÁNYÁRON
ELADÓ. TEL: 06-20-364-4237, www.
ilonalak.hu
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Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van
egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.:
06/20-427-4559
K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
ALKALMI VÉTEL! Kitünő állapotú, 57
nm. háromszobás lakások, nyolclakásos
házban, kerttel, autóbeállással 16,7 M.
Ft. irányáron eladók!
KIADÓ! Wekerlén, Esze Tamás utcában,
hatlakásos házban, földszinti, 45 nm.
részben bútorozott, jó állapotú konvektoros lakás 60 e. Ft. +rezsi/hó bérbe adó!
WEKERLÉN,
csendes
utcában,
tizenkétlakásos ház emeletén, 45 nm.,
cirkós lakás 14,2 M. Ft. irányáron eladó!
Beépíthető tetőtér. Azonnal költözhető!
MEGÉRI AZ ÁRÁT! Wekerlén, 67nm.,
HÁROMSZOBÁS HÁZRÉSZ KÉTLAKÁSOS HÁZBAN 26,5 M. Ft. irányáron
eladó! Azonnal költözhető!
EZT LÁTNI KELL! Wekerlei kis közben
kétlakásos házban, igényesen felújított, 3
szoba+étkezos két fürdőszobás, részben
padlófűtéses, duplaklímás gyönyörűség,
kerttel, fűtött melléképülettel, autóbeállókkal, automata kapuval 36,8 M. Ft.
irányáron eladó!
LAKÁS+ GARÁZS! Wekerlei hatlakásos ház földszintjén 48 nm. kétszobás,
kitünő állapotú, cirkos lakás, kerttel + 18
nm. engedéllyel épült színvonalas téglagarázzsal 16,5 M. Ft. irányáron eladó!
Külön-külön is megvásárolható!

KISPESTEN CSENDES HELYEN, kulturált, SZINTELTOLÁSOS, NÉGYEMELETES HÁZBAN, 68 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS,
ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ
BEOSZTÁSÚ, GYORSAN KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL
10.800.000 FT ELADÓ. A HÁZ PANELPROGRAMOS. TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.hu

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!

XIX .KISPEST METRÓKÖZELI, 60 NMES, 2,5 SZOBA HALLOS, ERKÉLYES,
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, PARKETTÁS,
PANELLAKÁS 9.900.000 FT, I. EMELETI, 53 NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS,
ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS 9.500.000
FT IRÁNYÁRON ELADÓ. TEL.: 06-20364-4237, www.ilonalak.hu
XIX . KISPESTEN ADY ENDRE ÚTHOZ
KÖZELI 29 NM-ES, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, VÍZÓRÁS, ALACSONY
FENNTARTÁSÚ, JÓ ÁLLAPOTÚ GARZONLAKÁS, 3 LAKÁSOS UDVARBAN
IRÁNYÁR 7.790.000 FT ELADÓ. TEL.:
06-20-364-4237 www.ilonalak.hu
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elscserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra.
Tel.: 06/70-516-2333
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK ELADÓ LAKÁST, HÁZAT
VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE,
ÜGYVÉDI
HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉSINGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEGBÍZHATÓSÁG â026 www.ingatlan.com
/supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-830-11-79
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.: 06/20427-4559

HIRDETÉS
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült 90 nm-es családi ház, fsz: amerikai
konyhás nappali+ 1 szoba+ fürdő+ 23 nm
terasz. Tetőtér: 2 szoba+ fürdőszoba+ erkély. Tetőtérbeépítéses, gáz cirkófűtéses,
telefon-UPC, 340 nöl panorámás telekkel,
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal,
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30219-1235, 06/30-251-9135
Kispesten garzon házban, metrónál, 32 + 4
nm-es napfényes, erkélyes, liftes, csendes
lakás, egyedi mérős távfűtéssel, alacsony
rezsivel eladó. Ár: 7,9 M. Ft. Tel.: 3573742, 06/20-80-60-460
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban,
tulajdonostól eladó egy 125 nöl-es teleken,
85 nm-es, összkomfortos családi ház. Iá.:
27,5 M Ft. Tel.: 06/20-295-1437
Kispest centrumában, négy emeletes ház I.
emeletén, egy felújított, 27 nm.-es garzon
eladó. Irár: 8,3 M. FT. Tel..: 06/30-2850947
Kispesten,75 nm-es, önkormányzati lakást
kisebbre cserélnénk. Tel.: 06/70-204-9111
Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos házban, eladó egy 76 nm.-es, 2+2 félszobás,
dél-nyugati fekvésű lakás, tejesen felújított, gondozott kert, nagy tároló. Irár: 28,5
M. Ft. Tel..: 06/30-638-60-66
Üzleti célra kiadó Társasházban 2 db. 34
nm-es helyiség, csendes tevékenységre,
Kispest központjában. (Ital tilos!) Tel.:
357-9822
Hunyadi Utcában tulajdonostól eladó 53
nm-es 1+2 félszobás, szövetkezeti öröklakás VII. em.-en. Irár: 10,2 M. Ft. Tel.:
06/30-908-59-64

KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 % K.ING INGATLANIRODA- KÓS KÁROLY TÉR 13.

Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családi ház, fúrt kúttal, automata
locsolás, több extrával, áron alul eladó.
Tel.: 06/20-491-6223

k.ingatlan@freemail.hu T: 348 03 35
06/70/536 58 57 06/20/53 00 165 TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT
VÁLLALJUK!

Kispesttől 20 km-re, vízpart közeli, kis
ráfordítással télen is lakható nyaraló (kőépület) eladó. Tel. esti órákban: 06/70-5164701

Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000
nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/3032-43461

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel,
egy 210 m2-es, 6szoba + nappali családi
ház, amely két generáció részére is alkalmas. Az udvaron többfunkciós melléképület, medence, szaneszli, két garázs
található. Irányár: 30 millió Ft.
Érdeklődni: 06-30/389-8579

Kispest zöldövezetében tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs,
hat szobás családi ház eladó, garázzsal,
irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Telefon:
06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás,
étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, egyedi megoldásokkal, erkéllyel,
pincével. Új nyílászárók, biztonsági ajtó,
klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség+
1 vagy 2 állásos garázs megvásárlására.)
Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105
m2-es˛ családi ház. 2 külön lakréssze,l 2+2
fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET
ELADÓ Irányár: 31,9 M Ft. Tel.: 377-6989
06/30-975-9572, megtekinthető: http://
w w w.st a r t apro.hu /i ngatlan _ alberlet /
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti,
37 nm.-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás eladó. I.ár: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84
XVIII. KISZ lakótelepen, 50 nm-es, 2
külön szobás, I. emeleti, erkélyes, tégla
lakás. Egyedi gázfűtéses, csendes, zöldre
néző, ablakos fürdővel és külön wc-vel.
Magánszemélyek hívását várom! Iá.: 12,8
M Ft. Tel.: 06/30-954-60-19

Kós Károly téri, tehermentes, 55 m2-es,
kétszobás, felújított, magasföldszinti lakás
16 nm pincehelyiséggel 19 millió forint
vételárért eladó. Tel.: 70/623-7322
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, eladó egy rendezett 400 nm-es telken
lévő 75 nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál állapotú ház, egy
80 nm-es, felújítandó épülettel együtt, ami
felújítás után a házzal összenyitható, így
akár két generáció részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176
XIX. Wekerlén, tulajdonostól, 2007- ben
belső építész tervezte modern stílusban
teljesen felújított házrész (80 nm), szeparált kerttel, pincézett, dupla garázzsal,
metró közelben eladó! Iá.: 29,6 M. Ft. Tel.:
06/20-391-2233
Eladnám, kisebbre cserélném Kispest
óvárosi részén 383 m2 telken, 110 m2-es 2
lakásos házam. Irányár: 29,9 MFt. Telefon:
06/20-516-2690

folytatás a 22. oldalon
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Wekerle telep, 4 lakásos házban, 2 hátsó
kertkapcsolatos lakás egybenyitva tulajdonostól eladó! Iá.: 29.9 M. Ft. Tel.: 06/20511-6411
Eladó a XIX ker. Fő utcában egy IV. emeleti 53 nm-es, 1+2 félszobás, tehermentes,
felújítandó, sétálóutcára néző panellakás
jó közlekedéssel, széles vásárlási lehetőséggel, 8.600.000 Ft-ért. Jelentkezést
telefonon várok: 0630-968-9350
Wekerlén, KÓS KÁROLY TÉREN KIADÓ kétszoba-hallos, 75 négyzetméteres
jó állapotú lakás bútorozva. Irányár: 80
000 Ft+rezsi. Tel.: 0620 5847489
Kiadó hosszútávra Kispesten Petőﬁ utcában 1 szobás, részben bútorozott, klímás,
felújított lakás. Tel.: 06-30-333-7435
Eladó Kispesten, téglaépítésű, felújított,
gázcirkós, vízórás öröklakás. 1 1/2 szobás,
I. emeleti, 44 nm-es. Iá.: 12,5 M. F. Tel.:
06/70-2976-314
Tulajdonosok részére kedvezményes hirdetési lehetőség a HETING Ingatlaniroda
honlapján. www.heting.hu Érd: 290-74-42
Kispesten szép széles utcában szokásos
kispesti építészeti stílus szerinti oldalhatáron álló, utcafrontos, 45 m 2-es, kétszobás
felújítandó családi ház 100 négyszögöl
telken eladó. Irányár: 17.000.000 Ft. Érd:
290-74-42, 06-30-954-23-26 Bővebb információ a www.heting.hu honlapon.
Kispesti 56 nm-es, kerttel, napos, azonnal
költözhető, 1,5 szobás társasházi lakás,
13,5 millióért eladó. Tel.: 06/30-822-3037
Eladó Wekerlén 12 lakásos házban, 52
nm-es lakás, kertel tulajdonostól. Iá.: 18
M. Ft. Tel.: 06/30-972-0905. Ingatlanosok
kizárva.
XIX. Deák utcában, 2 szobás, étkezős hallos, kitűnő beosztású, világos lakás eladó,
liftes házban, erkélye parkra néző! Kitűnő
közlekedés, jó ellátottság. Nyomott áron:
8.890.000 Ft. Tel.: 0670-319-3427
XIX. családi házas környezethez közel
(csendes) 68 nm-es, 2+ félszobás+ hallos,
kitűnő állapotú lakás eladó. Kövezett, parkettázott, új konyha, új fürdő. Saját tároló.
Erkélyes, külön bejáratú szobák. Gardrób.
Nagy konyhás. Ára: 12,6 M Ft. Tel.: 06/70319-3427
XIX. Petőﬁ utcában, négy emeletes társasházban, 1 + 2 félszobás, étkezős, erkélyes, kitűnő beosztású, világos, felújított
öröklakás eladó! Új ablakok, kövezett,
parkettázott, + pince. Iá.: 11.450.000 Ft.
Tel.: 06/70-319-3427
Keresek Kispesten - Wekerlén, eladó
lakást, házat vagy házrészt, állapotától
független! Hívását köszönöm! Telefon:
06/30-218-9697
XIX. József Attila utcában, 4 emeletes ház
első emeletén, barátságos, világos, 1 szobás összkomfortos lakás eladó! 27 nm-es
ingatlan, kövezett, parkettázott, új fürdőkitűnő állapotú. Tiszta rendezett lakás,
tiszta rendezett házban. Ár: 8.200.000 Ft.
Tel.: 06/70-319-3427
XIX. Kispesten eladó családi házat vagy
lakást keresek. Lehet felújítandó is! Tel.:
06/20-39-74-055

XIX. családi házas környezethez közel
(csendes) 68 nm-es, 2+1/2+hallos, kitűnő
állapotú lakás eladó. Kövezett parkettázott, új konyha, új fürdő, saját tároló, erkélyes, külön bejáratú szobák, gardróbos,
nagy konyhás. Iá.: 12.6 M. FT. Telefon:
06/70-0319-34-27
Wekerle telepen, 4 lakásos házban, kertkapcsolatos, déli fekvésű, 2006-ban felújított, bővített (vezetékek, burkolat, fűtés,
tetőzet), beépített tetőtér, 86 nm-es, 2+2
félszobás, dupla fürdőszobás, parketta,
járólap burkolatú, cirkó fűtéses, teraszos,
garázsos lakás, parkosított medencés kert
résszel eladó. Iá.: 28.5 M. Ft. Tel.: 06/30973-6373
Magánszemélytől, Kispest szívében, 1,5
szobás, 35 nm-es, III. emeleti lakás, alacsony rezsivel eladó. Tel.: 06/30-360-1315
Megbízható, leinformálható kispesti
vagyok; képzőművészeti műhely céljára
5-10 m 2-es, árammal ellátott helységet
bérelnék a kerületben. Hívjon 06-70/5578697!
XVIII. Pestlőrincen, 42 nm-es, 1 + félszobás, egyedi, tömbfűtéses I. emeleti lakás
bútorozva, hosszútávra kiadó. Tel.: 06/2039-74-055
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
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet!
„B”, „C”, C+E” (nyerges szerelvénynyel!) és „D kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, autóbuszvezetői és
vállalkozói szaktanfolyamok! Telefon:
06-1/264-5045, 30/900-5562, 30/4581723
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.:
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
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-3375703
Angol nyelvoktatást vállalok Kispest
kertvárosban kezdőtől nyelvvizsga felkészítőig dinamikus nyelvórákkal, rugalmas
időbeosztással. Érdeklődni a 06 70 3135605 számon lehet.
MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára, felvételire, érettségire felkészítés minden korosztálynak. Tel..: 06/30-726-4205

ÁLLÁS
Kereskedelmi vállalkozás, munkatársat
keres, megüresedett asszisztensi munkakörbe. Feltétel: középfokú végzettség,
kereskedelmi gyakorlat. Érd.: 06/30686-4153
Iratok rendezését, kezelését, irattározóban vállalok. Leinformálható. Tel.: 06/20-225-7291
Megbízható személyt keresek, idős hölgy
és úr gondozásához, villanytelep környékén. Tel.: 06/20-345-3712
Angol és olasz nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi
munkára felkészítés. Tel.: 06/30-858-1068
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ
IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL
és Színvonalas Rendezvényekkel! Tel.:
420-59-58
EGYÉB

67 cm-es ORION televízió, 2 db menynyezeti lámpa, konyhai függeszték, 130 x
65-ös fregoli eladó. Tel.: 214-7564
Lábbal hajtható kerámia- korongozó eladó
megegyezés szerint. Tel.: 282-3288
Női ruhaneműk 36-40 méretig, 500 Ft-tól.
Nadrágok, pulcsik, felsők, ruhák... Tel.:
06/30-238-2090
Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási munkát vállalok. takarítás, mosogatás,
vasalás, Stb. Tel.: 281-3648
Kispesten bécsi zongora eladó. Fatőkés, lehangolódott, de nagyon szép, gyakorlásra
kiváló. 30.000 Ft + szállítás. Tel.: 06/2020-11228

Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116

Eladó 2 db. rekamié diófából, ágynemű
tartós, ára 20.000 Ft., 2 db. kárpítozott
szék, tálalószekrény. Tel.: 357-4167

Automata, keverő tárcsás mosógép,
centifuga, bután gáztűzhely, varrógépek,
olaj radiátor, gumi szerelő szerszám,
városi gáztűzhely, fűnyíró, 120 l.-es, jó
állapotban lévő villanybojler eladó. Tel.:
06/20-9-588-805
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték,
10-kg-ós csomag, könnyű tisztántartás.
400 Ft/csomag. www.fabrikettalas.hu
EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló
szülők és gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy egyedül, gyere
és beszéljük meg! Foglalkozások és
programok péntek délutánonként a
VII. Wesselényi u.-ban. Klubvezető:
Rónyai Éva, 06/30-285-75-95
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését, bevallások
készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.:
281-1320, 06/20-360-9129

Korrepetálás/ érettségire való felkészítés
MAGYAR NYELV és IRODALOM a
XIX. kerületben (Kós Károly tér.) Tel.:
06/20-251-0224

4 Gb-os SD Memória kártyát elcserélnék 2
db 2 Gb-osra Tel.: 06/70-50-20-131

Angol nyelvoktatást, szóbeli nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. (Két
tannyelvű gimnáziumban végeztem.) Tel.:
06/20-4122-883

Eladó gumis és acélrugós expander, evezőpad, német katonai hálózsák, hatfokos
kétágú falétra, felnőtt és gyerek teniszütők, gyermek síléc. Tel.: 280-54-34
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2 db. 77 x 150-es, 1 db. 200 x 200-as, és 1
db 100 x 200-as gépi perzsaszőnyeg eladó.
Tel.: 214-7564

1 db 175x135, 2 db. 165x130, 1 db. 135x115,
1 db. 130x130 keretbe foglalt üvegtábla,
valamint kézi és háti permetező eladó.
Tel.: 06/20-253-2413

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő
állapotú, 4 polcos, + egy ónémet íróasztal.
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27
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GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó,
SALGÓ polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923 (Ady E.
Toldy sarok.)

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.:
282-2420

Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk!
Tel.: 06/70-208-8807
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240 Literes Zanussi alig használt hűtőszekrény eladó. Ár: 20.000 Ft. Tel.: 06/30822-3037
Vadonatúj férﬁ és női olasz bőrkabát és
bőrkesztyű, 115 cm magas vadonatúj plüss
mackó és ipari varrógép negyed áron eladó. Tel.: 280-5434
50-es gyermekszerető nő, szívesen vállalja
gyermeke felügyeletét, 0-10 éves korig.
Tel.: 06/20-455-7261

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.
HIRDETÉSFELADÁS 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
vagy az Üllői út 250. szám alatti hirdetőirodában.
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.

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.
Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György
ügyvezetõ igazgatók Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2009. április 9. www.kispest.hu

LAKÁSTULAJDONOSOK
HELYREIGAZÍTÁSA
2008. tavaszán a HLFSZ területén a vízóra cserével
kapcsolatosan megjelent tájékoztatóban a NATI
Kft. 2006. évi Mérleg adatai hibásan jelent meg.
A helyes adat mínusz 21 e Ft. A hibás tájékoztatásért
minden érintettől elnézést kérünk.
Az eredeti körlevelet kiadó lakástulajdonosok

