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A Kós Károly tér felújításával kapcsolatos
uniós pályázatról tartottak megbeszélést
május 7-én, Wekerletelep főterén.

4. oldal

Kispest önkormányzata
200 ezer forinttal segíti
a kerületi székhelyű
Magyarországi Krónikus
Légúti Beteg Gyerekek
Sport Egyesületét.

5. oldal

Csillagászati és
űrtechnikai kiállítás
várja május 30-ig
az érdeklődőket az
Europarkban.

10. oldal

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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FEJLESZTÉS

Új informatikai terem
Az önkormányzat hatmillió forintot fordított a Kispesti
Deák Ferenc Gimnázium új számítástechnikai előadójának kialakítására.

A

tantermet teljesen felújították, a hőmérsékletet klímaberendezés szabályozza,
és szünetmentesre cserélték az elektromos
hálózatot is. Kiépítettek 17 számítógépes
állomást is székekkel, asztalokkal, gépekkel és monitorokkal. Az oktatást segíti egy
projektor és egy kivetítő is. A teremben
a számítástechnikai órák mellett más, interaktivitást igénylő órákat is tarthatnak
majd.
Az új szaktantermet május 12-én adták
át a kerületi fenntartású középiskolának:
az ünnepségen Gajda Péter polgármester
mellett Vinczek György és Eördögh Gábor

alpolgármesterek, Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató, valamint Lőrinczi
György, dr. Balogh Pál, Kránitz Krisztián,
Tóth Tibor és Kolozsy György önkormányzati képviselők is részt vettek.
Az iskola nevében Petrovics Judit igazgató
köszönte meg a segítséget. Majd a polgármester elmondta, örül, hogy az idén 90
éves iskolában az évforduló alkalmából
átadhatták a jól felszerelt szaktantermet.
Gajda Péter hozzátette: ebben az évben
összesen 140 millió forintot kíván nevelési-oktatási intézményeinek felújítására
fordítani az önkormányzat.

SPORT

Pályaavató

Közel ötmillió forintból újultak meg a Kispesti Uszoda
és a Károlyi Gomnázium strandröplabda pályái.

M

ájus 16-án délben, az idei Kispest
Open torna 3. fordulójában hivatalosan is felavatták a Kispesti Uszoda és a
szomszédos Károlyi
gimnázium felújított
strandröplabda pályáit. A szponzorok
képviselői
mellett
Dikácz Ernő, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára is
részt vett az ünnepi
eseményen.
Gajda Péter polgármester köszöntőjében
arról beszélt, hogy az
önkormányzat már
1992 óta támogatja
a versenysorozatot,
amely az évek során a sportág egyik
legrangosabb eseményévé nőtte ki magát
az országban. „Már
nemcsak a fociról,
hanem a strandröplabdáról is ismert Kispest” – hangsúlyozta.
A május 2-i idénykezdésre mind a négy
versenypályát felújították az uszoda és a

gimnázium udvarain. Mintegy ötmillió
forintba került a munka, amit pályázati forrásokból és a kispesti önkormányzat 400
ezer forintos támogatásából ﬁnanszírozott a Kispest SE
és versenyrendező
partnere, az ÓSSC.
A Kispest Open
május 16-i 3. fordulójában összesen
20 férﬁ – köztük a
Kispest SE szponzorált kettőse – és
17 női páros lépett
pályára. A bajnokság
tízkörös, befejezése
után, augusztus közepén négyfordulós
szezonzáró sorozatot
rendeznek. Az egyesület tanfolyamain
részt vevő amatőrökkel, középiskolásokkal, versenyzőkkel
együtt tavaly összesen több mint 1500-an
vettek részt a strandröplabda tornákon Kispesten – tájékoztatta a Kispestet Kerekes
Balázs, a rendező Kispest SE elnöke.

Megújult
a Bárczy István tér is
Ünnepség keretében adták
át május 9-én a megújult
Bárczy István teret. A
Hungária út – Gutenberg
körút kereszteződésben
nemcsak rendbe tették a
játszóteret és környezetét,
hanem új funkciókat is
kialakítottak.

A

z ünnepségen Nagy Tamás, a Wekerlei
Társaskör Egyesület (WTE) elnöke
beszédében emlékeztette a hallgatóságot
arra, hogy a Győri Ottmár tér szépítésével
már tavaly elkezdődött a wekerlei terek
rendbetétele, a Bárczy tér felújítása ennek
a munkának egyik állomása. Elmondta, a
térrekonstrukció az önkormányzat anyagi
támogatásával valósulhatott meg, de nagyon sok önkéntes is dolgozott azon, hogy
a terület megszépüljön.
ajda Péter polgármester arról beszélt,
hogy a centenáriummal nem zárult le
a városrész felújítását megcélzó folyamat:
az önkormányzat az Unióhoz benyújtott
pályázatból és saját forrásból közel egymilliárd forintos beruházás keretében
szeretné megújítani a Kós Károly teret is.

G

Hozzátette, idén indul még a Nagysándor
és Petőﬁ utcák közötti területen a központi
játszótér felújítása is.
z ünnepségen közreműködtek az Erkel
iskola és a Deák gimnázium diákjai,
harangjátékot, szavalatot hallgathatott a
közönség, valamint kerékpáros és pompom bemutatót is láthattak az érdeklődők.
Az átadót megelőzően a WTE hirdetett
akciót a Madarak és Fák napja alkalmából:
az Erkel és a Deák iskolák tanulói, valamint wekerlei lakosok ültettek cserjéket a
megújult téren. A civil szervezet 600 ezer
forintot nyert pályázaton, melyből cserjéket és az építész tervezők emlékére 14 oszlopos juhart ültettek ki az ünnepség előtt.
A tér átalakítása április 20-án kezdődött.
A felújítás során modernizálták a játszó-

A

teret, díszteret hoztak létre, és ivókutat
helyeztek ki. A játszótér mellett egy kezdő szintű kerekpáros ügyességi pályát
is építettek kisebb dombokkal. A téren
egy sajátos emlékművet is kialakítottak a
telep egykori építészeinek tiszteletére, a
kopjafákon és a csőharangokon a tervezők
nevei olvashatók. Elkészült a Gutenberg
körúti járda folytatása, és a buszmegálló
környezetében felújították a meglévő, ám
korábban rossz állapotú aszfaltjárdát is. A
térre 14 fát, 356 alacsony cserjét, 1 021 talajtakaró évelő növényt, valamint 650 darab egynyári virágot ültettek – tudtuk meg
Lipcsei Szabolcstól, a hivatal Zöldprogram
Irodájának vezetőjétől. A felújítási munkálatok összesen mintegy 11 millió forintba
kerültek.
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SEGÍTSÉG

Előkészítés alatt a Kós tér felújítása

A Kós Károly tér rekonstrukciójával kapcsolatos európai uniós
pályázatról tartottak megbeszélést helyszíni bejárással egybekötve a projekt résztvevői május 7-én Wekerle-telep főterén.
Az egyeztetésen Gajda Péter polgármester és Kispest országgyűlési képviselője, Burány Sándor is részt vett.

A

z önkormányzat konzorciumi partnereivel – a
Wekerlei Társaskör Egyesülettel és a Wekerletelepi Szent
József Plébániával – tavaly
júniusban nyújtott be pályázatot a Közép-magyarországi
Operatív Program Budapesti
kerületi központok fejlesztése
című felhívására. A pályázat
eddig sikeresen szerepel: bejutott a második fordulóba.
A közel egymilliárd forintos
beruházás során közterületi
fejlesztéseket akar megvalósítani a kerület.
Gyulai István főépítész a Kispestnek elmondta, a tervek
szerint teljesen modernizálják
a Kós Károly teret. Mindenütt
kicserélik az utcabútorokat,
megújul a teret övező járda
és kerítés, kovácsoltvas kandelábereket helyeznek ki.
Központi teret alakítanak ki
a Wekerle-szobor környékén

Támogatás asztmás
hegymászóknak

Templom homlokzatát, beépítik a Wekerlei Gyermekház
tetőterét, valamint a Gutenberg téri piacon kicserélik az
elárusító pavilonokat.

szökőkúttal. A játszóteret
korszerűsítik, mellette az aszfaltos focipálya műfű borítást
kap, a tér egy másik pontján
a nagyobb gyerekek számára
egy új játszóteret és egy másik
műfüves focipályát építenek.

HÍREK

Kispest önkormányzata 200 ezer forinttal segíti a
kerületi székhelyű Magyarországi Krónikus Légúti
Beteg Gyerekek Sport Egyesületét (Makró-Se). Az
egyesület két sportolója nyáron a Pamír-hegység
legmagasabb csúcsának megmászására készül.

A

Gajda Péter, polgármester
és Burány Sándor, Kispest
országgyűlési képviselője
a helyszínen tájékozódnak
az előkészületekről

Lesz zenepavilon és új közvécé is. A tér teljes zöldfelülete
megújul, anélkül, hogy mérete
csökkenne, a balesetveszélyes
fákat viszont kivágják. Bővül
a térﬁgyelő rendszer, felújítják
a Wekerletelepi Szent József

ÜNNEPSÉG

Puskásra emlékeztek
M

ájus 6-tól 8-ig tartottak a
Puskás-napok a legendás
focistáról elnevezett iskolában.
Május 8-án a diákok megkoszorúzták az oktatási intézmény aulájában lévő Puskás
Ferenc-szobrot. Az iskola azért
tartja most az ünnepséget, mert
a Nemzet Sportolója öt évvel
ezelőtt, május 6-án kapta meg
a kitüntető címet.
A héten voltak drogprevenciós,
katasztrófavédelmi, bűnmegelőzési és egészségmegőrző
programok. Nem hiányzott a
sport sem, játékos vetélkedők
és egy sajátos futballmérkőzés
színesítette az eseményeket:
az iskola focistái a Honvéddal
mérkőztek meg, a meccs „értékes” döntetlennel ért véget.

TÁJÉKOZTATÓ

Segítő Kéz
programok
A Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat Idősek
klubjainak májusi nyílt
programjai:
II. Klub (Kossuth u. 202.):
május 25-én 13-16 óra
között tavaszi séta a pestszentlőrinci parkban.
IV. Klub (Táncsics u. 7.):
május 26-án 9.30-11 között
vérnyomás- és testsúlymérés.
V. Klub (József u. 77.):
május 28-án 14 órától ﬁlmklub a TV-szobában.

z önkormányzat 200 ezer
forintos
támogatásáról
szóló megállapodást Vinczek
György alpolgármester és
Zempléni János, az egyesület
elnöke május 14-én írta alá a
városházán. Az összeg a július
17-én induló és egy hónaposra
tervezett Pamír-expedíció megvalósításához nyújt segítséget:
a Makró-Se két sportolója,
Zempléni Szabolcs és Zempléni Balázs, edzőjük, Katona
László és két másik hegymászó társaságában a 7134 méter
magas Lenin-csúcs meghódítására törekszik.
Az aláírás alkalmából tartott
tájékoztatón Zempléni János
elmondta, 2006-ban a két sportember volt az első Európában,
aki asztmásként mászta meg az
Alpok legmagasabb csúcsát,
a 4810 méteres Mont Blanc-t.
A következő évben Svájcban
teljesítettek négyezres hegyet,
tavaly pedig újra feljutottak
az Alpok tetejére, bizonyítva,
hogy asztmával is lehet teljes
életet élni. Az expedíciót vezető Katona Lászlótól megtudtuk,

KITÜNTETÉS

Kispesti mentős
elismerése

Orovecz Béla díjjal tüntették ki
május 10-én a kispesti mentőállomás munkatársát. Makács
János műszaki gondnoknak,
garázsmesternek – aki 30 éve
dolgozik mentősként, 16 éve
Kispesten – az Országos Mentőszolgálat szabadtéri rendezvényén adta át az elismerést
a szervezet főigazgatója, dr.
Göndöcs Zsigmond. A Népfürdő utcai sporttelepen az
egész napos programok között
mentési bemutató, labdarúgó
bajnokság, főzőverseny is
szerepelt, a színpadon pedig
népszerű előadók várták a rendezvény érdeklődőit.

KARBANTARTÁS

Cserélik a
lámpaoszlopokat

Vinczek György, alpolgármester
fogadta a városházán a Pamírexpedíció tagjait.
a komoly ﬁzikai megterhelést
jelentő túrára másfél éve készül az egyetemista testvérpár.
A Pamír-hegységet és annak
legmagasabb pontját, a Lenincsúcsot azért választották, mert
viszonylag egyszerűen megközelíthető, a nepáli hegyekhez
képest olcsóbb, mászástechni-

KIÁLLÍTÁS

Pop-art a Nagy Baloghban
Speciális, illusztrációs, popartos stílus – így jellemezte
videomonológ megnyitójában
Halász András, az egykori tanítvány, Szuharevszki Mihály
munkásságát a képzőművész
„Popdrawer” címmel május
14-én nyílt tárlatán a Nagy Balogh János Kiállítóteremben.
Halász arról is elmondta véleményét, hogy a mintegy 60
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éves története alatt miért nem
honosodott meg Magyarországon a pop-art: szerinte
azért, mert a közönség nem
akar szövetséget kötni a városi
tömegkultúrával. Monológja
végén
paradigmaváltásnak
nevezte Szuharevszki próbálkozását.
Mohay Orsolya, a kiállítást
rendező
művészettörténész

kailag az „elérhető hétezresek”
közé tartozik és a régió időjárása is kedvező.
Zempléni Szabolcs és Zempléni Balázs eddigi kimagasló
sportteljesítményét az önkormányzat sport bizottsága is
elismerte: a két hegymászó
a kispesti amatőr élsportolók
támogatására kiírt pályázat
nyertesei között pénzjutalmat
vehetett át Gajda Péter polgármestertől a tavaly októberben
rendezett városházi ünnepségen.

szerint „Szuharevszki zavarba
ejtő könnyedséggel tanyázik
világunkban. Egyszerre ironikus és ikonteremtő. Munkáin
az idő lenyomatai, a XX.
század konstruktív gesztusai,
kollázs és dekollázs elemei ütköznek a totális, színes, digitálisan beavatkozott jelennel.”
Az
1981-ben
született
Szuharevszki Mihály street
és pop-artos graﬁkáit, festményeit május 31-ig láthatja
a közönség a Templom téri
galériában.

Összesen 180 kandelábert
cserél ki a Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. június végéig Kispesten. A program javarészt a lakótelepi övezeteket
érinti: az Élmunkás telepen
már befejeződött az oszlopcsere, legközelebb a Fő utca és a
posta környéke kerül sorra, de
más helyszínek mellett több új
kandeláber váltja a régieket az
Üllői út mentén és a Skála áruház környezetében is – számolt
be a munkáról a Kispestnek a
hivatal Városüzemeltetési és
Közbiztonsági Irodája. Megtudtuk, a közvilágítási hálózat
üzemeltetője arról is tájékoztatta az irodát, hogy az új,
horganyzott acélból készült
kandeláberek közül az alacsonyabbakat idén előre gyártott
betontömbökkel rögzítik a földben. Ezzel a módszerrel ugyanis jelentősen lerövidül a munkafolyamat, illetve a cserével
járó közvilágítási szünet ideje.

Zöldkommandó
telefon
A Zöldkommandó éjjel-nappal, 24 órában hívható információs száma, amelyen a kerületi lakosok bejelenthetik,
ha illegális szemétlerakást
látnak vagy gyűjtőhelyet találnak: 06-20-535-1837.
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FÓRUM

Zajvédő fal: a tervekkel
ismerkedett a lakosság
A Nagykőrösi útra tervezett zajvédő falról tartott lakossági fórumot május 12-én este az SZDSZ helyi szervezete. A Főváros
csaknem 500 millió forintot különített el idei költségvetési tervezetében az építkezésre.

M

integy száz érdeklődő
kispesti ment el a Mészáros Lőrinc utcai SZDSZszékházban rendezett fórumra.
A rendezők meghívták az
eseményre Ikvai-Szabó Imre
főpolgármester-helyettest és
Gajda Péter polgármestert
is. Részt vettek a fórumon a
polgármesteri hivatal érintett
Ritter János és Ikvai-Szabó Imre
a lakossági fórumon

irodáinak vezetői, valamint a
tervező képviselője is.
A házigazda, Ritter János, kispesti SZDSZ-elnök vázolva a
jelenlegi helyzetet elmondta,
a Nagykőrösi úti zajvédő fal
kiviteli tervezése elkezdődött.
Hangsúlyozta, a fórum célja,
hogy a lakosság megismerhesse a lehetséges műszaki megoldásokat, és a környéken élők
elmondhassák javaslataikat a
szakembereknek.

Márton Tibor tervező az elképzelés részleteit ismertette a
hallgatósággal. Eszerint a Határ
úttól a Vas Gereben utcáig – a
temetői rész kivételével – folyamatos fal épülne az útcsatlakozásoknál megszakításokkal. A
Határ úttól a Kund utcáig tartó
szakaszon az épületek és az
út széle közötti szűk távolság
miatt közvetlenül az útburkolat
mellé építenék a falat. Alulra

SZABADIDŐ

Buli az uszodában
T

izenkettedik
alkalommal rendezett május 9-én
Uszodabulit a Kispesti Ifjúsági
Önkormányzat. A délutántól
késő estig változatos programok fogadták a több mint
másfélszáz kispesti diákot a
Simonyi Zsigmond utcai sportlétesítményben. A jó hangulatú
rendezvényre, melyet Vinczek
György alpolgármester nyitott
meg, a kerületi általános iskolák felső tagozatosait, valamint
a középiskolásokat várták
– tudtuk meg Mikófalvi Ágnestől, a hivatal ifjúsági referensé-

től. Volt szinkronúszás, diaboló
bemutató, tréfás vetélkedő,
táncverseny és tombola, végül
közös tánc zárta a rendezvényt.

az uniós országokban a magas
völgyhidaknál
alkalmazott
biztonsági acélkorlát kerülne,
fölé 4 méter magas átlátszó
falat emelnének. A Kund utca
és a Vas Gereben utca közötti
szakaszra a nagyobb hely miatt tömör szerkezetű, szintén
4 méteres falat terveznek, az
útcsatlakozásoknál átlátszó részekkel. A fal teljes hosszúsága 2300 méter lesz. Elmondta,
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a kispesti szakasznak a XX.
kerületi résszel egyszerre kell
megépülnie.
A
főpolgármester-helyettes
arról beszélt, hogy a koalíciós
indítvány 447 millió forintot
tervezett a fal építésére. (A
költségvetésről, így erről a
tételről is a fórum után két
nappal döntött a fővárosi közgyűlés, ahol elfogadták Budapest idei büdzséjét – a Szerk.)
Ikvai-Szabó Imre hozzátette
még, hogy a beruházás összköltségéből mintegy 150 millió
forint hiányzik, ennek előteremtését a két kerülettől várja
a Főváros.
A több mint 20 éves probléma
megoldása fontos a kerület
számára – hangsúlyozta Kispest polgármestere, hozzátéve,
kompromisszumos megoldásra
van szükség, ami javít a környéken lakók életminőségén.
Elmondta, a kerület elszenvedője volt az egykori, rendszerváltás előtti rossz fővárosi
tanácsi döntésnek, mivel az út
csak kispesti területen épült,
viszont azóta jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy javuljon
a helyzet, hiszen a Vas Gereben utca és a Hofherr Albert
utca közötti szakaszon már
építtetett zajvédő falat. „Ígérem, mindent megteszünk
annak érdekében, hogy teljes
hosszában megépüljön a fal a
Nagykőrösi úton” – jelentette
ki Gajda Péter. Hozzátette,
Kispest most áll a legközelebb
a megvalósításhoz, az önkormányzat támogatja a beruházást. „Örülni fogunk, ha 2009
őszén elkezdődik, és 2010-ben
befejeződik a zajvédő fal építése” – mondta a polgármester.

TÁRLAT

Amatőr alkotók
a Kaszinóban

Tanévzáró kiállításon mutatkoztak be május 7-én a KMOban működő Kispesti Amatőr
Képzőművész Kör alkotói a
Kispesti Kaszinóban. A tárlatot megnyitó Szujkó Szilvia oktatási bizottsági elnök
hangsúlyozta, a szakkör tanulói a szakmai fortélyok elsajátítása után az önálló alkotás
mezejére léptek. Munkáikon
érezhető a technika, az anató-

mia, a perspektíva ismerete,
többek alkotásán már érezni
lehet az egyéni hangvételt
– fogalmazott. Elmondta,
az Udvari Hajnalka vezette
képzőművészeti szakkör bár
műkedvelőknek lett meghirdetve, komoly szakmai
programmal rendelkezik. A
megnyitón fuvolán közreműködött Várhegyi Fanni, a
Károlyi gimnázium diákja.
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OKTATÁS

TANÁCSKOZÁS

Zenésztoborzók

Zenés bemutatókat tartott a
hangszertanulás iránt érdeklődő kerületi kisiskolás és
óvodás gyerekeknek a Kispesti
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény május elején. Az első
három hangszerismertetéssel
egybekötött 1-1 órás koncertet május 4-én tartották, majd
a következő három ingyenes
hangversenyt május 6-án délelőtt adták az iskola növendékei és tanárai a városháza
dísztermében.

SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS

Wekerle
diákszemmel
A Kós Károly téren rendezett szabadtéri kiállítást a
wekerlei főtér névadójáról elnevezett iskola április végén.
Természetfotók témakörben
hirdetett fotópályázatot az oktatási intézmény és a Wekerlei
Társaskör Egyesület (WTE)
közösen az 1-12. évfolyamos
tanulók körében, melyre több
mint száz fénykép érkezett
– tudtuk meg Somogyváriné
Márovics Erikától, a Kós
iskola pedagógusától. A pályázaton első díjat kapott
Somlói-Péntek Barnabás és
Somogyvári Virág, másodikak lettek Tóth Kata és Tóth
Lili, a harmadik helyen pedig
Szabó Kornél és Kerek Viktória végeztek. A díjakat április
22-én adta át a polgármesteri
hivatal zöldprogram irodájának vezetője, Lipcsei Szabolcs. A szabadtéri tárlat 47
darabja megtekinthető a WTE
irodájával (Kós K. tér 10.)
szemben nyitvatartási időben,
megfelelő időjárás esetén.

SPORT

Showtáncsiker

A Maroshévizi Fitness Iskola
Sportegyesület 13 versenyzővel
vett részt a május 1-3. között
Klagenfurtban (Ausztria) megrendezett ASDU Showtánc Európa bajnokságon. Tizenkét produkciójuk közül 8 továbbjutott
az amerikai világbajnokságra.

Ülésezett az egyházügyi kollégium
E

Tíz egyházi közösség vezetője vett részt a Kispesti Egyházügyi Kollégium május 12-i ülésén.

lsőként az idei év feladatairól és a tervekről tájékoztatta a megjelenteket Gajda Péter
polgármester. Elmondta, a
múlt évet sikeresen zárta a kerület, 1990 óta most fordul elő
először, hogy az önkormányzat
hiány nélkül tervezi a költségvetést. Hozzátette, ez az alapja
annak, hogy a vállalt feladatokat és a fejlesztési elképzeléseket maradéktalanul el tudja
végezni az önkormányzat.
A Zöldprogram folytatása
kapcsán említette a hatékonyság érdekében átalakított
Zöldkommandót, amely 24
órában végzi munkáját, beszélt
arról, hogy a Fogadj örökbe
egy közteret! program keretében újabb szervezetekkel és
magánszemélyekkel köt megállapodást a kerület. Elmondta,
a Vass és az Eötvös iskolákban,
valamint a felújítás előtt álló
központi játszótéren műfüves
focipályák építését tervezi
az önkormányzat, és sikeres
Wekerle-pályázat esetén még
további kettő épülhet a Kós
Károly téren is. Hozzátette,
a Nagysándor és Petőﬁ utcák
közötti központi játszótér rekonstrukciója jövőre fejeződik
be, s csaknem 200 millió forintba kerül majd.
Megtudhatták a tanácskozás
résztvevői, hogy a térﬁgyelő
rendszer idén három újabb kamerával és helyszínnel bővül,
és a terv szerint 2010-re éri el a

szükséges lefedettséget.
Teljesen megújul a Kispesti
Egészségügyi Intézet földszinti fogadótere, emellett
eszközfejlesztést is tervez az
önkormányzat.
Folytatódik a nevelési intézmények komplex felújítása. Idén
elkészül a Mese-Vár Óvoda, az
Ady iskola teljes korszerűsítése
elkezdődik, és várhatóan jövőre fejeződik be. A kerület egyik
legrosszabb állapotban lévő
épületének, az Arany Óvodának három szakaszra tervezett
modernizálása is elindul ebben
az évben. A munkákra 140
millió forintot költ az önkormányzat. Az önkormányzat
nem kötelező, önként vállalt
feladatairól szólva Gajda Péter beszélt a társasházak és az
egyházi épületek felújításának
támogatásáról és a panelprogramról, amelyre idén 100
millió forintot szán a kerület.
A sikeres pályázatok között a
Dobó Katica utcába tervezett
gondozási központ építését és a
Kós Károly tér rekonstrukcióját
említette a polgármester. Mindkét uniós pályázat továbbjutott
a második fordulóba.
A Reménység iskola felújításával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, idén erre nem
tud forrást biztosítani a kerület,
de működésre 50 millió forintot kap az iskola. 2009-ben a
mintegy 40 saját fenntartású
intézményéről
gondoskodik

Sportvezetők kitüntetése
A Magyar Sportért Díj I. fokozatával tüntették ki Szántó
Imre ökölvívó szakedző, mesteredzőt a Magyar Sport Napja alkalmából. Az Unio Sport
Kispest Box Club ökölvívó
szakosztályának vezetőedzője Varga Zoltán önkormányzati minisztertől és Török
Ottó sport szakállamtitkártól

vehette át az elismerést.
A Magyar Sportért Emlékérem bronz fokozatát kapta
Györkő Viktor. Az Ady Endre Általános Iskola testnevelő
tanára vezeti a kispesti testnevelési munkaközösséget,
és ő a főszervezője a kerületi
diákolimpiai
versenyrendszernek.

az önkormányzat. Szóba került, hogy megnőtt a forgalom
a Kisfaludy utcában az Ady
Endre út és a Nagykőrösi út
között. Gajda Péter arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
a kerület felvette a kapcsolatot
a fővárossal a Batthyány utca
megnyitása ügyében. Hozzátette, az Ady Endre út felújítása
2010-ben indul a Podmaniczky
Program keretében.
Az egyházi vezetők – hivatkozva a templomok 200 méteres „védőövezetére” – jelezték,
hogy zavaróak a Templom tér
közelében működő kocsmák.
A polgármester elmondta, a
vendéglátóhelyek a szigorítás
életbe lépése előtt kapták meg
működési engedélyeiket, ezért
azokat nem lehet visszavonni.
Ugyanakkor javasolta, probléma esetén a Zöldkommandót
és a Hatósági Irodát kell értesíteni.
Az ülés második felében előbb
egy tavaly készített közvélemény-kutatás eredményeit
ismertette Vinczek György
alpolgármester, majd Vadon
Etelka, a Társadalmi Kapcsolatok Irodájának vezetője a
Kós tér átalakítását, a katolikus templom homlokzatának
felújítását és a Wekerlei Gyermekház tetőterének beépítését
is magába foglaló „Wekerle,
ahol értéket őriz az idő” című
uniós pályázatról tájékoztatta a
résztvevőket.
A Természetjárás Fejlesztéséért díj arany fokozatát vehette
át a Budapesti Természetbarát Sportszövetség elnökétől
Dianóczky Imréné. A korábbi Kispesti Traktorgyár,
majd Rába Kispesti Öntöde
és Gépgyár később pedig a
Kispest Sportegyesület Rába
Természetjáró Szakosztályának vezetője 50 éves szakosztályvezetői munkájának elismeréséül kapta a kitüntetést.
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Csendes siker

„...van forrás a Nagykőrösi út mellett húzódó védőfal építésének a megkezdésére.”

O

rszággyűlési képviselőként gyakran adok interjúkat mind a helyi, mind
pedig országos médiának.
Egy-egy riport alkalmával,
amikor a képviselői munkám
a téma, gyakran felteszik azt
a kérdést, hogy melyek azok
az eredmények, amiket elértem. Természetesen ilyenkor
az ember büszkén sorolja a
választókerületének lakosai
érdekében tett lépéseket, néha
viszont előfordul, hogy az újságíró a fonákjára fordítja a
kérdést és arra kíváncsi, hogy
mi az, amit szerettem volna,
de mindeddig nem sikerült
elérnem. Egy ilyen kérdést
kaptam még tavaly egy interjú
során. Akkor azt válaszoltam,

hogy a Nagykőrösi út mellé
tervezett zajvédőfal fal megépítésének késése az, amivel
kapcsolatban
lelkiismeretfurdalásom van. Szerencsére
azonban, ha ma kérdeznének
ugyanerről a kérdésről, már
mást tudnék mondani.
Mint az köztudott, a főváros
idei évi költségvetésének az
elfogadása hosszú hónapokat késett, köszönhetően a
közgyűlés legnagyobb ellenzéki frakciójának. A Fidesz
ugyanis minden javaslattól
elzárkózott, és kihasználva
a helyzetet, saját politikai,
hatalmi érdekeitől vezérelten
arra játszott, hogy ne legyen
Budapestnek elfogadott költségvetése. Ezzel viszont a leg-

nagyobb kárt nem a fővárosi
MSZP-nek, hanem a budapestieknek okozta, elfogadott
költségvetés nélkül ugyanis
a már megkezdett nagyberuházások (pl.: Szabadság híd
felújítása) befejezése is veszélybe került, nem beszélve
egyéb olyan fejlesztésekről,
amelyek megkezdését az idei
évre terveztük. Márpedig a
Nagykőrösi út mentén kiépítendő zajvédőfal is ezek közé
tartozik.
Az ellenzék minden próbálkozásának ellenére végre sikerült
elfogadni a fővárosi költségvetést, módosításaival együtt,
ami egyben azt is jelentheti,
hogy immár van forrás a
Nagykőrösi út mellett húzódó

védőfal építésének a megkezdésére. A mostani tervek szerint egy kétszer három kilométeres szakasz épülne meg az út
mentén Kispest és Erzsébet
határán, első ütemben egészen
a Wekerle-telepig. Ezért, mint
Kispest országgyűlési képviselőjét és mint az MSZP fővárosi
elnökét örömmel tölt el, hogy
a szocialista és szabaddemokrata képviselők szavazataival
végre elindult annak a projektnek a megvalósítása, amelyet
a kerület érintett részében
lakók már nagyon régen várnak. Ha pedig egy riporter
újra megkérdezi, hogy mi az
amire büszke vagyok, már az
elsők között fogom említeni a
zajvédőfal építését.

A kispesti gyárala- Diákkiállítás a Kingben
pítóra emlékeztek
A

hazai traktorgyártás megteremtője, Hofherr Albert
1900-tól gépgyárat működtetett Kispesten, ma utca őrzi nevét a kerületben. Május 1-jén
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata emlékszobát és
emléktáblát avatott a magyar
ipartörténet kiemelkedő személyiségének tiszteletére egykori XVIII. kerületi villájában.
Az alkalomból gépbemutatót is
rendeztek az épület kertjében.
Az ünnepségen a mezőgazdasági szakemberek mellett többek
között dr. Mester László XVIII.
kerületi polgármester, Simon
Gábor országgyűlési képviselő és Kispest polgármestere is
beszédet mondott. Gajda Péter
példaértékűnek nevezte a gyár
létrehozását, amely akkor 1600
embernek biztosított munkát és
otthont is. Elmondta, Hofherr
Albert személyiségével és
tevékenységével szorosan öszszekapcsolta a két települést.
A két kerület máig tartó gyü-

mölcsöző együttműködését is
jelképezi az egykori otthonában berendezett kiállítás és az
emléktábla – hangsúlyozta.

Simon Gábor és Németh Imre
volt mezőgazdasági miniszter leplezte le az emléktáblát,
amelyre Mester László és
Gajda Péter helyezte el a kerületek koszorúit.

Ifjú tehetség munkáinak nyújt
otthont június végéig a King
Galéria. Bíró-Dömök Anna
„Gyermekszem” című tárlata május 13-án nyílt meg a
wekerlei kiállítóhelyen. Lóth
Éva, a Kós iskola igazgatója
megnyitójában a felnőttek
felelősségét hangsúlyozta a
ﬁatalok
kibontakozásának
segítésében, ars poeticaként
pedig az egyszerűséget javasolta a Kós iskola nyolcadik
osztályos diákjának, hozzátéve: a jövőben is őrizze meg
sokszínűségét és nyitottságát.

Bíró-Dömök Anna 2006 óta
fejleszti tudását az Udvari Hajnalka iparművész által vezetett
kerületi képzőművész szakkörben. Három éve részt vesz a
szakkör tanévzáró kiállításain,
tavaly a „Kós Károly tér a mi
terünk” című tárlaton állították
ki temperával készült képét, és
második díjat kapott a Wekerletelep centenáriuma alkalmából
meghirdetett képzőművészeti
seregszemlén. A Kós iskola
diákja jövőre a Jaschik Álmos
Művészeti Szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
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A parlagfűről

A növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvényt
2005-ben módosította az
országgyűlés, melynek eredményeként jelentősen szigorodott a parlagfűvel szenynyezett területek felderítése
és a közérdekű védekezések
kivitelezése a korábbi évek
gyakorlatához képest.
A parlagfű elleni védekezés
elsősorban a föld tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége. A hatóság
feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.
A parlagfű legintenzívebb
növekedési időszaka július
hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege
július végén és augusztus
hónapban történik, ezért az
ingatlan
tulajdonosoknak
a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell
hajtani azt követően pedig
a parlagfű virágzását, az
allergén pollen levegőbe
kerülését
folyamatosan
megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a
június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás,
esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli
talajbolygatás csak serkenti
az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű
szaporodását.
A törvény hatálya kiterjed az
ország teljes területére és az
összes ingatlantulajdonosra.
A június 30-i dátum széleskörű ismerete azért fontos,
mert az a szankciómentes,
önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja. A megjelölt időpont után az ingatlan
tulajdonosának, használójának személye ismeretének
hiányában is el kell végezni
haladéktalanul a közérdekű
hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a
benyújtott
fellebbezésnek
sincs. A hatósági védekezés
eljárásának teljes költségét
köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely
a helyi feltételektől függően
több tízezer forint is lehet
hektáronként. Ez nem azonos
a növényvédelmi bírsággal,
amely húszezer és kétmillió
forint közötti összegben az
eljárás költségén felül kerül
kiszabásra.

SZABADIDŐ

Űrtechnika az
Europarkban

„Gyerekek a Holdon” címmel nyílt meg
május 15-én az Europarkban Magyarország
első gyerekeknek szóló interaktív csillagászati és űrtechnikai kiállítása.

A

rendevényt Geiger Judit,
a bevásárlóközpont marketing vezetője nyitotta meg,
aki hangsúlyozta az Europark
továbbra is kiemelkedő feladatának tekinti, hogy egyedülálló
kiállításokkal várja látogatóit.
A megnyitó díszvendégei Farkas Bertalan és dr. Magyari
Béla űrhajósok voltak, akik beszédükben egykori űrhajós élményeiket osztották meg a közönséggel. Dr. Körősmezeiné
dr. Lorencz Kinga űrkutató, a
Budapesti Planetárium igazgatója a Csillagászat Nemzetközi
Éve keretében rendezendő
nagyszabású programjaikról

számolt be. A kiállítás első
vendégeiként a környék általános iskolás diákjai egy rendhagyó
természettudományi
órán is részt vettek, melyen
szakavatott „űridegenvezetők”
segítségével tekinthették meg
az űreszközöket.
Az interaktív kiállításon a
gyerekek bepillanthatnak az
űrhajózás titokzatos világába,
és a különleges űrkabinokban
betekinthetnek az asztronauták mindennapjaiba. Az
Europarkban két űrkabin is várja az érdeklődőket, a Föld modulban a gyerekek egy űrsikló
pilótafülkéjében megismerhe-

EGÉSZSÉGÜNK

Kampány a mellrák ellen

A

mellrákszűrés fontosságára, az önvizsgálat szükségességére hívja fel a ﬁgyelmet
az Egészség Hídja Összefogás
Egyesület május közepén indult országos kampánya. A
SPAR-csoporthoz tartozó magyarországi üzletekben hetven
napig 60 ezer pár Összefogás
emblémával ellátott női zoknit
árusítanak, a befolyt összeg 5
százalékát kapja a civil szervezet. Az akciót Dobó Kata,
Galambos Erzsi, Oroszlán
Szonja és Sebestyén Márta
arca népszerűsíti.
A második fővárosi kampányeseményt, a Határ úti Europark
bevásárlóközpontban található
Interspar áruházban tartották
május 16-án délelőtt. A kispesti helyszínen Sebestyén Márta
mellett aktivistaként Csomor
Csilla színművésznő és Gajda
Péter polgármester – aki első
vásárló is volt – segítette az
egyesületet.

Békássy Petrától, a szervezet
ügyvezetőjétől megtudtuk, az
egyesületet 2006-ban a betegségből kigyógyult Körtvélyes
Éva kezdeményezésére és vezetésével alakult meg, azzal a
céllal, hogy a 2002-ben indult
mozgalom szervezett keretek
között folytathassa a mellrák
elleni harcot. Legfontosabb
céljuk, hogy csökkentsék az
emlőrákos megbetegedések
halálozási arányát, és minden
lehetséges eszközzel elősegítsék a korai felismerést.
A mostani akcióba a zoknikat gyártó Zoknitex Kft.
kezdeményezésére léptek be
a civilek. A cég minden évben támogat egy alapítványt
vagy szervezetet. „Minél több
hölgy ﬁgyelmét szeretnénk
felhívni a rendszeres kontroll
fontosságára, hiszen az időben
felismert betegség gyógyítható lehet” – hangsúlyozta ifj.
Molnár László.

tik a Földet és a Naprendszer
többi bolygóját, a Hold modulban pedig megtapasztalhatják,
hogy milyen érzés lehet a Hold
felszínén járni. A bemutató
űrmakett kiállításán a világ leghíresebb űrjárműveit, a fotókiállításon pedig a kozmonauták
által készített űrfelvételeket is
láthatja a közönség. A május
30-ig tartó rendezvény alatt a
gyerekek számos űrhajózással
kapcsolatos tevékenységet is
kipróbálhatnak. A program a
legkisebbek számára is tartogat érdekességeket, amíg a
nagyobbak űrhajózási ismereteket gyűjtenek, addig a kicsik
űrjátékokkal játszhatnak a mini
játszótéren.
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WEKERLEI SZÉKELYKAPU-NAPOK

Futott, szórakozott Wekerle-telep

Fotókiállítás, kalandozás zenei stílusok között, futás, egész napos műsor tánccal és zenével, egészségprogramok, vásár, kézműveskedés és játék a Kós Károly téren: május közepén
ötödik alkalommal rendezte meg a Wekerlei Székelykapu-napokat a Magyar Kollégium
(MK), a Wekerlei Futóklub és a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE). Csaknem 160 önkéntes segített a munkában.

N

agy Tamás WTE-elnök
köszöntője után Várszegi Károly verset mondott,
Somogyvári Virág pedig

A tavaly készült információs
tábláknak köszönhetően az
egész napos forgatagban könynyen ment a tájékozódás. A

fuvolázott Lóth Éva Székesegyházak és falusi templomok
című kiállításának megnyitóján május 16-án a társaskör
galériájában. A szent helyekről
készült képeket és készítőjüket
– a „proﬁ történelemtanár-amatőr fényképészt” – Romhányi
András, az MK vezetője ajánlotta a közönség ﬁgyelmébe.
Az esti folytatásban a Munkás
Szent József Közösségi Házba várták az éredeklődőket a
szervezők: a Wekerlei Pódium
keretében az Eklektik Art Trió
adott unplugged koncertet
kalandozva különböző zenei
stílusok között a bluestól a
szvingig.
Másnap a 7. Wekerlei Székelykapu-futáson a 4,2 kilométeres
távnak 260-an, az ovisok 420
méterének 150-en vágtak neki
a Zrumeczky-kapu alól. A
dobogósok érmet és ajándékot
kaptak: a szponzorok képviselői, valamint Romhányiné
Kovács Mária, a Wekerlei
Futóklub és Zempléni János,
a Makro-Se vezetője, Vinczek
György alpolgármester, illetve
Balogh Pál, Cserny Sándor,
Ékes Gábor, dr. Tarnai Richárd
és Nagy Tamás önkormányzati
képviselők adták át a díjakat.

WTE központi helyen felállított sátrában a programokról és
telepről is mindent meg lehetett
tudni. A Gesztenyés Kertben a
legkisebb gyerekek játszhattak,
a Vurstliban körhinták, horgászat és dobozdobáló várta a
wekerleieket. Mellettük a Zöld
Hajtás Klub mutatta be a klímabarát Wekerle programot. A
Piac utczában fajátékokat, népés iparművészeti portékákat,
bioédességet, mézet, könyveket és még virágokat is lehetett
vásárolni. A fák alatti Játéktéren petanque és darts várta
a versengőket, és a gyerekek
még lóra is ülhettek. Az Életfa
terén óvodák, iskolák tartottak
kézműves foglalkozásokat, az
egészségsátrakban szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, tanácsadással találkozhattak az
érdeklődők.
A Kós Károly téri színpadon
helyi óvodás és iskolás művészeti csoportok valamint egyéni fellépők sokasága mutatta
meg magát a közönségnek már
délelőttől. A délutáni műsor a
kerületi zeneiskola fúvósainak
produkciójával kezdődött a
dombon, majd Nagy Tamás, a
társaskör vezetője üdvözölte az
embereket. „Azért szervezzük

Tűzesetek és
balesetek

Áprilisban a Kispesti Tűzőrség állománya hat alkalommal tűzesethez, négyszer
műszaki mentéshez kétszer
pedig téves jelzéshez vonult
ki a kerületben – tájékoztatta a Kispestet Sándor László
Őrségparancsnok.
Április elsején 14 óra 2 perckor a Pákozd utcában lévő
ház
hét négyzetméteres
tetőszerkezete égett, amit
a kiérkező tűzoltó gyorsan
eloltottak. Személyi sérülés
itt nem történt. Április 7-én
23 óra 47 perckor a Határ út
mellett egy 4x4 méter alapterületű hajléktalanok által
épített égő kunyhóhoz riasztották a kispesti tűzoltókat,
ahonnan egy főt füstmérgezéssel szállítottak korházba.
Április 21-én 11 óra 15 perckor az Üllői út Kisfaludy
utca sarkán egy Mercedes
és egy Honda gépkocsi
ütközött, a karambol következtében a Mercedes a
villamossínekre hajtott és a
felső vezeték tartóoszlopát
megdöntötte. A kiérkező
tűzoltók a forgalmi akadályt
megszüntették, a mentők
egy sérültet korházba szállítottak. Április 27-én egy
családi házból áramlott ki
gázszag a Géza utcában, hol
a tűzoltók miután felnyitották a lakást, elzárták a gázcsapot. Az őrségparancsnok
lapunknak elmondta, a
lakás egyik szobájában egy
személyt találtak, aki már
nem adott életjeleket.
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a Székelykapu-napokat, hogy
gyerekeknek, szülőknek és
nagyszülőknek is örömet szerezzünk – hangsúlyozta.
A WTE elnökét az 1 millió
forintos támogatást adó önkormányzat vezetője követte.
Megnyitójában Gajda Péter
polgármester a sport kiemelt
fontosságáról beszélt, elmondta idén három új műfüves focipályát építtet az önkormányzat
a kerületben, hogy még sportosabbak, egészségesebbek legyenek a gyerekek Kispesten.
Megemlítette, hogy az önkormányzat, a WTE és a plébánia
közösen benyújtott pályázatának eredményeképpen megújul a legnagyobb közpark, a

Kós Károly tér – itt is lesz két
műfüves pálya –, a római katolikus templom homlokzata és a
Gutenberg téri piac is.
A délutáni programban színpadra lépett a Babos Bábos
Stúdió, a Gágogó Együttes, a
Sziporka Néptáncegyüttes, a
Wekerlei Gyermekház Táncegyüttese, a VonZArt Táncegyüttes, a Musztáng SE akrobatikus rock and roll, a Sprotni
Zenekar, a Wekerlei Mozgásműhely Hastánc csoportja, a
Pászto-Rock Társulat, a Tatros
Együttes és a Tébláb Tánccsoport. Nagy sikert aratott a
tűzzsonglőr-show a Lángoló
Leguánoktól és a Calvados
programzáró kocsmazenéje is.
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A politikai hirdetések tartalma a kiadó és a szerkesztőség véleményét nem feltétlenül tükrözi, azokért felelősséget nem vállal.
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ÁLLÁS

Gyámügyi
ügyintéző
Kispest önkormányzata pályázatot hirdet gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére 1 fő
részére.
Elvárások: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, jogász szakképzettség; főiskolai
szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség;
egyetemi vagy főiskolai szintű
pedagógus
szakképzettség
és legalább 3 éves gyámügyi
vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy főiskolai
szintű végzettség és szakirányú
(szakosító) továbbképzésben
szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség.
Előnyt jelent a gyámhivatalban
szerzett legalább 2 év szakmai
gyakorlat, közigazgatási vagy
jogi szakvizsga.
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: június 10.
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-422/2009.
gyámügyi ügyintéző” megjelölést. További információt a
347-4685 számon kérhetnek.

Senior Mentor
Program

A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti
felnőtteket keres, hogy – mint
mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek a
kerületi általános iskolás diákoknak. A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel. További információ: tel.: 789-9093; www.
civilvallalkozasok
e-mail:
huinfo@civilvallalkozasok.hu

FELHÍVÁS

Ingatlan pályázat
A Bp. Főváros XIX. Kispest
Önkormányzata
Képviselőtestülete nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő
helyiségek 1-2. sorszámmal
jelölt üres, korlátozottan forgalomképes, nem lakás célú
helyiségek versenytárgyalás
keretében, licitálással történő
bérbeadására.
A
pályázati
hirdetmény
kifüggesztési időpontja: 2009.
május 15.
A hirdetmény levételének időpontja: 2009. június 5.
A pályázat beadási határideje:
2009. június 5. 12 .00 óra.
Helye: Bp. Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatal, Bp. XIX. ker.
Városház tér 18-20. C. épület I.
em. 40. sz. alatti helyisége.
A versenytárgyalás időpontja:
2009. június 9.
1. Bp. XIX. ker. Kisfaludy u.
56. 165259 hrsz.
Rendeltetése: oktatási
intézmény, zeneiskola.
Az épületben végezhető tevékenység: oktatási, egészségügyi, kulturális tevékenység.
Alapterülete: az épület 235
m2 és 422 m2 udvar
Havi bérleti díj: 300 000.Ft/hó + ÁFA.
Óvadék: 720 000 Ft.
A versenytárgyalás időpontja: 2009. június 9. 9.00 óra.
2. Bp. XIX. ker. Fő u. 38.

161945 hrsz. (volt helytörténeti múzeum)
Rendeltetése: kulturális
intézmény
Az épületben végezhető tevékenység: oktatási, kulturális
szolgáltatás
Alapterülete: 191 m2 és 904
m2 udvar
Havi bérleti díj: 200 000,Ft/hó + ÁFA.
Óvadék: 480 000 Ft
A versenytárgyalás időpontja: 2009. június 9. 9.30.
Érdeklődni lehet: Bp. Főv.
XIX. ker. Kispest Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda,
Bp. XIX. ker. Városház tér 18.
C épület I. 40. Tel: 3474-505,
és a 3474-571-es telefonszámokon.
Részletek a www.kispest.hu-n
olvashatók.

„Gyermekbarát büfé” cím elnyerésére
ni a programnak a szülőket és a
gyerekeket, és biztosítani kell a
kínálat folyamatos ellenőrzését
és kontrollját iskolán belül is. A
zöldség- és gyümölcsfogyasztás
népszerűsítése, illetve növelése
érdekében feltétlenül indokolt,
hogy a zöldségfélék és a gyümölcsök megjelenjenek, illetve
nagyobb hangsúlyt kapjanak
a büfék, illetve az automaták
kínálatában. Egészítsék ki friss
gyümölccsel a választékot. A
szendvicsek minden esetben
tartalmazzanak
idényjellegű
zöldséget, ne forduljon elő
szendvics zöldség nélkül.
Az elnyerhető díj összege:Apályázat első helyezettje 300.000,
a második 200.000, a harmadik helyezet 100.000 forint pályázati díjat nyer.

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
szerdán 14-15 óra között, vala-

mint csütörtökön 10-11 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 06-20-3402552-es telefonszámon). Jelentkezni lehet: augusztus 31-ig.

KISPEST

FELHÍVÁS

PÁLYÁZAT

A pályázat célja: A gyermekek
egészséges fejlődését elősegítő táplálkozás szemléletének
kialakítása és megvalósítása
az iskolai büfék kínálatának
összeállításában. Ennek érdekében az OÉTI kritérium rendszere alapján át kell alakítani a
büfék és az automaták kínálatát.
A tanulók egészséges fejlődését
támogató termékek választását szélesíteni kell, illetve fel
kell hívni a ﬁgyelmet azokra
az élelmiszerekre, melyek fogyasztása csak ritkán ajánlott.
Az iskolai büfé kínálatának átalakítása során a pedagógusok,
szülők és a tanulók ﬁgyelmét is
fel kell hívni az indokra, és a
döntés szükségszerűségére, az
egészséget támogató táplálkozás alapelveire. Meg kell nyer-
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Pályázatot nyújthat be: minden önkormányzati általános és
középiskola, a büfé üzemeltetőjével közösen.
A pályázat beadásának határideje: május 29.
A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára ( 1192
Budapest, XIX.ker. Ady Endre
Út 7.) a pályázati feltételeknek
megfelelően lehet benyújtani,
személyesen vagy postai úton
(személyesen 2009. május 29én 12 óráig, a postai feladás
legkésőbbi időpontja szintén
2009. május 29-e kell, hogy legyen).
Részletek a www.kispest.hu-n
olvashatók.

Pályázati hirdetmény
A Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata (1195.
Budapest Városház tér 18-20.)
nyilvános, licitálásos pályázatot hirdet az Esztergom Árok u.
44. szám alatti, 16445/7 helyrajzi számú, 4500 m2 területű,
kivett üzem megnevezésű, Lk8 – kisvárosias lakóterület övezetbe átsorolt, felépítményes
ingatlan értékesítésére
A
pályázati
hirdetmény
kifüggesztésének időpontja:
2009. május 14.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2009. júnus 15.
17 óráig.
Versenytárgyalás
időpontja:
2009. június 16-án. 9 óra.
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XIX.
Városház tér 18-20. C. ép. I.
em. 34.sz. alatti tárgyalóterme.
Az ingatlan kikiáltási ára:
70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint.

SZABADIDŐ

Sportnap
Május 24.
a Katona József utca 3. sz.
alatti sporttelepen

Tenisz – 9 óra: Férﬁ egyes, női
egyes, férﬁ páros bajnokság.
Nevezés 9.00-ig a helyszínen
vagy a 06/30-9340-315 telefonszámon.
Atlétika – 9 óra: Amatőr
atlétikai verseny. Rövid- és
középtávú futóversenyek, távolugrás, kislabdahajítás minden korosztály számára.
Nyugdíjasok részére kocogás
vagy séta. Nevezés a helyszínen a versenyszámok kezdete
előtt negyed órával.

(Az ingatlan értékesítése ÁFA
mentes a 2007. évi CXXVII.
tv. 86.§ (1) j) pontja alapján,
mivel az önkormányzat nem
élt a 88.§ (1) a) pontja szerinti
adókötelessé tétellel.)
Bánatpénz: 4 000 000 Ft , azaz
Négymillió forint.
Licitálási lépcső: A kikiáltási
árról 100 000 Ft-os lépcsőkben
felfelé történik a licitálás.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Budapest XIX. ker.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási
Irodáján lehet (1195 Budapest,
Városház tér 18-20. C épület
40-41. szoba, telefon: 3474505, 3474-527). A részletes kiírás és a jelentkezési lap munkaidőben ingyenesen ugyanott
átvehető, vagy letölthető a
www.kispest.hu honlapról.
Sorverseny – 9.30: Óvodás
csapatok sor- és váltóversenye.
Tájfutás – 10 óra: Mini tájfutóverseny. Nevezés a helyszínen.
Sakk, go – 10 óra: Sakkverseny, sakkszimultán, go bemutató. Nevezés a helyszínen.
Lövészet –10 óra: Céllövészet
minden korosztálynak.
Kűzdősportok – 13 óra:
Sportági bemutatók (karate,
taekwondo, ökölvívás, kungfu, thai-box).
Sporttánc – 13 óra: Sportági
bemutatók (ritmikus gimnasztika, showtánc, akrobatikus
tánc).
Kézilabda – 13 óra: Strandkézilabda verseny. Nevezés a
helyszínen.

Labdarúgás – 9 óra: 7-8. oszt.
csapatok kispályás tornája. 11
óra: Ovis foci. 12 óra: Büntető
rúgó verseny.

Tollaslabda – 13 óra: Tollaslabda
verseny. Nevezés a helyszínen.

Asztalitenisz – 9 óra: Egyéni
és páros versenyek. Nevezés a
helyszínen.

A kerületi sportegyesületek
részére egész nap lehetőséget
biztosítunk bemutatkozó anyagaik terjesztésére. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Röplabda – 9 óra: Strandröplabda versenyek. Nevezés a
helyszínen.

Judo – 15 óra:Háziverseny.

KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB
KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

Uniós pályázat
Kispest
önkormányzata
európai uniós pályázati
forrásból szeretné létrehozni a Forrásház Gondozási
Központot a Dobó Katica u.
18. alatt. A pályázat továbbjutott a második fordulóba.
Az önkormányzatnak 2009.
július 12-ig kell benyújtania
a második fordulós pályázatot, amelyet két ütemben
kell teljesítenie. Az elsőben
a 2009. április végén benyújtott dokumentumokat
a pályázati közreműködő
szervezet rendben találta, és
elfogadta. A Dobó Katica u.
18. alatti épület felújításának, a tetőtér beépítésének
építési engedélyezési terveit
(tervező: Reprojekt Építész
Iroda Kft.) az önkormányzat elkészítette.
TÁRSADALMI K APCSOLATOK
IRODÁJA
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FELHÍVÁS

Kertverseny

Dávid Miklós Kertverseny
címmel a Kispesti Kertbarát
Klub 2009-ben a legszebb
kispesti kerteket keresi két kategóriában:
- virágos kert,
- gyümölcsös kert.
Jelentkezni szeptember 10-ig
lehet. Az eredményhirdetés
2009. szeptember 25-én 14
órakor a Dísznövény és termény kiállításon lesz a Kispesti Kaszinóban. Az első három
helyezett vásárlási utalványt
kap, de minden jelentkezőnek
ajándékkal kedveskedünk. A
helyezésekről a Kispesti Kertbarát Klub vezetősége dönt.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott jelentkezési
lapot a Kispesti Kaszinó (1191
Bp., Fő u. 42.) postaládájába
várjuk.
KISPESTI K ERTBARÁT K LUB

SZABADIDŐ
SZOLGÁLTATÁS

Közpark Kft.
Vállalunk kiskertekben,
társasházi előkertekben:
kertészeti munkákat
(fű- és sövénynyírás, gyomirtás, növénytelepítés, stb)
zöldhulladék elszállítást
(1700 Ft+áfa / m3)
Társasházak előkerti zöldfelületéről SZÓRT SZEMÉT
napi összegyűjtését, elszállítását (6500 Ft+áfa/hó/kb.
500 m2 terület)
Továbbá a
zöldhulladékgyűjtő
zsákok árusítását idén is
folytatjuk, jelenleg 160
Ft-os egységáron. A zsákot
a kuka mellé kell kihelyezni, ahonnan az FKF Zrt.
köteles elszállítani.
Lehetőséget kínálunk kis
mennyiségű sitt beszállítására Temesvár utcai
telepünkre (vasúti átjáró
mellett) 3600 Ft/m3 + áfa
áron.
További információ
Közpark Nonproﬁt Kft.
1192 Budapest,
Bercsényi u. 18.
Tel:: 282-9931,282-9622,
e-mail: kozpark@kispest.hu

Nyári tábor
Tájékoztatjuk a kispesti lakosokat, hogy a június 20-29. között tartó káptalanfüredi nyári
táborra jelentkezni az alábbi
címeken lehet:
- Kisebbségek Háza: 1191
Budapest, Áruház köz 2-4.,
hétfőnként és csütörtökönként 9 – 12 óráig.
- Polgármesteri Hivatal:
romaügyi referensnél,
hétfőnként délután 14 – 17
óráig, illetve szerdánként
10.00 – 15.30 óráig a II.
emeleten.
A táborba azok a 8 – 14 éves
korú gyermekek jelentkezhetnek, akik legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt elértek. Napi
háromszori étkezés és szállás
biztosított, az elhelyezés faházakban történik. A táborban
való részvétel ingyenes, amit
hozni kell: zsebpénz (strandbelépő, hajókirándulás, stb.). Az
útiköltséget (vonat) oda-vissza
mindenkinek saját magának
kell vállalnia.
Jelentkezési határidő: június
11. csütörtök 12 óráig.
CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)
Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

Vinczek György (MSZP)
Minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig.
Vass Lajos Általános Iskola,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

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

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

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

7.sz. választókörzet

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

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör 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. június 1. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „És persze elfelejtettem rátenni a tetejét.”. Nyerteseink: Lengyel Ingrid (Jókai u.), Téglás Ildikó (Csokonai
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. május 20.

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.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 5. Tel: 357-0547).
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.):
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 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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PROGRAMOK

kmo
ISMERETTERJESZTÉS
Május 22. péntek 19 óra
BOLGÁR KISEBBSÉGI EST
Május 23-24 .
szombat-vasárnap, 9 óra
BUDAPESTI AMATŐR
MODERNTÁNC FESZTIVÁL
A szakmai zsűri arany, ezüst
és bronz minősítéssel értékeli a
bemutatott produkciókat.
Belépődíj: 500 Ft
Május 24. vasárnap 10-12 óráig
TAVASZI BABARUHA BÖRZE
KISPESTEN
a Kispesti Kaszinóban (Bp.
XIX. Fő u. 42.)
Asztalfoglalás és információ:
bababorze@indamail.hu (Asztalbérlet a kispestiek részére
díjtalan!)
Május 26. kedd 19 óra
Baróti Géza – Dalos Zoltán
– Eisemann Mihály:
KIUTALT SZERELEM,
AVAGY MI TÖRTÉNIK
A BÁSTYASÉTÁNY 77.-BEN?
zenés vígjáték két részben a Pódium Színház előadásában
Rendező: Háda János
Szereplők: Kautzky Armand,
Háda János, Kocsis Judit, Bednai
Natália, Mérai Kati, Gieler Csaba, Arany Tamás, Kurkó József
Belépődíj: elővételben 2 000 Ft,
az előadás napján: 2 500 Ft
KIÁLLÍTÁS
Előtér Galéria
Május 22. péntek 18 óra
CSIZMADIA ISTVÁN
FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: augusztus 3-ig
KLUBOK
(A klubok és a tanfolyamok
részletes adatait megtalálhatja
honlapunkon.)
TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
MÁGNES SZÍNHÁZ
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Bp. XIX. ker. Kós Károly tér 9.
(az Ifjúsági Prevenciós Irodában)
Szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19
óráig.

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
Szenvedélytől szenvedsz?
Drog? Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés a 282-9826/0106-os
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
BABA-MAMA TÁNC
ETKA JÓGA
GERINCTORNA
HASTÁNC
HATHA JÓGA
JAZZBALETT
PILATES TORNA
RINGATÓ
SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
· felnőtt salsa – 14 éves kortól
· kubai rumba
· gyereksalsa
· salsa women style
SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
TÁNCOLÓ TALPAK
VÁRANDÓS-TÁNC
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

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 ke-

WWW.KMO.HU
mencében, 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.

Ön tudja mit csinál
2009. június 13-14-én?
KISPEST RETRO
VÁROSÜNNEP
Kispest önálló településsé válásának tiszteletére rendezett városünnepen - folytatva időutazásunkat - az 1960-70-es évek hangulatát és
stílusjegyeit varázsoljuk vissza a Templom térre.
13-án szombaton 18 órától a régi idők sztárjai - „Marilyn Monroe,
Elvis Presley, Frank Sinatra” - idézik fel régi slágereiket. Az est
sztárja az örök jampi Fenyő Miklós, akit elkísérnek a rongylábú
táncosok, majd az Old Boys Együttes fergeteges utcabálja zárja a
programot.

FELHÍVÁSOK

Vasárnap változatos színpadi programokkal elevenítjük fel a kor
hangulatát. Akik ebben közreműködnek: Szandi, Sas kabaré, az
Obsitos Fúvószenekar, az ABSZ Együttes, Gallusz Niki, Egyházi
Géza, Badár Sándor és Szőke András, a Forgatag Táncegyüttes
és még sokan mások.
Az esti programban a Dolly Roll és Komár László rock and roll
partyja dobbantja meg a szíveket és hozza mozgásba a lábakat.
A városünnep leglátványosabb produkciója David Merlini
szabadulóművész lélegzetelállító mutatványa lesz 25 méter magasban, mely Magyarországon csak itt, csak most látható.
A színpadi programokon kívül a Fabula Bábszínház egész napos
játszóházával, régi autók bemutatójával, vásárosokkal, vidámparkkal, és a kor játékaival várunk mindenkit. Utazhatunk ismét a régi
Ikarus autóbuszon, ahol találkozhatunk a kalauzzal és bemehetünk
a Szivárvány Áruházba!
A városünnepet látványos tűzijátékkal fejezzük be.

PROGRAMOK

Programok

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

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

KIÁLLÍTÁS
Május végéig még láthatóak Keresztes Dóra meseillusztrációi
a Gyermekházban. A kiállítás
megtekinthető hétköznap 8 órától 20 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK

ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
LATIN SHOWTÁNC
10-14 éves korig
MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves kortól
SHAOLIN KUNG-FU
8 éves kortól
TAI JI GUEN

BÁBOS TÁBOR
Június 29 - július 3. 9-16 óráig
Várjuk a bábot készíteni szerető
gyerekeket!
Az ujjbáboktól a marionetten
keresztül az óriás pálcásbábokig
megismerkedhetnek a bábkészítés rejtelmeivel. A hetet az
elkészült bábok kiállításával, és
egy rövid, közös bábelőadással
zárjuk.
A foglalkozásokat vezeti:
Babos Eszter
Helyszín:
Kispesti Kaszinó (1191 Bp. XIX.
Fő utca 42.)
Részvételi díj:
18 000 Ft/fő, amely magában
foglalja a tízórai, az ebéd és az
uzsonna árát is.
Érdeklődni
a
06-20-5290024 telefonszámon és a
bbs@baboseszter.com e-mail
címen lehet.
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május 22. 16.00-19.00
ÉLETRAJZI FILMKLUB
FELNŐTTEKNEK
Vincent és Theo (Vincent Van
Goghról), színes ang.-fr.-hollan
életrajzi dráma, 1990, 138 p,
fsz.: Tim Roth, rend.: Robert
Altman. A ﬁlm megtekintése
után beszélgetést tartunk.

Sziporkák
a KMO-ban
Május 8-án néptáncbemutatót tartottak az Ady
iskola diákjai a KMOban. Az oktatási intézményben 20 éve alakult
Sziporka tánccsoport a
Cilinder Alapművészeti
Iskola kihelyezett tagozataként működik az
iskolában. A színvonalas programban minden
korosztály részt vett, a
kicsik kedvesen adták elő
a „babázó jelenetet” és
különböző gyermekjátékokat, a nagyobbak pedig
proﬁ szinten táncolták a
sárközi, moldvai, szatmári, mezőségi, székelyföldi
táncokat. A tánccsoport
művészeti
vezetőjétől,
Neuwirth Annamáriától
megtudtuk, rendszeresen szerepelnek kerületi
rendezvényeken,
részt
vesznek budapesti és országos fesztiválokon, de
eljutottak határainkon is
túlra Erdélybe, Szlovákiába, és nagy sikerrel
szerepeltek két évvel
ezelőtt egy Bulgáriában
megrendezett nemzetközi fesztiválon is.

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, éneklés, ritmushangszerek használata és közös mozgás a legkisebb
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10
ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5
éves korig. Mini bábszínház,
mesehallgatás és bábkészítés a
gyerekeknek és szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15
MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozás
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
1-3 éves korig. 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 keretében. A torna után beszélgetésre,
tanácsadásra, tapasztalatcserére
van lehetőség.
Hétfőtől csütörtökig délelőttönként

OVISOKNAK
ÉS KISISKOLÁSOKNAK
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

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a zene
és a mozgás művészetével. Rengeteg játék, dalok és vidámság.
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
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Ovisoknak és kisiskolásoknak.
Festünk, rajzolunk, nyomatokat
készítünk, különleges eszközöket és technikákat próbálunk
ki (kollázs, montázs, frottázs,
monotípia, akvarell, viaszkarc
stb.).
Csütörtök 17.00-17.45 (ovisok)
17.00 -18.30 (iskolások)
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

KLUBOK FELNŐTTEKNEK
AGYKONTROLL KLUB
Hétfő 18.00 – 21.00
JÓGA KLUB
Hétfő 9.00-10.30,
szerda 18.00 - 19.30
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is. Május 12., kedd 9.00-12.00
SZABÁS-VARRÁS KLUB
Május 29., péntek 18.00-20.00
GRAFOLÓGIA KLUB
Május 29., péntek 17.00-19.00
NAPKÖZIS TÁBOR
Idén nyáron is változatos programokkal, jó hangulattal várjuk a kerületi általános iskolás
gyermekeket a kerületi napközis
táborba.
Ideje: június 22- augusztus 19.
Helyszín: Vass Lajos Általános
Iskola (Csokonai u. 9.)
Részletesebb felvilágosításért
keresse
Horvay
Marianne
igazgatót a 282-9895-ös telefonszámon vagy a horvay.
marianne@gmail.com e-mail
címen!
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GYERMEKHÁZBAN
MŰKÖDŐ TÁBOROK
A táboraink ötnaposak, 9.00
órától 16.00 óráig tartanak.
Napi háromszori étkezést biztosítunk. 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, diavetítéssel,
bábozással dolgozzuk fel. Naponta fabrikálunk valami újat,
bábokat készítünk.
Június 22-26.
FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel agyagtárgyakat készítenek, és megtanulnak korongozni, mintázni.
Sokat játsszunk a szabadban is.
A kész munkákat kiégetjük, és
haza lehet vinni őket.
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
rendezünk az érdeklődőknek.
Július 27-31.
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.
Augusztus 3-7.
PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások
a képzőművészet világában.
A XX. század híres festőinek
nyomába indulunk. Sokféle
izgalmas, érdekes technikával
ismerkedünk meg.
Szünetekben szabadtéri játékokat játszunk. Az alkotásokból
kiállítást rendezünk a Gyermekházban.
augusztus 10-14.
FOLTVARRÓ TÁBOR
Korhatár nélkül! Oktatás kezdő
szintről is. Új technikák, trükkök elsajátítása a haladóknak.
augusztus 24-28.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt
ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.:
Kármán Sándor.: 276-9235, 06/20-415-1712
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap
10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.:
282-4247
GYÓGYPEDIKŰRÖS-manikűrös
házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés,
tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692,
06/30-9-826-269
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők
felújítása garanciával, palatetők javítása. Tel.:
06/20-439-0846, 258-0846, e-mail: olci@tonline.hu

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, ajtóablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94
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
Csempézést, járólapozást, régi fűrdőszobák,
konyhák felújítását vállaljuk, igény szerint
anyaggal, bontással, sitt szállítással. Telefon:
06/70-273-4975
FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthonában.
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ, férﬁ- női, vágásfestés- dauer. KISZÁLLÁSU DÍJ NÉLKÜL.
Tel.: 290-4382

Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az „Építő
98” BT. 06-70-311-0210

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 kedvezménnyel.
Szakszerű beépítés. Cím: XX. Nagysándor
J.u.50, Tel.-fax: 284-0550, Mobil: 06-70-94976-90, E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-21520-19

Hasi ultrahang vizsgálat - gasztroentorológiai
magánrendelés keretében, beutaló nélkül is.
Tel.: 06/20-919-2401

MŰANYAG
ABLAKOK
BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402

AJTÓ- ABLAK-, CSEMPE MOSÁST; SZŐNYEG, KÁRPIT, BŐRKÁRPIT, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST
VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN +
FESTÉST, MÁZOLÁST. Tel.: 06/70-50-20131

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási
munkát vállalok! Tel.: 280-1271, 06/20-5327823

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
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek
is. Tel.: 285-2882 vagy 06-30-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal
el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak
rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel,
precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
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.: 2821201, 06/30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch Siemens, Teka háztartási gépekkedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid
határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.0012.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.:
317-0797, 06/20-9-221-629 Magnetoterápiás
kezelés.
VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák
felhajtását; függönyök, ágyneműk varrását;
zippzárak cseréjét, mindenféle varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! Rövid határidővel,
FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalommal!
Elérhetőség: 06-20-268-8548

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.
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén
is. Hardver, szoftver munkák garanciával.
Demeter Attila Telefon: 256-8680, 06/30-9704870
VÍZ-, GÁZ? FŰTÉS SZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű-engedélyezés.
Nagy László, épületgépész, tel.: 06/30-9446513
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
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, Telefon: 786-5872,
Fax: 785-7344
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, 06/20-946-9327
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületek
szerelése, kaputelefon telepítés, villanytűzhely,
bojler javítás, VÍZVEZETÉK-, vízóra szerelés, csere. Tel.: 260-4870, 06/20-979-0624
Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, ﬁx), reluxák,
napellenzők, szalagfüggönyök, (tisztítása is),
roletták javítása és készítése garanciával!!!
Telefon: 06/1 280-5081, 06/20-354-0518,
06/30-211-9730,
06/70-381-0931,
E-mail.
szamorex@freemai.hu

Lakásfelújítás, villanyszerelés, takarítás!
Vállalunk: festési, mázolási, tapétázási,
padlóburkolási, villanyszerelési, takarítási
munkákat. Referenciával rendelkezünk. http://
elf-building.freeweb.hu, tel: 06/20-387-2684,
gmano97@mail.com
ASZTALOS! KISÁGYTÓL FAHÁZIG,
KONYHÁTÓL A PADLÁSIG, MINDEN
NEMŰ ASZTALOS MUNKÁT VÁLLALUNK A HIRDETÉSRE HIVATKOZVA
TOVÁBBI 10% KEDVEZMÉNY. TEL.:
06/20-911-6837, 06/30-264-4854
Hidegburkolás! Csempe, padlólap minőségi
burkolása kedvezményes áron, garanciával.
Igény szerint teljes belső kivitelezés! Tel.:
06/20-965-9910, www.mesterburkolas.atw.hu
Megoldás Dél-pesti Gyors szerviz. Mosógép,
bojler,tűzhely, mikro, hűtő. Javítása 1év garanciával! Ingyenes kiszállás! 285-34-88 , 06-309-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu
Munkájára igényes festő és kőműves vállal
teljes körű felújítást: festés, gipszkartonozás,
burkolás, tereprendezés, takarítás. IGÉNYES
MUNKA OLCSÓN! Tel.: 063/30-832-9092
INGATLAN
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
K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA
KISPESTEN, 8 LAKÁSOS HÁZBAN,
DÉLI FEKVÉSŰ, KERTRE NÉZŐ,
KÉTSZINTES, 68 NM. 1+ 2 FÉLSZOBÁS
TÉGLALAKÁS, KITŰNŐ ÁLLAPOTBAN
KERTTEL, TÁROLÓVAL 12,6 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!
KÓS KÁROLY TÉRRE NÉZŐ 68 NM.
KÉTSZOBÁS, MÁSODIK EMELETI,
BÚTOROZATLAN SZÉP LAKÁS
HOSSZÚ TÁVRA 65 E. FT.+REZSI /HÓ
KIADÓ!
WEKERLÉN,CSENDES UTCÁBAN,
KÉTLAKÁSOS HÁZBAN, 48 NM.,
KÉTSZOBÁS, BEÉPÍTETLEN TETŐTERŰ
LAKRÉSZ, ÓRIÁSI KERTTEL,
AUTÓBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL
25,8 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN,
TIZENKÉT LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN
45 NM. KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES,
FELÚJÍTANDÓ LAKÁS, KERTTEL,
TÁROLÓVAL BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL
13,7 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLEI GARÁZSOK ELADÓK!
1,5- 2- 2,8 M. FT. IRÁNYÁRON!
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.
KÖZVETÍTŐI DÍJ 2 % ÁFA-VAL
TÁRSASHÁZ KEZELÉST VÁLLALUNK
K.ing Ingatlan Iroda, Kós Károly tér 13. Tel.:
348-0335, 06/70-536-58-57, 06/20-5300-165,
www.ingatlan.com/k.ingatlan
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.:
06/70-516-2333
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK ELADÓ LAKÁST â013 HÁZAT
VÁSÁROLNI
SZÁNDÉKOZÓ
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE â026 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-es kerttel.
Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
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.: 06/20-4274559

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.:06/20-984-0244
FIGYELEM! WEKERLEI INGATLANT
KERESEK SAJÁT RÉSZRE, MAGÁNSZEMÉLYKÉNT! HÍVJON BIZALOMMAL!
KÖSZÖNÖM! 06-304-626-306
KIADÓ!! WEKERLÉN KÓS KÁROLY
TÉREN, ELSŐ EMELETI, 52 NM-ES, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES LAKÁS, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL 65000
Ft. + REZSI TEL.:06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLEI, HANGULATOS, 88 NM-ES,
2+1 FÉLSZBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES IKERHÁZ, AMERIKAI
KONYHÁVAL,
GARDRÓBSZOBÁVAL,
CSENDES MELLÉKUTCÁBAN, 312 NMES, SZÉP, GONDOZOTT, ÖNTÖZŐBERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT KERTTEL,
KERTI PAVILONNAL, HOMOKOZÓVAL,
GARÁZZSAL ELADÓ! IÁ.: 36,9 M FT. TEL.:
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLEI, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ, HÁTSÓ KERTKAPCSOLATOS, CIRKÓFŰTÉSES, DÉLI FEKVÉSŰ,
1+3 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, 2007-BEN FELÚJÍTOTT, BARÁTSÁGOS HÁZRÉSZ, 200 N-ES KERTTEL ELADÓ! IÁ.: 25,9 M. Ft. TEL.: 0630-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, CSENDES UTCÁBAN, KIEMELKEDŐEN RENDEZETT, SZÉP PARKOSÍTOTT KERTBEN ELADÓ, EGY NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ, CIRKÓFŰTÉSES, NAPPALI + EGY PLUSZ KÉT
FÉLSZOBÁS, DÉLI FEKVÉSŰ, KLIMÁS,
NAGYON HANGULATOS HÁZRÉSZ, IGÉNYES BEÉPÍTETT BÚTOROKKAL 200 NMES KERTTEL, SZÉP ÁLLAPOTÚ MELLÉK
ÉPÜLETTEL! IÁ.: 27 M. TEL.: 06/30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
ELADÓ
WEKERLÉN,
HATLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ, ELSŐ EMELETI,
HÁROMSZOBÁS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, SZÉPEN FELÚJÍTOTT, KIVÁLÓ ELRENDEZÉSŰ, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ,
GÁZFŰTÉSES LAKÁS, BEÉPÍTETT IGÉNYES BÚTOROKKAL, SAJÁT KERTTEL!
IÁ.: 16,9 M. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
ELADÓ WEKERLÉN, ELSŐ EMELETI,
TELJESEN FELÚJÍTOTT, KÉTSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES, HANGULATOS, BARÁTSÁGOS, JÓ ELRENDEZÉSŰ, KISREZSIJŰ,
CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, BEÉPÍTETT
KONYHA ÉS SZOBA BÚTORRAL, GARÁZZSAL, 100 NM SZEPARÁLT KERTTEL! IÁ.: 15,7 M. TELEFON: 06/30-9332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, CSENDES UTCÁBAN, 327 NMES TELKEN, IKERHÁZ FÉL, 47 NM, KÉT
KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL, TETÖTÉR
BEÉPÍTÉSI LEHETÖSÉGGEL ELADÓ, JÓ
ADOTTSÁGOKKAL! IÁ.: 25 M. TELEFON:
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN, ELSŐ EMELETI, 28 NM-ES,
EGYSZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ, EGYSZOBÁS, KISREZSIŰ
LAKÁS ELADÓ! IÁ.: 8,9 M. TEL.: 06/30-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, SZÉP, CSENDES UTCÁBAN,
METRÓHOZ
KÖZEL,
HATLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN, NAGYON IGÉNYESEN
FELÚJÍTOTT FIATALOS, KERTKAPCSOLATOS, KÉT SZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES
LAKÁS, BEÉPÍTETT SZOBABÚTORRAL,
GÉPESITETT KONYHABÚTORRAL, SZEPARÁLT KERTTEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI
LEHETÖSÉGGEL ELADÓ! IRÁNYÁR:
15,7 M. TELEFON: 06-30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, CSENDES HELYEN, HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, DÉLI FEKVÉSŰ,
ELSŐ EMELETI, KÉTSZOBÁS, JÓ ELRENDEZÉSŰ, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ,
GÁZFŰTÉSES, KÉTSZOBÁS LAKÁS SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL, GARÁZZSAL
ELADÓ!IÁ.: 13,5 M. TELEFON: 06/30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
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WEKERLÉN, CSENDES KÖRNYEZETBEN,
JÓ KÖZLEKEDÉSNÉL, KISREZSIŰ, 53 NMES KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES, ALACSONY
REZSIŰ LAKÁS, KÚLTÚRÁLT TISZTA
HÁZBAN ELADÓ! IÁ.: 12,5 M. TEL.: 06/309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KIVÁLÓ WEKERLEI AJÁNLAT!! MEGLÁTNI ÉS MEGSZERETNI!!! 2008-BAN
IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT 1+2 FÉLSZOBÁS, KERTKAPCSOLATOS, BEÉPÍTETT
VERANDÁS, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ
HANGULATOS,
FIATALOS,
CIRKÓFÜŰTÉSES LAKÁS, IGÉNYES,
BEÉPÍTETT, GÉPESÍTETT KONYHABÚTORRAL, SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL,
TÁROLÓVAL, GÉPKOCSIBEÁLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ!! IÁ.: 15,9 M. TEL.:
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
Eladó családi házat, öröklakást, építési
telket keresek Kispesten ügyfeleim részére.
Hívását előre is köszönöm. Reményi Ágnes
ingatlanközvetítő és értékbecslő. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest központi részén, sürgősen eladó, 53
nm-es, (eredetileg 1 + 2 félszobás), csendes, panorámás, világos, egyedi átalakítású, két szoba
- erkélyes, tágas, lakókonyhás, IX. emeleti
öröklakás. A kitűnő állapotú lakásban egyedi
világítás, új radiátorok, beépített szekrények,
nappaliban járólap, kisszobában parketta van.
A társasház anyagi helyzete rendezett, indul a
panel plusz pályázaton, mely keretében a ház
külső szigetelése, ablakcsere, egyedi mérőórák
felszerelése szerepel. Kellemes szomszédok,
tiszta, felújított lépcsőház. Érdemes megnézni.
Irányár: 9,4M Ft. Telefon.: 06-30/357-2164
KEDVEZŐ ÁRON, 9M Ft-ért, SÜRGŐSEN
eladó Kispesten, az Irányi Dániel utcában, kulturált környezetben, központi, mégis csendes,
átlagos állapotú házban, V. emeleti, 62 nm-es,
2,5 szoba-hallos, erkélyes, étkezőkonyhás,
napfényes, vízórás, azonnal költözhető panel
öröklakás. A szobák szőnyegpadlósak, a többi
helyiség PVC-vel burkolt. Közelben orvosi rendelő, gyógyszertár, bölcsőde, óvoda, iskola, piac, stb. Ez a kitűnő elosztású, családosoknak is
ideális, K-NY fekvésű, parkra néző, biztonsági
rácsos ingatlan tehermentes, 10% foglalóval és
banki hitellel is megvásárolható. Telefon: 0630/357-2164
Eladó Kispest központjához közel, 110 nm-es,
3 + 1 félszobás, két fürdőszobás, gázfűtéses,
légkondicionált, riasztóberendezéssel ellátott,
csendes, világos öröklakás, egyedi belső megoldásokkal, a fürdőkben masszázskáddal, illetve masszázszuhannyal, INFRASZAUNÁVAL,
2 erkéllyel, gardróbszobával, az erkélyekről
kellemes belső kertre néző kilátással, garázszsal, tárolókkal, egy 2004-ben, minőségi kivitelezésben épült, négyemeletes, téglaépítésű,
tízlakásos társasház II. emeletén. A szakszerű
kivitelezésnek és a korszerű anyagok felhasználásának köszönhetően ALACSONY REZSIKÖLTSÉG!! Irányár: 29,8M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80
nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás
családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel.
Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, garedróbszobás, 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 m˛
csház. 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET ELADÓ Irányár:
31,9 mill. Tel: 377-6989 06/30-975-9572,
megtekinthető: http://www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_haz/777906
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel, egy 210
m 2-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

HIRDETÉS
BALATONAKARATTYÁN A100 NÖL TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA,
RENDEZETT CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3
SZOBA, NAGY KONYHA, FÜRDŐSZOBA,
KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS FELÉ
BŐVÍTHETŐ.
GÁZFŰTÉSES,
TEHERMENTES, AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ!
ELŐKERTES + SAJÁT KÚT - LEHET, HOGY
CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 20 M FT. TEL.:
06/70-319-3427
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti,
37 nm.-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás
eladó. I.ár: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84
Zöldövezeti családiházas részen , téglaépítésű,
II. emeleti, 38 nm-es lakás, 1 szoba, amerikai
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók, mobil-ﬁx szúnyoghálóval. Iá.: 9.9 M Ft.
Érd.: 06/30-320-1009
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült 90
nm-es családi ház, fsz: amerikakonyhás 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.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135
Kispesten 50 nm-es, tégla építésű, I. emeleti lakás
eladó. Egyedi központi fűtés . Tel. 06/20-375-4223
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban, tulajdonostól eladó egy 125 nöl-es teleken, 85 nmes, összkomfortos családi ház. Iá.: 27,5 M Ft.
Tel.: 06/20-295-1437, 282-7993
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, godozott kert,
nagy tároló. Irár: 28,5 M. Ft. Tel.: 06/30-638-60-66
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
Kispesten három szintes, kétgenerációs, önálló
családi ház, fúrt kúttal, automata locsolás, több
extrával, áron alul eladó. Tel.: 06/20-491-6223
Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló eladó. Víz
- villany - pince - ABC van. Buszmegálló 300
méterre. Tel. (este) : 06/070-516-4701
Kós Károly téri, tehermentes, 55 m2-es, kétszobás, felújított, magasföldszinti lakás 16 nm
pincehelyiséggel 19 millió forint vételárért
eladó. Tel.: 70/623-7322
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
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
Erzsébeti (Sas u.-i) 3 lakásos ingatlan (kb. 90
+ 43 + 36 nm-es) ingatlan 39 M Ft-ért eladó,
vagy fele értékben ingatlant beszámítunk, értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-822-3037
Tulajdonostól Kispest szívében eladó 1.5
szobás 3. emeleti 35 nm-es lakás. Közgyűlési
határozat van a szabályozható fűtésre. Irányár:
8.4 millió Ft. Érdeklődni: 30/360 1315
Tulajdonostól eladó kispesti pontházban,
második emeleti, 37 nm-es, nagy konyhás, beépített erkélyes, tehermentes öröklakás 9.5 M
Ft-ért, alacsony rezsivel, jó közlekedéssel. Tel.:
06/70-585-4808
Kispesten 59 nm-es, II emeleti, nagy konyhás
beépített konyhabútorral, Felújított, járólapos,
parkettás lakás eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239
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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
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes,szal
onképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4
polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön és egyben is. Tel..: 06/70-319-34-27
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték,
10-kg-ós csomag, könnyű tisztántartás.
400ft/csomag www.fabrikettalas.hu 70/9400-555
4Gb.-os SD Memória kártya eladó! Tel.: 06/7050-20-131
Leinformálható, nyugdíjas, beteg körüli munkát és felügyeletet vállal. Tel.: 281-4220
Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási
munkát vállalok. takarítás, mosogatás, vasalás,
Stb. Tel.: 281-3648
Költözés miatt őzbarna francia ágy, 2m x 1,4.
Iár.: 25.000 Ft. Gáztűzhely 5000-ért eladó.
Tel.: 06/70-576-8969

Balatoni táborok Révfülöpön ! Lovas, kerékpáros, kézműves, kaland táborok Révfülöpön.
7 nap teljes ellátással, programokkal, tanári
felügyelettel 40-45.000,-Ft/fő. Részletes info:
www.vakaciotabor.hu , 30-99-75-347
Kismamák! Eladó eredeti állapotú AVENT
mikrós sterilizáló 4000 Ft-ért. Csak pár napig
használtuk! Tel.: 06/30/470-8443
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APRÓHIRDETÉS DÍJA:

SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. és 13. szám

15 szóig: 1 800 Ft, keretes: 2 400 Ft.

Üllői út 250. szám alatti hirdetőirodában.

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési

TELEFONON: 260-2449, 06/20-330-3785

Eladó kislány ruhák 116-122 -es méretben,
görkorcsolya 32-35 -ig állítható méretben, új
szobakerékpár (mágneses), használt 4 égős
tűzhely. Tel.: 06/30-426-3345

FAXON: 260-2449

Eladó vadonatúj katonai álcaháló, német katonai hálózsák, fekete színű, német magas szárú
43-as katonai bakancs. Tel.: 280-5434

Kós Károly tér 6.

E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN: 1192 Budapest,

alatt. Telefon: 260-2449, 348-0335 vagy az

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.

Eladó kifogástalan állapotban lévő 20-as gyermek kerékpár (6.000 Ft.), Teljesen új golyós
csapágyas csiga (4.000 Ft.), Vadonatúj számzáras bőr aktatáska (4.000 Ft.) Tel.: 3783-986
Narancs színű textilbőr ülőgarnitúra költözés
miatt eladó. Tel.: 06/20-984-0244
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA
FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és Színvonalas Rendezvényekkel! Tel.: 420-59-58

Hűtőgép és mosógép motorok, koncert lemezjátszó, többféle lemez eladó. Tel.: 377-3807
Balatoni nyaralás Révfülöpön ! 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobákban főszezonban 6 nap félpanzióval 27.000,-Ft/fő, 7 nap félpanzióval 32.400,-Ft/fő. Részletes info: www.vakaciotabor.hu ,
30-99-75-347, info@vakaciotabor.hu

ÁRON ALUL! KISPEST KÖZPONTJÁBAN
SÜRGŐSEN ELADÓ, LIFTES ház, 4. emeletén, 53 nm-es, ERKÉLYES 2 szoba HALLOS,
PANELLAKÁS. Irányár: 8,2 MFt. TEL.:
06/30-690-8280
Kispesten eladó kétlakásos családi ház magánszemélytől, 4+1 szobás, 150 nm-es telek. Iá.:
26.9 M. Ft. Tel.: 06/70-525-6650
Kispesten Kazinczy utcában ELADÓ, 62 nmes IX. emeleti, 2,5 szobás, tetőtéri kazánnal
felújított lakás. Iá.: 11.8 M. Ft. Tel.: 06/20-4345945
XIX. Templom téren, csendes családi házas
környezetben, gáz fűtéses, IV. emeleti, 18
nm-es, garzonlakás eladó. Ára: 6,9 M. Ft. Tel.:
06/30-243-1636
Wekerlén földszintes háromszobás felújítandó gázkonvektoros öröklakás kétlakásosban
gépkocsitárolóval beépíthető tetőtérrel eladó
önálló kerttel. 06309905389
XIX. Wekerlén, tulajdonostól, négylakásos
társasházban 2007-ben modern stílusban teljesen felújított hátsó házrész (75 nm, tetőtér
beépítéses) szeparált kerttel, pincézett dupla
garázzsal, Baross utca csendes részén eladó.
Iá.: 29,6 MFt. Tel.: 06/20-391-2233
Kispesten Jókai utca 65 szám alatti (két szoba,
összkomfort) ingatlan eladó szép környéken.
Érdeklődni: 0670-931-10-86
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, 8.350.000 Ft-ért.
0630-968-9350 Közvetítői szolgáltatást nem
kérek!

Kispesti, déli fekvésű, gázkonvektoros, alacsony rezsis, első emeleti, tégla építésű házban,
garzonlakás eladó. Ára: 6,5 M. Ft. Tel.: 06/70512-1512

Toldy utcai pontházban, VII. emeleti, 62
nm-es, 2 és félszobás, erkélyes ház, központi
fűtéses panellakás eladó 9.9 Millióért Tel.:0670/365-6499

Tulajdonostól eladó! Kispest kertvárosában 7
éves, 24 lakásos, zárt, parkosított, játszóteres,
kertes társasházban, 66 nm-es, cirkófűtéses,
vízórás, alacsony rezsijű lakás, + saját parkoló
és pince. Iá.: 17.9 M. Ft. Tel.: 06/30-524-7539

Árpád utcában, 4 lakásos házban, felújított, 100
nm-es, 2 szoba, hallos lakás, garázzsal eladó 18
Millióért. Tel.: 06-20/389-6675

Tíz éves ingatlanközvetítői tapasztalattal,
széles vevőkörrel, ügyvédi háttérrel keresek eladó családi házat, öröklakást, építési
telket Kispesten. Felújítandó, bontandó is
érdekel. Hívását előre is köszönöm. Telefon:
06-30/357-2164
Eladó 2002-es tégla, 56 nm-es, egy szoba,
összkomfortos, III. emeleti, tehermentes lakás
vagy cserélnénk hasonlóra, de földszintre. Tel.:
2-809-057
Eladó Kispesten, József Attila utcában, 4
emeletes panel ház I. emeletén, egy felújított,
27 nm-es garzonlakás. Ára: 7,9 M. Ft. Tel.:
06/30-285-0947
XIX. Kispesten, eladó családi házat vagy
lakást KERESEK, lehet felújítandó is. Tel.:
06/20-397-4055
Balatonkenesén, komfortos, ikernyaraló egyik
fele eladó. A ház kétszintes, helyiségei: 3
szoba, 2 nappali, wc., fürdőszoba, konyha, 20
nm terasz, erkély, pince. Iá.: 15,5 M. FT. Tel.:
06/20-238-9240
Europarknál, 32 nm-es, napfényes, panorámás, erkélyes, liftes garzon, alacsony rezsivel
eladó. Iá.: 7,6 M. Ft. Telefon: 06/20-806-0460,
357-3742

Eötvös utcában jó állapotú, harmadik emeleti
1+1/2 szobás 36 nm2-es lakás eladó. 8,8MFt
Tel.:30-399-89-90

Toldy utcai pontházban, felújított, III. emeleti,
37 nm-es, 1 szobás, erkélyes ház, központi fűtéses lakás eladó 8,2 Millióért. 06-30/210-9841

Eladó 547 nm-es telken, egy különálló 46 nmes ház, és egy 105 nm-es ház, Kispesten. I.á.:
29 M. Ft. Tel.: 282-7819

Fő utcában, felújítandó, VIII. emeleti, 53 nmes, 1+2 félszobás, erkélyes panellakás eladó 8.5
Millióért. Tel.: 06-20/389-6675

Wekerlén, az Europark közelében, 4 lakásos
házban, felújított, 86 nm-es, 2+2 félszobás
lakás garázzsal eladó 28.5 Millióért. Te.: 0670/365-6499
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés.
Tel.: 06/30-858-1068
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
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. 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, 06/20211-9077
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703
MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára,
felvételire, érettségire felkészítés minden korosztálynak. Tel.: 06/30-726-4205
DOBOKTATÁS. Dobtanítási lehetőség nyáron
is, jól felszerelt stúdióban, Kispest központjának közelében. A legkorszerűbb módszerek,
gyors eredmény. Tel.: 215-7467. 30-495-7470
SPANYOL NYELVTANÍTÁST VÁLLALOK!
Érdeklődni: 06/20-3876-680 telefonszámon lehet.

ÁLLÁS
Lehel csarnokban, rendszeresen délelőtti /
8.30-12.00 - ig/ munkára, szabadságok idején, helyettesítésre, bolti eladó munkakörben,
munkatársat keresünk. Tel.: 06/30-954-2320.
Türingia Kft.
Keresünk 18-55 év közötti, komoly, motivált
munkatársakat, akik gyors karriert, kiemelt jövedelmet szeretnének elérni. Álláskeresőknek,
gyesen lévőknek, foglalkozást váltani akaróknak nagy lehetőség. Átképzést biztosítunk. Te.:
06/20-55-444-79
Budapesti vállalat keres raktári adminisztrátort, megváltozott és nem megváltozott munkaképességű dolgozót. Munkavégzés helye:
Bp. 1194 Temesvár u. 1. Feladat: a raktár teljes
körű adminisztrációja. Elvárások: több éves
számítógépes raktári tapasztalat, nagyfokú
precizitás, önállóság. Önéletrajzokat kérjük
a KÉZMŰ Kht. Winner gyáregység, Bp.1194
Temesvár u. 1. címre küldeni. Faxszám: 06-1348-6074
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia
érdekel. Varga László, tel.:280 3116
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban
kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70208-8807
Automata és keverőtárcsás mosógép, ipari- és
háztartási villany varrógép, 55 kg-os súlyzó,
villany varrógép, 120 literes villanybojler eladók. Tel.: 06-20-9-588-805
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, SALGÓ
polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-3604339, 280-1923 (Ady E. Toldy sarok.)
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