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Párját ritkító zarándoklatra
szánta el magát az önkormányzat egyik képviselője,
kerékpárral szeli át Európát,
az erdélyi Csíksomlyóról a
portugáliai Fatimába biciklizik.
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Vöröskereszt
Szolgáltatóház néven
hazánkban egyedülálló, hajléktalanokat
foglalkoztató asztalosműhely nyílt az
Üllői úton.

„A Hősök Napja azt
sugallja a mai kor
emberének, becsülje
meg, hogy közvetlen
háborútól mentes
korban és helyen
élhet.”

Együttműködési megállapodást kötött a Kispesti
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a kerületi rendőrkapitányság
június 12-én a városházán.

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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VÁROSÜNNEP

Kispesti Retro

Jól sikerült a Kispest Retro 2009: az utóbbi években
nem voltak annyian kerületi rendezvényen, mint az idei
Városünnepen. A rendező KMO népszerű előadókkal
és gazdag programkínálattal várta a kispestieket június
13-án és 14-én.

J

únius 13-án a Breakthru bemelegítésével kezdődött: a ﬁatalokból álló együttes
az 1980-as évek rockzenéjéből adott ízelítőt. Aztán tovább forgott az idő kereke:
sztárimitátorok léptek színpadra, és mások mellett Cserháti
Zsuzsa, Máté Péter
Frank Sinatra, Elvis
Presley dalait idézték
fel. A dalok után a
kétnapos
rendezvényt ﬁnanszírozó
önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester köszöntötte a közönséget, és
kívánt jó szórakozást
a programokhoz.
Ekkorra már szinte
mozdulni sem lehetett a Templom téri
színpad előtt, a lezárt
Ady Endre úton sok
ezren várták Fenyő
Miklóst, aki rózsaszín Cadillackel futott be a tömeg ovációja
közepette. A Hungária-slágereket és az
újabb dalokat az „örök jampival” együtt
énekelték az emberek. A hangulat az Old
Boys alatt is megmaradt: a zenekar fergeteges utcabállal fejezte be a napot.
Másnap délelőtt mazsorett-bemutató indította a programot, volt múltidéző divatbemutató és tánc, valamint cirkuszvarázs az
Állami Artistaképző Intézet növendékei
jóvoltából. Délben lépett színpadra Alex
Tamás, aztán „teenager l’amour” következett Szandival. A humorról Sas József
gondoskodott, a Botafogó pedig szédítő
tánccal kápráztatta el a közönséget. A
Madách Színház művészei a régi táncdalfesztiválok számait szólaltatták meg, majd
Szőke András és Badár Sándor showja
nevettette meg az embereket. Az ABSZ
zenekar az Illés, a Fonográf, a Bojtorján,
valamint Koncz Zsuzsa és Bródy János dalait adta elő, a Forgatag táncegyüttes Retro
álom címmel táncjátékot mutatott be. Az
esti rock and roll parti Komár Lászlóval
kezdődött és a Dolly Rollal folytatódott,
majd David Merlini produkcióját nézhette
lélegzet-visszafojtva a tömeg. Az artista
lángoló kötélen lógva szabadította meg
magát szíjaitól. A kétnapos Városünnepet
tűzijáték zárta.

A színpadi előadások mellet számos program várta a kispestieket a Templom téren.
Nagy sikert arattak a régi autók, volt városnézés is: az egészségügyi intézet elől óránként egy piros MÁVAÚT-busz vitte körbe
az érdeklődőket. A
villamosmegállóban
pedig egy ósdi 42esben lehetett viszszaemlékezni a régi
időkre. Június 14-én
a Fabula Bábszínház
is felverte sátrát, s
a gyerekek újra találkozhattak Vitéz
Lászlóval. Lehetett a
téren régi játékokkal
játszani, falat mászni, s a vurstliban
körhintázni, dobozt
dobálni és pecázni
is.
A
Helytörténeti
Gyűjtemény új kiállítással
készült
a Városünnepre. A szeptember végéig látható Hangulatképek és kirakatok
– Budapest 1960-as és az 1970-es években
című tárlat a közelmúlt hétköznapjainak
hangulatát és tárgykultúráját idézi fel. A
kiállításon azokat a termékeket lehet viszontlátni, amelyek megtalálhatóak voltak
a háztartásokban. Ellentétben a korszakra
jellemző szűkös áruválasztékkal, itt most
bőséges a kínálat KGST-beli, illetve szovjet fényképezőgépekből, zsebrádiókból,
lemezjátszókból, háztartási eszközökből, a
Szivárvány Áruház kirakatában a korabeli
férﬁ és női divat köszön vissza, az ajándékpolcokon pompás szuvenírok sorakoznak,
a játékok között az angyalföldi Lemezáru
Gyár lendkerekes vagy fölhúzható termékei dobogtatják meg felnőttek és gyerekek
szívét egyaránt. Üde színfolt a szobabelső:
az üveges szekrényben a két lektűrszerző,
Berkesi András és Szilvási Lajos könyveit
is megtalálni a díszek mellett. A kispesti
fényképek és a kiállított tárgyak csaknem
teljes egészében a Kispesti Helytörténeti
Gyűjteményből valók, néhány származik
csak az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményből. A budapesti életkép-fotókat a
Politikatörténeti Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum bocsátotta a gyűjtemény
rendelkezésére.

Egyedülálló program
Hazánkban egyedülálló,
hajléktalanokat foglalkoztató asztalosműhelyt
adtak át június 9-én
Kispesten. Az üzemeltető
Vöröskereszt Szolgáltatóház piaci alapokra
helyezte a vállalkozást,
amellyel a hajléktalan-ellátás új szintjét próbálják
meghonosítani: vállalati
és lakossági megrendeléseket szolgálnak ki.

Ú

jfajta, integrált hajléktalangondozási
szintet hozott létre az Üllői úton megnyílt Szolgáltatóházában a Vöröskereszt:
programjukban a foglalkoztatást ötvözik
a közösségteremtéssel, a lakhatási támogatással, a készség- és személyiségfejlesztéssel. „A kerület és a Vöröskereszt közötti több éves együttműködés egy újabb
támogatási formába lépett” – mondta a
megnyitón Vinczek György. Az alpolgármester kiemelte, a Szolgáltatóház hasznos
a kerületnek, mert segíti a hajléktalanellátó rendszert, és előnyös a lakosságnak,
mert olcsón juthatnak minőségi szolgáltatásokhoz.
igyi Balázs projektvezető a Szolgáltatóház egy évvel ezelőtti indításának
okairól szólva kiemelte: „úgy láttuk, hogy
hiányzik egy lépcsőfok a hajléktalanellátó
rendszerből”. Léteznek hajléktalanokat
támogató lakhatási, foglalkoztatási programok, mentális és személyiségfejlesztési
foglalkozások, de nem volt egy olyan rendszer, amely mindezeket integráltan össze-

T

fogta volna – mondta a szakember. Jelenleg
hét hajléktalan munkavállaló dolgozik az 1
éve működő Szolgáltatóház projektben, ők
asztalosmunkákat, takarítást és karbantartást végeznek, és próbálják vállalkozásukat
önfenntartóvá, nyereségessé tenni. A bútorasztalos-műhelyben proﬁ műhelyvezető
irányításával, felügyeletével folyik a használt adománybútorok felújítása, és megrendelésekre iroda- és lakásbútor gyártása.
A felújított bútorok egy részét értékesítik,
más részét a lakosság rászoruló részének
juttatják el. Másik fő tevékenységük a
takarítás. Megtudtuk, részlegük ma már
az elsődleges megrendelői piacon teljesít
munkákat. A Szolgáltatóház vállal festésmázolást, burkolást, zöldfelület-rendezést,
szabás-varrást és kisebb karbantartási
munkákat is.
foglalkoztatás első évében a résztvevők élvezik a „védett munkahely” előnyeit, azaz esetleges hibáikat
nem szankcionálja a munkahelyi elöljáró,
hanem visszajelzi, kijavítja” – vázolta a

„A

programot Tigyi Balázs. Azonban ahogy
a munkavállaló előrehalad a programban,
a védettség egyre inkább megszűnik, s folyamatosan erősödnek azok az elvárások,
melyek a munkaerőpiacra jellemzőek. A
munkába állással párhuzamosan megkezdődik a munkában maradást elősegítő
tréning és személyiségfejlesztés is. A cél,
hogy a hajléktalan munkavállaló felkészülten, képzetten lépjen ki a munkaerőpiacra,
önállóvá váljon, vagyis illeszkedjen be a
társadalomba.
ereséges, önfenntartó vállalkozássá kívánjuk fejleszteni a Szolgáltatóházat” – mondta a Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Szervezetének igazgatója. Kardos István úgy látja, hogy a kísérleti
program eredményessége nagymértékben
múlik a vállalatok és a lakosság megrendelésen, a hajléktalan dolgozók munkája felé
irányuló elfogadáson. A program beindítását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA), a Vodafone Alapítvány, valamint Kispest önkormányzata támogatta.

„Ny
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ELISMERÉSEK

Kispestieket tüntettek ki

2009. június 17.
Nagy Imre vegyészmérnök,
Nagy Tamás, a Wekerlei Társaskör Egyesület vezetője, a
Kolónia Kispest Közalapítvány kuratóriumának elnöke,

HÍREK
Kiss Juditnak, a Polgármesteri
Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodája területi szociális főelőadójának, Kováts
Péternének,
az
ÁNTSZ

Ünnepi ülést tartott a képviselő-testület Kispest önálló településsé válásának évfordulója alkalmából június 12-én a KMO-ban. A rendezvényen átadták az idei díszpolgári címeket, a Kispestért Díjakat, a Dicsérő Okleveleket, a Kispestért Oklevelet,
valamint emléklapokat és a pedagógusok elismeréseit.

A

vendégeket köszöntő
Gajda Péter polgármester elmondta, az
elismerések is azt bizonyítják,
hogy csak a hivatásként végzett munka, a kötelezettségek
teljesítése, és a változó követelményekhez való alkalmazkodás biztosíthatja a tartalmi
megújulást. A kitüntetettekhez
szólva hangsúlyozta, mindannyian részesei annak a sok
örömöt és sikert hozó munkának, melynek eredményeként
– minden társadalmi feszültség,
anyagi gond mellett is – szépül
és fejlődik Kispest.
A kitüntetettek tiszteletére
rendezett ünnepi műsorban
közreműködött a Kispesti
Művészeti Iskola Szimfonikus Zenekara, Taligás Lajos
vezényletével, Beczásy Áron,
a Teátrum Hungaricum művésze, valamint Péntek Fanni,
a Vass Lajos Általános Iskola
második osztályos tanulója, a
Kispesti Kinder Tojás Fesztivál
verskategóriájának győztese.

Díszpolgárok
Idén az önkormányzat döntése
alapján hárman kaptak díszpolgári címet és vele Kispest
címerével ellátott emlékgyűrűt: a kitüntetéseket Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester adta át.
Dr. Hegyi Gabriella nemzetközi hírű természetgyógyász,
a Pécsi Tudományegyetem
Komplementer Orvosi Tanszékének a vezetője, a kispesti
Yamamoto Intézet vezető főorvosa. Méltatásában elhangzott:
„28 évi családorvosi praxis és a
kerületi betegek reumatológiai
szakellátása mellett rendkívüli
szakmai pályát tudhat magáénak. A tradicionális keleti
gyógyászat és a nyugati orvoslás integrálása területén elért
kimagasló eredményeinek is
köszönhetően számos hazai

Pedagógusok elismerése
Eördögh Gábor alpolgármestertől és Szujkó Szilviától, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság elnökétől Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért
Elismerő Oklevelet vehetett át
Schulcz Ágnes, a Kós Károly
Általános Iskola tanára és Székely Józsefné, a Puskás Ferenc
Általános Iskola pedagógusa.
Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevélben részesült Csányi
Tiborné, a Zöld Ágacska Óvoda nevelőközösségének tagja
és Konorótné Gábor Erzsébet,
a Kispesti Alapfokú Művészet-

5

Kispest Nagyboldogasszony
Főplébánia Karitász Szervezete kapta az elismerést, melyet
a Karitász vezetője, Szigetvári
Györgyné vett át.

Miniszteri elismerés
Az ünnepi testületi ülésen
gratuláltak Ertelné Csák Juditnak, aki idén kapott Teleki
Blanka-díjat. A Vass Lajos
Általános Iskola igazgatója a
közelmúltban vette át a kitüntetést az oktatási és kulturális
minisztertől a Szépművészeti
Múzeumban tartott idei pedagógusnapi ünnepségen.

Dr. Káldy Mária, Kispest díszpolgára (középen)

Papiné dr. Lőrinczy Rozália, a Polgármesteri Hivatal
Szabálysértési
Irodájának
vezetője, dr. Somogyi Márta,
a Kispesti Egészségügyi Intézet kardiológiai osztályának
vezetője, Szüle Tamásné, az
Ady Endre Általános Iskola
igazgatóhelyettese, valamint
Vágvölgyi Istvánné, a Polgármesteri Hivatal nyugdíjas
köztisztviselője.

Dr. Lélfay Botond posztumusz díszpolgári címét felesége, Dr. Lélfay
Botondné Selmeczi Éda vette át (bal oldalon)

és nemzetközi tudományos
társaság tagja, illetve vezetője.
A világ minden táján – Kínától az Egyesült Államokig,
Indiától Egyiptomig – ismerik
munkásságát, s a komplementer medicina területén elért
eredményeit.”
Dr. Káldy Mária háziorvosról a
jelenlevők megtudhatták: „több
mint 30 éve dolgozik Kispesten. Az SZTK-ban, majd 1978tól a mai napig a Csengő utcai
rendelőben végzi hivatását. A
belgyógyászati és háziorvosi
szakvizsgának, az állandó önképzésnek is köszönhetően, kimagasló szakmai színvonalon
teljesíti szolgálatát. Rendkívüli
empátiával, humánummal segít
a betegeknek, és ha szükséges,
a hozzátartozóknak is.”
A 2009. február 27-én elhunyt
dr. Lélfay Botond posztumusz

díszpolgári címet kapott.
„Wekerlén született, itt végezte általános és középiskolai
tanulmányait, majd a jogi diploma megszerzését követően
élethivatását a közszolgálatban
találta meg. Dolgozott az Illetékhivatalnál, a Közép-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnál, a Köztársasági Megbízott
Hivatalánál, majd a Középdunavölgyi Környezetvédelmi
Felügyelőségnél. Részt vett a
helyi politikában és több civil
szervezet, alapítvány munkájában is. Az erkölcsi törvényeket
és jogszabályokat mindig betartva képviselte a kispestiek, a
wekerleiek érdekeit. Egész életében aktívan részt vett a közéletben, segítette, gyámolította
az arra rászorultakat. Rendkívüli igazságérzete és embersége mindig arra sarkallta, hogy

megsegítsen mindenkit, akit
igaztalan sérelem ért. Hatalmas műveltsége, humora, éles
elméje, minden mesterkéltség
nélküli szerető szíve tette Őt
azzá, aki volt” – hangzott el a
méltatásban.

A Kispestért Díj
kitüntetettjei
Példaértékű
emberségéért,
Kispesthez kötődő munkásságáért Kispestért Díjban
részesült Fajt István hentesmester, Faragó Györgyné, a
Wekerlei Tipegők Bölcsőde
csecsemő- és gyermekgondozónője, Holicska Sándorné, a
Polgármesteri Hivatal Jegyzői
Kabinet Irodájának testületi és
bizottságügyi főmunkatársa,
Horváth Istvánné, a Gyöngykagyló Óvoda óvodapedagógusa, Maróthyné Rákóczy
Zsuzsa, a Pannónia Általános
Iskola testnevelő tanára, Molnár Jánosné, a Kispesti Uszoda
gazdasági igazgató-helyettese,

Dicsérő Okleveleket
kaptak
A köztisztviselők és közalkalmazottak részére alapított
Dicsérő Oklevelet a polgármester és dr. Istvánﬁ Sándor
jegyző nyújtotta át Balázs Imrének, a Bolyai János Általános Iskola testnevelés és rajztanárának, Eller Nándornak, a
Trefort Ágoston Kéttannyelvű
Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola tanárának, Elges
Lászlónak, a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Irodája
főtanácsosának, Erős Évának,
a Csengő utcai háziorvosi
rendelő körzeti ápolónőjének,
Ferenczi Józsefnének, a Tarka-barka Óvoda óvónőjének,

XVIII.-XIX. kerületi Intézete munkatársának, Laczikó
Sándornénak, a Kispesti
Egészségügyi Intézet csoportvezető asszisztensének, Láng
Istvánnak, a Puskás Ferenc
Általános Iskola gondnokának, Lorántfy Zsuzsannának,
a Vass Lajos Általános Iskola
igazgatóhelyettesének, Pálﬁ
Györgynének, a Nevelési
Tanácsadó gazdasági felelősének, Pribéli Sándornénak,
az önkormányzat Gazdasági
Ellátó Szervezete csoportvezetőjének, Szentandrássyné
Baki Évának, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája
vállalkozás-igazgatási főelőadójának, Tamási Lajosnak,
a Kispesti Vagyonkezelő Műszaki Szervezet műszaki vezetőjének, Váczy Lászlónénak,
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája
pénztáros főmunkatársának.
Posztumusz elismerést adományozott az önkormányzat
Ficze Ágnesnek, az önkormányzat Gazdasági Ellátó
Szervezete volt dolgozójának,
aki súlyos betegség után 2009.
április 16-án hunyt el.

Dr. Hegyi Gabriella, Kispest díszpolgára

oktatási Intézmény gitártanára.
Polgármesteri Dicsérő Oklevél
Kiemelkedő Pedagógiai Tevékenységért díjat kapott Lassu
Béláné, a Táncsics utcai óvoda
vezetője és Pirók Gabriella, az
Ady Endre Általános Iskola
történelem szakos tanára.

Kispestért Oklevél díj
A képviselő-testület Kispestért
Oklevél díjjal ismeri el azon kispesti társadalmi szervezet, intézmény tevékenységét, amely
kiemelkedő munkát végezett
a kerület, Kispest lakossága
érdekében. Idén az EsztergomBudapest Római Katolikus
Főegyházmegye
Budapest-

Emléklapok
Emléklappal mondott köszönetet az önkormányzat
nevében a polgármester a
köz szolgálatában eltöltött
több évtizedes munkáért
két nyugdíjba vonuló kerületi vezetőnek: dr. Zádori
Magdolna tisztifőorvosnak,
az ÁNTSZ XVIII-XIX.
kerületi Intézete nyugállományba vonuló vezetőjének, valamint Szilágyi
István polgári védelmi alezredesnek, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
XIX. kerületi Kirendeltsége
nyugállományba
vonuló
vezetőjének.
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ZARÁNDOKLAT

Kerékpárral
Csíksomlyótól Fatimáig

Párját ritkító zarándoklatra szánta el magát az önkormányzat
egyik képviselője. Timár Béla korábbi polgármester június közepén egyedül, kísérők nélkül kerékpárral indul el az erdélyi
Csíksomlyóból, hogy tervei szerint végigszelve Európát több
ezer kilométert kerekezve érje el a portugáliai Fatimát.
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– például naponta csak néhány
eurója lesz étkezésre, szállásra
– és reméli, zarándoklata során
nem lesz rendkívüli esemény
sem, ami további költségeket
jelentene.
Tervi szerint szeptember elején tér vissza Kispestre. Az
útról következő lapszámainkban mi is beszámolunk majd,
valamint a csiksomlyo-fatimazarandoklat.blog.hu
blogon
is olvashatják az érdeklődők
Timár Béla személyes élményeit.
Ha valaki úgy gondolja, hogy
egyetért a zarándoklat céljaival, és támogatni szeretné,
azt a 11773195-05623792-es
számlaszámon teheti meg.

B

iciklizni a legtöbb ember
szokott, kevesen vállalkoznak azonban arra – legalábbis
az amatőrök közül –, hogy
közel ötezer kilométert két-három hónap alatt letekerjenek.
Ehhez az elengedhetetlen ﬁzikai felkészültségen és a bátorságon kívül kell még valami
plusz, valami olyan indíttatás,
ami az első hallásra lehetetlen
túra alatt tovább viszi az embert. Ezt a többletet adja meg
a hit – hangsúlyozta lapunknak a kispesti közélet ismert
személyisége. Napjainkban a
magyarságot az önsorsrontó
széthúzás jellemzi – folytatta
válaszát az indokokat ﬁrtató
kérdésünkre –, az ország oly
mértékig megosztott, hogy még
a mély válság idején sem képes
az összefogásra. Egy hozzám
hasonló egyszerű állampolgár
országos szinten ezt szokásos
eszközökkel érdemben nem
tudja befolyásolni, lehetőségként kínálkozik a zarándoklat
– fogalmaz egyszerűen Timár
Béla. Mivel Szent István királyunk halála előtt Szűz Mária
oltalmába ajánlotta koronáját
és országát, ezért a zarándoklat útvonala Európa Mária
kegyhelyei közül a legkeletibbtől a legnyugatibbig tart,
és érinti a legjelentősebbnek
tekinthetőket. Mindezt még
kiegészíti azzal, hogy végighalad Szent Jakab útjának (el
Camino) északi ágán, ahonnét
a zarándoklat záró szakasza
Fatimába vezet. „Ezt a zarándokutat ajánlom fel azért,
hogy Nagyboldogasszonyunk
segítsen a magyarságnak
megtalálni a belső békéjét,
létrehozni egységét, és ebből,
erre alapozva elindulni a felemelkedés útján” – határozta

meg útjának indokait az 53
éves volt polgármester. „Másik célom – tette hozzá –, hogy
rávilágítsak, megfelelő felkészüléssel és lelkierővel drogok
és dopping nélkül is el lehet
érni jelentős eredményt.”
Közel egy éve kezdte meg
tulajdonképpen a nulláról a
felkészülését az útra – biciklizni már tudott, mondta kicsit
mosolyogva –, tavaly szeptembertől azonban naponta
több tíz kilométert kerekezett.
Főként Budapest környékén
gyakorolt, hiszen spórolnia
kellett, hogy maradjon valamennyi költőpénze is. Tavaszszal azonban vesepanaszokkal
műtötték, ami másfél hónapos
kiesést jelentett, ez pedig már
aggodalommal tölti el, hisz

hiányzik az az edzésmunka.
Ahhoz, hogy időben elérje
Fatimát, naponta, terepviszonyoktól függően, 60-100
kilométeres szakaszokat kell
teljesítenie. Az elmúlt hónapok alatt a kilométereken túl
rengeteg szervezőmunkát is
maga mögött hagyott – mondta – támogatókat kellett találni,
szállások után kellett keresgélni. Megtudtuk, más-más módon, de segíti a zarándoklatot a
kispesti városháza, a Kispesti
Nagyboldogasszony Főplébánia, a CBA, a MetalCom Zrt.,
a www.mise.hu, az Europark,
valamint több barát és ismerős. Anyagi keretei azonban
mindezek ellenére is igen
szűkösek. Ahogy fogalmazott
megfontoltan kell költenie

TÁJÉKOZTATÓ

Zárva
a hivatal

Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. június
30-án technikai okokból és
július 1-jén Köztisztviselők
Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönöm.
DR. ISTVÁNFI

SÁNDOR
JEGYZŐ
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MEGEMLÉKEZÉS

Hősökre, áldozatokra
emlékeztek
Az I. és II. világháború, valamint az 1956-os forradalom áldozataira és mártírhalált halt hőseire emlékeztek május 30-án a Templom téren rendezett
ünnepségen.

A

záporozó esőben Eördögh
Gábor, Kispest alpolgármestere mondott beszédet.
Elmondta: „a Hősök Napja ma
a kegyeletadás mellett a béke
jelentőségére hívja fel a ﬁgyelmet, azt sugallja a mai kor
emberének, becsülje meg, hogy
közvetlen háborútól mentes
korban és helyen élhet”. Úgy
fogalmazott, az ember hőssé
válik azzal, ha a választott
vagy a sors által rámért áldozatot tudatosan vagy szándékán
kívül meghozza. Hozzátette,
hős csak ember lehet, és emberségének még áldozatának
meghozatala előtt is tudatában
van. Beszédében kiemelte, hősi
halottainkat nem támaszthatja
fel az emlékezés, de példát
adhat, „arra, hogy mennyi mindent képes elhordozni az ember, akit szeretnek, akit várnak
otthon, példát arra, hogy hatalmas érték valójában a család és
milyen hatalmas érték az élet”

Eördögh Gábor és Vinczek György
alpolgármesterek, valamint dr.
Balogh Pál képviselő koszorúzott
az önkormányzat nevében
– fogalmazott Eördögh Gábor.
A megemlékezésen Nagy Mihály egykori ’56-os rab szavalt, közreműködött a Kispesti

Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény fúvószenekara Payr
Henrik vezetésével. A megjelentek az ünnepség végén koszorúkkal rótták le kegyeletüket, az önkormányzat nevében
Vinczek György és Eördögh
Gábor alpolgármesterek, valamint dr. Balogh Pál képviselő
koszorúzott.

KITÜNTETÉS

Teleki Blankadíjat kapott
az igazgató
Pedagógusnap alkalmából
rangos szakmai elismerést
kapott Ertelné Csák Judit.
A Vass Lajos iskola igazgatójának Teleki Blanka-díjat
adott át Hiller István oktatási és kulturális miniszter
a Szépművészeti Múzeumban június 4-én rendezett
ünnepségen. Az eseményen
Vinczek György alpolgármester és Szujkó Szilvia, a
kerület oktatási bizottságának elnöke is részt vett.
Az egy éve alapított díj
azoknak a pedagógusoknak adományozható, akik
nevelő-oktató,
fejlesztő
munkájuk során kiemelkedő
eredményességgel, odaadással tevékenykednek a hátrányos, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt
különleges
gondoskodást
igénylő gyermekek, tanulók
segítésében.
Az oklevél mellett a díjazottak egy bronz emlékplakettet
is kaptak, melynek előlapja
Teleki Blanka domború arcképét ábrázolja, hátlapján
„Az Esélyt Teremtő Pedagógusnak” felirat olvasható.
A plakett Cséry Lajos szobrászművész alkotása.

ELISMERÉS

Nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek
A pedagógusnaphoz kapcsolódóan az önkormányzat ünnepség keretében köszöntötte
a pályán fél évszázadnál több időt eltöltött kispesti pedagógusokat június 9-én a Halásztanya étteremben.

A

z ünnepeltek mellett
Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és Nagy Péter
humánszolgáltatási igazgató
vett részt az eseményen. A
polgármester volt diákként
is köszöntötte az idős pedagógusokat, akiknek hivatá-

sánál – mint mondta – nincs
szebb. Az ember évtizedekig
emlékszik arra az óvónőjére,
tanítójára vagy tanárára, aki
életre szóló emberségre neveli a gyerekeket – fogalmazott.
Az ünnepség folytatásában
Vinczek György alpolgármester Ady Endre „Üzenet

egykori iskolámba” című
versét mondta el, a Kós és az
Ady iskola diákjai műsorral
köszöntötték a pedagóguspályát 50 vagy 60 évvel ezelőtt
elkezdett óvónőket és tanítókat. Hatvan éve szerezte oklevelét, ezért gyémántdiplomát
kapott László Józsefné tanító,

Lázár Sándorné tanító, Petényi Józsefné tanító és Szarvas Lajosné nyugalmazott
óvodavezető. Aranydiplomát
vehetett át az ötven éve végzett Horváth Tiborné óvónő.
Köszöntötték Pap Irén tanítót
is, aki Szarvason a főiskolán
veszi át aranydiplomáját.
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Gimnáziumi tanárokat
jutalmaztak
Pedagógusnap alkalmából a fennállásának 90 éves évfordulóját
idén ünneplő Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanárait jutalmazta meg június 8-án az önkormányzat.

A

városházi
ünnepségen
Gajda Péter polgármester
hangsúlyozta, a költségvetési szempontból legnehezebb
2007-es esztendő után ebben
az évben már jutalmazni is
tudja pedagógusait a kerület. Elmondta, a költségvetés
stabil, egymilliárdos plusszal
zárta a tavalyi évet az önkormányzat, amelyből a jövőben
ﬁnanszírozni lehet a kerületi
fejlesztéseket, köztük oktatási
intézmények felújításait is.
Petrovics Judit, a Deák gimnázium igazgatója kollégáinak a
munkáért, az önkormányzatnak
a támogatásért mondott köszönetet. Pohárköszöntőjében
Vinczek György alpolgármester
arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
igazából a pedagógusokon, az
oktatókon múlik az, milyen
eredménye lesz az oktatási in-

EP VÁLASZTÁS

Kispesti választási eredmények

Kispest 61 szavazókörében
összesen 20 076-an adták
le voksukat június 7-én
az
európai
parlamenti
választáson. A kerületben is a
Fidesz-KDNP szövetség kapta
a legtöbb, 9 476 szavazatot
(47,2%), az MSZP 4 670
voksot (23,26%) szerzett.
A Jobbik 2 735 (13,62%),
az MDF 1 379 (6,87%),
az LMP-HP 855 (4,26%),
az SZDSZ 692 (3,45%), a
Munkáspárt 236 (1,18%), az
MCF Roma Összefogás 33
(0,16%) szavazatot gyűjtött
be Kispesten.
Mint ismert, Magyarországon a Fidesz-KDNP nyerte
az EP-választást (1 630 482
szavazat), és 14 képviselőt küldhet Brüsszelbe. Az
MSZP-nek (502 607) 4, a
Jobbiknak (427 213) 3, míg
az MDF-nek (153 402) 1
képviselője lesz az európai
parlamentben.

OKTATÁS
A Deák gimnázium munkatársai
a városházi ünnepségen

tézmények és az önkormányzat
közös munkájának.
Megtudtuk, a középiskola tanárai az elismerés mellett üdülési
csekkeket kaptak jutalomként.

PÁLYÁZAT

Mozgáskorlátozottak
támogatása
A Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány
budapesti
illetőségű súlyos mozgáskorlátozott ﬁatalok támogatására
pályázatot hirdet, amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve
munkavállalási
feltételek
megteremtéséhez
szükséges tárgyi eszközök vásárlásához
hozzájárulásként
igényelhető.
Az alapítványtól pályázható
összeg nem lehet több a
pályázati cél költségének
25%-ánál, de legfeljebb 45
000 Ft. Pályázni a 40. életév
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betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a
súlyos mozgáskorlátozottság
tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élők 2008. évi
jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány, 1052 Budapest,
Városház u. 9-11. címre kérjük beküldeni 2009. augusztus 31-ig. Minden pályázó
2009. október 31. napjáig
kap értesítést a kuratórium
döntéséről. A nyertes pá-

lyázók a Fogyatékosok
Napja Fővárosi rendezvénye
keretében vehetik át a díjakat.
A mozgáskorlátozott ﬁatalok
támogatására létrehozott Prof.
Dr. Kováts István Alapítvány
kuratóriuma
tájékoztatja
az adományozókat, hogy
2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a mozgáskorlátozottak 2008. évi támogatására használta fel.
Köszönjük
mindazoknak,
akik jövedelemadójuk 1%-át
az Alapítvány részére juttatták!

Iskolai gála vizsgabemutatóval
Közel háromszáz fellépő
több mint 50 produkcióját
láthatta a közönség május
29-én a Vass iskola gáláján
és
„tánckoncertjén”.
Az
oktatási intézmény tornatermét
önkormányzati
pályázati
forrásból
színházteremmé
alakították át, ahol az iskola
minden proﬁljabemutatkozott–
mondta el a Kispestnek Ertelné
Csák Judit igazgató. Volt német
nyelvű előadás, több énekkari
produkció hagyományos és
modern musicalrészletekkel,
az iskola régi tanítványai
hastánccal mutatkoztak be,
láthatott a közönség szambát,
hallgathattak zongorajátékot
és
népdalokat,
valamint
az intézmény pedagógusai
is műsorral kedveskedtek
a diákoknak. A rendezvényen, amelynek Gajda
Péter polgármester volt a
fővédnöke, Vinczek György
alpolgármester,
Szujkó
Szilvia oktatási bizottsági
elnök,
valamint
kerületi
intézményvezetők is részt
vettek.
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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 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.

TŰZŐRSÉG

Együttműködési megállapodást kötött a Kispesti Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a kerületi rendőrkapitányság június
12-én a városházán.

Májusban a Kispesti Tűzőrség állománya hat alkalommal tűzesethez, kilencszer műszaki mentéshez, hatszor pedig téves jelzéshez
vonult ki a kerületben – tájékoztatta a Kispestet Sándor László
őrségparancsnok. Megtudtuk, a tűzesetek során személyi sérülés
nem történt, míg a műszaki mentések során egy ember meghalt,
három fő könnyű, egy fő súlyos sérüléseket szenvedett.

Konﬂiktuskezelés együtt

ségi elnök és dr. Mittó Gábor
rendőrkapitány az aláírási ceremóniát követően.
„Örülünk az együttműködésnek, és támogatjuk” – értékelte
a megállapodást a polgármester.
Gajda Péter szerint a rendőrség
A kisebbségi önkormányzat elnöke, a polgármester és Kispest
rendőrkapitánya a megállapodás
után

A dokumentum aláírásával
egy régóta jól működő kapcsolat vált hivatalossá. A megegyezés célja az előítéletesség
csökkentése, és az esetlegesen

jelentkező konﬂiktusok kulturált kezelése; ezért a felek
segítik és erősítik egymás
munkáját – mondta el a Kispestnek Csonka Gábor kisebb-

és a cigány önkormányzat közös munkájával tompítani lehet az előítéletességet, segíteni
lehet a problémák megoldását.
A rendőrök jobban megismerhetik a cigány kultúrát, a kisebbségi önkormányzat pedig
a konﬂiktusok kezelésében tud
hatékonyan fellépni – fogalmazott a polgármester.

IRODALOM

Bemutatkozott a szerb kultúra

Szerb-magyar irodalmi estet tartottak június 4-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kispesti Üllői úti könyvtárában, ahol zombori – Kispest testvérvárosa – és magyarországi szerb alkotókkal, műveikkel ismerkedhetett a közönség.
könyvtár, a Kispesti
Szerb Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Fővárosi
Szerb Kulturális Klub közös
rendezvényének vendégeit
Dobrova Zsuzsanna, programszervező-könyvtáros
köszöntötte, aki mint mondta, az esemény apropóját az
előző nap megnyílt ünnepi
könyvét adta.
Az eseményen részt vett Miller Zorán, a zombori önkormányzat alelnöke is, aki beszédében reményét fejezte ki,
hogy a kulturális terület után
tovább terebélyesedik a kerület és a település testvérvárosi
kapcsolata. Vinczek György,
Kispest alpolgármestere azt
mondta, a kerület testvérvá-
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KISPESTI KERTBARÁT KLUB
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rosi kapcsolatai többek között lehetőséget teremtettek
arra is, hogy a ﬁatalok már
gyerekkorban megismerjék
más népek kultúráját, hagyományait.
A kétnyelvű est során a
zombori David Kecman-Dako
költő és író, Fekete J. József
író, publicista, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja,
valamint Dujmov Dragomir
budapesti szerb költő, író
mutatkoztak be. Műveikből
magyarul és szerbül adtak elő
részleteket a Magyarországi
Szerb Színház művészei.
Rusz Boriszláv, a kispesti
kisebbségi
önkormányzat
elnöke, az irodalmi est végén
elmondta, az eseményből sze-

Balesetek hónapja
tűzoltó hadnagy lapunknak elmondta, május 7-én
20 óra 38 perckor a Simonyi
Zsigmond utca 7. szám alatti
panelépületben, a szemétledobó szemétgyűjtőjében kis
mennyiségű szemét égett, amit
a kiérkező tűzoltók eloltottak.

A fa is kidőlt
a Nádasdy utcai balesetben

Munkagödörbe hajtott és ott
10 KW-os kábelekre feküdt fel
május 9-én 20 óra 22 perckor
a Vak Bottyán utca 52. szám
előtt egy Citroën Xsara típusú
személygépkocsi. A rajok az
ELMŰ szakemberei segítségével, daruval emelték ki a
gépkocsit a munkagödörből. A
hónap közepén május 18-án 19
óra 26 perckor érkezett hívás
szerint a Botond utcában egy
idős személyt a szomszédok
már több napja nem láttak. A
rendőrség kérésére a tűzoltók
a lakásba az ablakon keresztül
behatoltak, az idős személyt
az előszoba padlóján találták.

S

retnének hagyományt teremteni, terveik szerint legközelebb Zomborban folytatják a
kulturális eszmecserét.

balesetben a motor vezetője
könnyű sérüléseket szenvedett.
Súlyos sérüléseket szenvedett
azonban annak a személygépkocsinak az utasa, amely
május 29-én 9 óra 37 perckor
a Nádasdy utca 87. szám előtt
csapódott neki egy fának, a
gépkocsi vezetője könnyebben sérült meg. A tűzoltó raj a
gépjárművet áramtalanította, a
kidőlt fát eltávolította és megszüntette a forgalmi akadályt.
Május 30-án 14 óra 5 perckor
lószállítóból esett ki félig az
egyik ló a Nagykőrösi úton,

A

A helyszínt a mentőknek és a
rendőrségnek átadták. Villamossal ütközött össze május
22-én 9 óra 41 perckor az Üllői
út 174. szám előtt egy Ford
Fiesta típusú személygépkocsi.
Az ütközés következtében egy

személy könnyebb sérüléseket szenvedett, a tűzoltók a
forgalmi akadályt megszüntették. Május 28-án 15 óra
23 perckor az Üllői út 256.
szám előtt motorkerékpárral
ütközött egy Volkswagen, a

Egészségközpont a Hofherr utcában

Rusz Boriszláv, a szerb önkormányzat elnöke köszöntötte az
est vendégeit

11

zakmai megnyitót tartottak május 21-én a Hofherr
Albert utcai Gyermekmosoly
Egészségközpontban. A XIX.,
XVIII., XVII. kerület, valamint Vecsés és Üllő gyermek
háziorvosai részére rendezett
ünnepséget dr. Benedek Pálma fül-orr-gégész szakorvos
nyitotta meg, aki bemutatta
a résztvevőknek a rendelőket
és az intézmény műszerpark-

ját. A legnagyobb elismerést
a szakemberek körében az
otthoni szűrésre alkalmas alvásgép aratta, amely – mint
megtudtuk – már számtalan
esetben segítséggel szolgált az
alvásbetegség megállapítására. Dr. Bognár Zsolt főorvos
a megnyitás óta eltelt három
hónap tapasztalatairól beszélt.
Elmondta, nagy örömükre
szolgál, hogy a szülők biza-

lommal fordulnak hozzájuk,
a gyerekek pedig bátran, félelem nélkül látogatják a Gyermekmosoly Egészségközpont
szakrendeléseit. A megnyitó
után az orvosok a saját szakterületük észrevételei alapján
cseréltek tapasztalatokat.
Hofherr Albert utcai Gyermekmosoly Egészségközpontban elsősorban a gyerekekre
fókuszálnak, ahol fül-orr-gé-

melynek beszorult a hátsó lába.
A helyszínre érkező tűzoltók a
ló lábát feszítő-vágó segítségével tudták csak kiszabadítani.
A kispesti őrségparancsnoktól
megtudtuk, az állat csak könynyebb sérüléseket szenvedett.

gészeti, gyermeksebészeti, általános gyermekgyógyászati,
g ye r mek-b őrg yóg yá sz at i,
ortopédiai és akupunktúra
szakrendelések működnek. Az
új egészségügyi központban
van alvásrendelés, valamint
életmód tanácsadást is nyújtanak a gyerekeknek, várandós
kismamáknak és szoptatós
anyukáknak egyaránt. Ingyenesen tartanak felvilágosítást
a kerületi szülőknek, valamint
alvásszűréseken is ingyenesen
vehetnek részt a kispestiek.
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KIÁLLÍTÁS

OKTATÁS

A rossz idő ellenére közel félezren látogattak ki május 30-án a
Kispesti Uszodában rendezett kerületi gyereknapra. A múlt hónap
utolsó napján ingyenesen fogadta vendégeit a sportlétesítmény, a
műsorokra és a programokra is belépőjegy nélkül várta a kispestieket a szervező önkormányzat.

„Miénk itt a tér” címmel a polgármesteri hivatal nyolc dolgozójának műveiből nyílt kiállítás június 12-én a városháza
aulájában.

Ökoiskola címet kapott a Gábor Áron Általános Iskola, a
tanúsítványt
Dessewffyné
Szabó Erzsébet igazgató június 6-án vehette át a Városmajori Gimnáziumban rendezett
ünnepségen. Megtudtuk, az
oktatási intézmény tavaszszal nyújtotta be pályázatát a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz,
valamint
az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Az igazgató
lapunknak hangsúlyozta, a
három évre szóló program
célkitűzései és intézményük
oktatási programja jól illeszkedik egymáshoz, ezért indultak
a komoly megmérettetésen.

Kispesti gyermeknap
A

színpadon
délelőtt
10
órától
egymást
váltották a fellépők: mesés
műsort adtak a Kabócák,
utánuk a kerületi óvodások
és
kisiskolások
műsora
következett,
bemutatkozott
az Adol Mozgásművészeti
Stúdió és a Sissy Dance, majd
gyerekdalokat adott elő a Holló
Együttes, végül Pangó János
révén igazi cirkuszi műsort
láthattak a gyerekek.
A színpadi produkciók mellett
két – egy „nyuszis” és egy óriás – csúszdán is ugrálhattak a
kicsik, valamint kipróbálhatták
a tűzoltó- és mentőautókat is.
Arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal
várták a gyerekeket a kerületi

óvónők, és luﬁhajtogatással,
vidámsággal igyekezett jókedvre deríteni a résztvevőket
egy bohóc is. A szabadtéri
programok a szakadó eső miatt
a tervezettnél ugyan hamarabb,

A bohóc sem hiányzott a kerületi
gyermeknapról

kora délután véget értek, de az
uszodában zárásig lubickoltak
a vendégek – tudtuk meg Gombos Veronikától, a rendezvény
főkoordinátorától.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Sikeres volt a környezetvédelmi akció
T

öbb ezer környezettudatosan gondolkodó fővárosi
lakos – köztük kispestiek is
– vett részt az Italos Karton
Környezetvédelmi Egyesülés
június 9-i akciójában. A nap
folyamán reggel 8-tól délután
6 óráig Budapest 22 előre kijelölt szelektív gyűjtőszigetén
– Kispesten a Thököly utca és
Zalaegerszeg utca sarkánál – a
környezetvédelmi egyesület
aktivistái ajándékokkal várták azokat az embereket, akik
italos kartondobozokat vittek
a szigetekre. A visszagyűjtött
tejes és üdítős kartondobozokat az FKF Zrt. gyűjtőautói
a FE-Group Zrt. Jászberényi
úti telephelyére szállítják, ahol
válogatják és bálázzák azokat,
majd a papírgyárakba kerülnek újrahasznosításra. Így
lesz a hulladékból cipősdoboz,
kéztörlő vagy jegyzettömb
– tájékoztatta a Kispestet Baka
Éva, az egyesülés ügyvezető

igazgatója. A Belevaló Doboz
elnevezésű kampányt már
harmadik éve rendezi meg az
idén 5 éves civil szervezet azzal a céllal, hogy tudatosítsa a
lakosságban az italos kartonok
szelektív gyűjtésének lehetősé-

gét, és azt, hogy ez a csomagolási hulladék a gyűjtőszigetek
kék konténerébe helyezhető.
Akciójuk arra kívánja felhívni
a lakosság ﬁgyelmét, hogy a
szelektív gyűjtésre és az anyagok újrahasznosítására nem-

csak környezetünk és lakóhelyünk tisztán tartása miatt van
szükség, hanem azért is, mert
takarékosabban kell bánni a
meglevő erőforrásainkkal, és
amit újrahasznosítani lehet,
azt szelektíven kell gyűjteni.
Megtudtuk, hogy az elmúlt 4
évben hazánk ﬁgyelemre méltó fejlődést produkált az italos
kartondoboz-gyűjtés
terén.
Tavaly a 2004-ben összeszedett mennyiség ötszörösét,
több mint 1,3 tonnát gyűjtött
szelektíven a lakosság. A számítások szerint ekkora menynyiség
újrahasznosításával
csaknem 8 500 fa menekült
meg a kivágástól. Az évek óta
javuló eredmények ellenére
Magyarországon a forgalomba
hozott italos kartondobozoknak csak 12%-át – ez Csehországban 19%, Ausztriában
52%, Németországban 65%
– gyűjtik vissza és hasznosítják újra.

Alkotó hivatalnokok
D

r. Istvánﬁ Sándor jegyző
köszöntőjét
követően
Skoda
Éva
festőművész
ajánlotta
az
alkotásokat
a
közönség
ﬁgyelmébe.
Elmondta, fordult a kocka: a
kerületi művészek mintegy
másfél éve tartó tárlatait
követően ezúttal a képeket
naponta látó hivatali dolgozók
állították
ki
munkáikat.
A kis közösség csoportos
kiállítása kapcsán a műfaji
sokszínűségről beszélt Skoda
Éva, külön-külön is méltatva
az alkotókat.
A megnyitó zárásaként Karinthy Frigyes „Előszó” című
verséből Zsigmondné Miklós
Ilona szavalt egy részletet,
majd a díszteremben a Kispesti
Kisszínház társulata adott elő
egy kávéházi jelenetet.
Németh Yvett (Okmányiroda)
természetfotóit, Fehér Dorotytya (Humánszolgáltatási Iroda) akvarelljeit és tollrajzát,
Ringbauer Katalin (Építésha-

TÁRLAT

Hivatali dolgozók alkotásai
a városházán

tósági Iroda) festményét és
üvegképét, dr. Kebeley Tímea
(Jogi Iroda) mandala-üvegké-

pét, Rudas Judit (Okmányiroda) tűzzománc tájképeit, Tarné
Azari Zsuzsanna (Hatósági
Iroda) festményét, Gyulai István főépítész ceruzarajzait és
Saja Pál (Gyámhivatal) természetfotóit szeptember elejéig
láthatja a közönség a Kispest
Városháza Tárlaton.

KIÁLLÍTÁS

Bolyais diákok nyertek a rajzpályázaton

„K

észítsetek ti is plakátot!”
címmel hirdetetett idén
is tavaszi kreatív gyerekpályázatot az Europark bevásárlóközpont. A kispesti általános
iskolák alsó tagozatos, 2. és 3.
osztályos diákjai mutathatták
meg rajztudásukat és sorban
kreativitásukat. A pályázat
témája a biztonságos kerékpározás volt, amelyről egy
ﬁgyelemfelkeltő és informatív plakátot kellett tetszőleges
technikával elkészíteniük az
osztályoknak.
A zsűri – Mohay Orsolya művészettörténész, a KMO munkatársa, Vezendi Attila polgári
védelmi százados, a Fővárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság-

Ökoiskola lett a
Gábor Áron

tól és Geiger Judit, az Europark
marketingvezetője – a Bolyai
János Általános Iskola 2.a-s
diákjainak plakátját értékelte a legjobbnak. A gyerekek
egynapos kerékpáros osztálykiránduláson vehetnek részt a
Tisza-tavi Nemzeti Parkban.
Ezen kívül júliusban mindenki megtekintheti alkotásukat,
hiszen a pályaművet egy igazi óriásplakát formájában az
Europark környékén, a XIX.
kerületben állítják ki.
A második díjat, egy 100 000
Ft értékű Játéksziget-ajándékcsomagot, a Bolyai 2.b-s
tanulói nyerték, míg a harmadik díjat, az 50 000 Ft értékű
KES papír-ajándékcsomagot

az ugyancsak bolyais 3.a vihette haza. Különdíjat kapott
Vahalcsik Adél, az Erkel
Ferenc Általános Iskola 3.a
osztályos tanulója, az Eötvös
József Általános Iskola 2.b
osztálya (felkészítő tanáruk:
Levelekiné Magyar Erzsébet),
valamint a Bolyai iskola 3.b
osztálya (felkészítő tanáraik:
Bödöcs Brigitta és Lippai
Csilla).

Szőttesek a
Gyermekházban
Bernáth Judit textilművész
szőnyegeiből és faliképeiből
rendezett kiállítást a Wekerlei
Gyermekház. Az alkotó gimnazista kora óta foglalkozik
szövéssel, aki a Könnyűipari
Műszaki Főiskola textil szakának elvégzése után a textilszakma művészeti irányába
fordult. Elmondása szerint
legjobban azok a különböző
korokból származó gyönyörű
kézimunkák hatottak rá, amelyek akkor még közvetlen
használati tárgyak voltak.
Bernáth Judit nem ragaszkodik szabályokhoz, nem
kötődik egyetlen kiválasztott
korhoz vagy műfajhoz sem, de
hagyománytisztelete megmutatkozik munkáiban. A tervezés és improvizálás egyaránt
fontos alkotási folyamatában.
A szőnyegek, takarók mellett
az utóbbi években történelmi
zászlókat, lótakarókat, tarsolyokat és egyéb huszár kellékeket is készít hagyományőrző
csoportoknak. A művésznő
vallja, hogy minden mű az ember lényének lenyomata, alkotásai ezt tükrözik. A Wekerlei
Gyermekházban (Petur u. 7.)
szőnyegei és faliképei közül
láthatnak válogatást. A kiállítás június 26-ig tekinthető
meg hétköznap 8 órától este
20 óráig.
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FESZTIVÁL

A kispesti tócsni
volt a legjobb
A tavalyi Szeptember Feszten
aratott pörköltfőző győzelem
után újabb sikert aratott Kispest csapata. A május 30-i
második alkalommal megrendezett Kazári Laska Fesztivál
és Tócsni Partin a nemzetközi
mezőny 56 indulóját utasították maguk mögé a kerületiek.
A Bernáth László, Bernáthné
Szőnyi Mónika, ifj. Bernáth
László, Horváth Attila, Kaposi
György, Lévay András, SzőnyiVarga Szilvia és Szőnyi-Varga
Vendel alkotta gárda „Tócsni
Kispest módra” étke bizonyult
a legízletesebbnek a gasztronómiai megmérettetésen.

TÁJÉKOZTATÓ

Közlemény
A Nyitott Lélek, a betegségek lelki okainak feltárását
segítő Alapítvány Adószám:
18190443-1-42.
Közhasznú
tevékenységéről szóló 2008.
évi jelentése: Bevételek: 917
663 Ft. Költségek: 1 009 962
Ft. Eredmény: 92 299 Ft. Az
Alapítvány a tevékenységét az
Alapító Okiratban előírt módon végezte.

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,
valamint csütörtökön 1011 óra között a Báthory u.
39.-ben. Jelentkezéskor a
személyazonossági igazolványt és a házasságkötést,
igazoló okiratot be kell
mutatni. (Időpontot lehet
egyeztetni a 357-9503-as
vagy a 06-20-340-2552-es
telefonszámon). Jelentkezni lehet: augusztus 31-ig.

FELÚJÍTÁSOK

Támogatás társasházaknak

Az önkormányzat idén 25 millió forint kamatmentes kölcsönnel támogatja a kerületi társasházak sürgős felújítási munkáit
a lakóközösségi felújítási alapból. A pályázaton 31 társasház
szerepelt sikeresen: a közös képviselők május 28-án írták alá a
megállapodást a városházán.

H

armincegy
támogatott
kispesti társasház közös
képviselőjét köszöntötte Gajda
Péter polgármester a felújítási
szerződés aláírási ünnepségén.
Arról beszélt, már polgármesteri programjának is egyik
kiemelt célja volt az 1998 óta
létező társasház-felújítási támogatási rendszer folytatása.
Elmondta, idén a tavalyinál 5
millió forinttal többet, összesen 25 millió forintot tud fordítani a halaszthatatlan munkák

támogatására a kerület, s bízik
benne, hogy egyre több kispesti ház újulhat meg a lakóközösség és az önkormányzat közös
erőfeszítésének köszönhetően.
Az idei lakóközösségi felújítási pályázatra negyvenkét
kerületi lakóközösség jelentkezett mintegy 51 millió forintos
felújítási igénnyel. Közülük
31 társasház pályázata kapott
összesen 25 millió forintot
lakhatást gátló műszaki problémák elhárítására. Az egyes

házak a felújítás fontosságának
függvényében 150 ezertől 4
millió forintig kaptak támogatást. A sürgős munkák palettája
a szennyvízvezeték cseréjétől
a kémény-, kazán-, gáz nyomóvezeték-, tető-, elektromos
vezeték-, valamint függőfolyosó- és liftfelújításig tart. A
kamatmentes kölcsönt 5 éven
belül, legalább havi 10 ezer
forintos részletekben kell viszszaﬁzetniük a társasházaknak.

Pályázat A Közpark Kft.
Kispest Önkormányzata
a
2009/2010. tanévre pályázatot hirdet cigány kisebbségi
tanulók támogatására azzal a
céllal, hogy támogassa a jó tanulmányi eredményt elérő, de
nehéz szociális helyzetben élő
cigány kisebbséghez tartozó
tanulókat, hallgatókat az általános iskolai, a középfokú és a
felsőfokú tanulmányok sikeres
folyatásában.
A pályázat az alábbi kategóriákban nyújtható be:
1. Általános iskolai ösztöndíj.
2. Középiskolai ösztöndíj.
3. Felsőfokú iskolai ösztöndíj.
A pályázatokat mindhárom
kategóriában szeptember 14éig lehet benyújtani, beküldeni
a következő címre: Budapest,
XIX. ker. Kispesti Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda, 1192
Budapest, Ady Endre út 7.

szolgáltatásai
Vállalunk kiskertekben,
társasházi előkertekben:
kertészeti munkákat (fűés 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).
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
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Közhasznúsági
jelentés
Az Add a kezed Alapítvány
a Fővárosi Bíróság 2034. sz.
határozatával 1991. 09. 13-án
nyilvántartásba vett társadalmi
szervezet, amely 2001. május
7-től közhasznú tevékenységet
folytató szervezetként működik. Alapvető célja az óvodás
korú gyermekek támogatása az
egészséges életmódra nevelés
területén. 2008. évi bevételek
összesen: 904 000 Ft – ebből
lakossági támogatás 711 000
Ft, SzJA bevétel 192 000 Ft,
kamatbevétel 1 000 Ft. Előző

évi fel nem használt bevétel
261 000 Ft. Kiadások összesen: 726 000 Ft – ebből anyagi
jellegű ráfordítás 386 000 Ft,
egyéb költség 340 000 Ft. Az
alapítvány fennállása óta személyi kiﬁzetés nem történt,
a szervezetnek köztartozása
nincs. Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunk javára utalták át.
Ennek összege 2008-ban 191
991 Ft, melyből udvari játékot
(kötéltánc-pálya) vásároltunk.

SZABADIDŐ

Könyvtári programok
Ha te olyan gyerek vagy, aki
idén nem megy nyaralni, vagy
már túl van a nyaraláson, aki
nem akar egész nap a tévén,
vagy az interneten lógni, aki
hasznosan, de ugyanakkor
nagyon jól akar szórakozni,
vagy csak egyszerűen imád
kézműveskedni, no és persze
játszani, rejtvényt fejteni is
szeret... nos, ha ezek bármelyike illik rád, akkor jó hírünk
van számodra!
Június 18-tól minden csütörtökön várunk kézműves
műhelyünkbe, minden kedden
pedig a társas játékok sokszínű
világa vár rád! Tehát vakációzz
velünk!
Június 18. csütörtök:
Ragasztott papírjátékok
Június 23. kedd:
Fejlesztő játékok az
interneten!
Június 25. csütörtök:
Nyomatkészítés különféle
technikákkal
Június 30. kedd:
Szﬁnx – Játsszunk együtt
9-99 éves korig!
Július 2. csütörtök:
Fürdőszobai segítőtársak
– csipeszﬁgurák
Július 7. kedd:
Feledésbe merült táblás
játékok
Július 9. csütörtök:

Legyen saját állatkerted!
– Spatulaállatkák
Július 14. kedd:
Ki lehetek én? - Játék
szavak nélkül
Július 16. csütörtök:
Buborékfestmények
Július 21. kedd:
Észforgató
Július 23. csütörtök:
Ékszerész – Medál, karperec és nyaklánc természetes
anyagokból
Július 28. kedd:
Memóriajátékok
Július 30. csütörtök:
Képeslapok – dombornyomással, mintalyukasztással
Augusztus 4. kedd:
Add tovább! – szójátékok
Augusztus 6. csütörtök:
Közeledik a tanév – Egyedi
ceruzatartó és füzetborító
készítés
Augusztus 11. kedd:
Kis Füles
– Rejtvényfejtés titkai
Augusztus 13. csütörtök:
Kívánság délelőtt
– A legnépszerűbb kézműves technikák
Augusztus 18. kedd:
Sorjátékok, vidám szünidőzáró játék délelőtt
Helyszín: Kispesti Szabó
Ervin Könyvtár
1191 Bp. Üllői út 255.

Nyári túra
Június 28.
A túra jellege: családos túra. Útvonala: Márianosztra – Koldus
kút – Fekete mocsár – Pribék
tisztás – Nagy Galla (479 m)
– Galla tisztás – Márianosztra
(12-13 km). Túravezető: Gajdos Rozália. Kérjük, megfelelő
öltözettel, túracipőben, esőköpennyel, tartalék zoknival, elemózsiával és jókedvvel készüljenek. Információ: 70/381-61-22,
wekerleihirhalo@gmail.com
Találkozó: 7 órakor a Kós Károly tér 10. előtt (Wekerlei Társaskör Egyesület). Utazás: személyautóval, kérünk előzetes
jelentkezést azoktól, akiknek
nincs autójuk, vagy akik tudnának valakit magukkal vinni.
Hazaérkezés: 18-19 óra körül.
WEKERLEI TÁRSASKÖR EGYESÜLET

ÁLLÁS

Óvodapedagógus

A Napraforgó Óvoda pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Munkavégzés helye: 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1192.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: büntetlen
előélet, óvodapedagógus szakképzettség. Előny: gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi
végzettség. Egyéb előny: minőségbiztosításban való jártasság, számítógépes ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakképzettségről szóló okirat,
részletes szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 16.
A pályázatok benyújtásának
módja: elektronikus, postai
úton, vagy személyesen a
napraforgo@ovoda.kispest.hu
e-mail, ill. a 1194 Budapest,
Karinthy Frigyes u 6. címre
történő megküldésével.
A pályázat részletei a www.
kispest.hu-n olvashatóak.
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SZABADIDŐ

Meghívó
A Hofherr-Dutra Baráti Kör
július 1-jén (szerdán), 16 órakor
klubalakító
összejövetelre
hívja meg az egykori Vörös
Csillag Traktorgyár mindazon
nyugdíjasait, akik szívesen
emlékeznek vissza a nagy múltú
gyárban eltöltött időszakra, és
kellemes, baráti környezetben
szeretnének találkozni hajdani
munkatársaikkal.
A
találkozó
helye:
Új
Tündérkert Étterem Nosztalgia
Kávéház
és
Cukrászda,
Budapest, XVIII. kerület,
Gyöngyvirág u. 6-8.

VÁSÁR

Bolhapiac
Wekerlén

Tele a padlása, netán garázsa?
Az Ön megunt holmija
másnak nagy érték lehet!
Hozza el! Június 21-én 10 12 óra között a wekerlei piac
területén (a Gutenberg krt.Pannónia út-Nádasdy utca által
határolt terület) WEKERLEI
BOLHAPIAC!
Árusítás
csak
előzetes
regisztráció után! Érdeklődni
és regisztrálni az alábbi
telefonszámokon,
illetve
email címen lehet: WTE:
280-0114, Debreceni Zsuzsa:
30/207-5576, 357-9978, illetve
wekerleibolhapiac@gmail.
com. Helypénz: 300 Ft! A
piacon kizárólag wekerlei
lakosok
folytathatnak
árusítást. A további szabályok és feltételek „A Wekerlei
Bolhapiac Házirendje” néven a
www.wekerletelep.eu honlapon
találhatók.
A
Wekerlei
Bolhapiac rendezője a Wekerlei
Társaskör Egyesület.

KÖZLEMÉNY

Nyári szünet
Tisztelt Kispesti Építtetők,
Tervezők! Ezúton tájékoztatjuk
Önöket,
hogy
Kispest
Építészeti
Tervtanácsának
nyári szünet előtti utolsó ülését
június 23-án (kedden) tartjuk.
A Tervtanács szeptember 1-én
folytatja munkáját.
GYULAI ISTVÁN
a Tervtanács elnöke
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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 29. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Hát minden, ami kalapáccsal nem javítható”.
Nyerteseink: Áron Lajosné (Jókai u.), Kiss Jánosné (Árpád
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. június 17.

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

(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 0620 /
824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.lutheran.hu)
Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Weker, Hungária út 37.),
10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 16 óra: ifjúsági
istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők köre. Csütörtök:
18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: ifjúsági
bibliaóra.
Ezen kívül: ﬁatal házasok köre, baba-mama klub,
házi bibliaórák, hittan, konﬁrmáció stb. Lelkipásztori
beszélgetések kérésre, igény szerint. Jézus mondja:
„Békességet adok nektek, ne legyen nyugtalan a
szívetek.”

„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., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor.
Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.

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 nyári hónapokban szünetel. Július 5. 10 óra: az elhunytakra gondolunk, július 12. 10 óra: Imhof püspök, Svájc.
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MSZOSZ

Labirintus
a Budai Vár alatt!

Az MSZOSZ júniusi sétáját
a Budavári Labirintus bejárásával kötötte össze, ahol ez
alkalommal is nagy élményben
volt részünk.
A Budavári Labirintus több
emelet mélységben a Világörökség részeként számon tartott Budai Vár alatt található.
Az 1 200 m hosszú barlang
– és mély pincerendszer félmillió éves szilamennyezetével, történelmi idők emelte falaival titokzatos kiállításokkal
várja látogatóit. A Vár alatti
barlangrendszer legnagyobb,
legrendezettebb
látogatható
szakasza. A nagyságát tekintve
világviszonylatban egyedülálló
várhegyi mésztufa-barlang. A
barlangfülkéket összekötötték
egymással a Vár házainak pincéivel, így a Várhegy gyomrában valóságos labirintus jött
létre. A sziklapincék közötti
utak teljes kiépítésére az 1930as években került sor, majd a
háborús program részeként
egy tízezer férőhelyes óvóhelyet alakítottak ki. Az 1996-os
nagyszabású rekonstrukciós
munkálatok nyomán a Budavári Labirintus a lehetőségekhez
képest visszanyerte eredeti,
háború előtti arculatát. Egyik
fő nevezetessége a reneszánsz
sziklaterem a Mátyás-bor kutakkal, melyekből vörösbor
folydogál. Budapest alatt száznál is több barlang húzódik,
nem csoda, hogy a barlangok
fővárosaként is emlegetik világszerte. A vetítőteremben a
Budavári Labirintusról és a
magyar fővárosról bemutatott
kisﬁlmeket néztük meg. Nagy
élmény volt!
MEDGYES JANKA

TÁJÉKOZTATÓ

Zöldkommandó
telefon
A Zöldkommandó éjjelnappal, 24 órában hívható
információs száma, amelyen
a kerületi lakosok bejelenthetik, ha illegális szemétlerakást látnak vagy gyűjtőhelyet találnak:

06-20-535-1837

TÁJÉKOZTATÓ

A parlagfű elleni védekezésről

A

növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvényt 2005-ben módosította az
országgyűlés, melynek eredményeként jelentősen szigorodott
a parlagfűvel szennyezett 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 ingatlantulajdonosoknak 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 gyom-
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PETUR UTCA 7., TEL.: 282-9895, 358-0690,
HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

„Színes szőttesek” címmel
Bernáth Judit alkotásait tekinthetik meg júniusban a látogatók
hétköznap 8 órától 20 óráig.

NAPKÖZIS TÁBOR

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.

EGÉSZSÉGÜNK

Idén nyáron is változatos programokkal, jó hangulattal várjuk a kerületi általános iskolás
gyermekeket a kerületi napközis
táborba.
Ideje: 2009. 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!

GYERMEKHÁZBAN
MŰKÖDŐ TÁBOROK
Családias körülmények között,
színvonalas foglalkozásokkal
várjuk táborainkba a gyerekeket

Sürgősen a kullancsok

ellen

a nyár, akkor nyaralás, útra
kel az ország. Van, aki távoli
vidékeken piheni ki éves fáradalmait, van, aki a családjával
itthon utazik gyönyörű tájakra.
A gyerekek zöme nem csak a
szüleivel nyaral, hisz hosszú a
nyár, és aki teheti, elküldi csemetéit mindenféle táborokba,
gyereknyaraltatásokra is.
Ha nyaralunk, ezt legtöbbször
a természetben tesszük, mert
a nyárban az a legjobb, hogy
végre kiszabadulhatunk a
négy fal közül. Ott lehetünk,
ahol a fű, fa, virág terem: az
erdőkben, mezőkön, vízparton,
parkokban. Ám, ha kitesszük
a lábunkat hazulról, számíthatunk arra, hogy a szabadban
lesz olyasmi is, ami csíp, szúr,
fájdalmat okoz – amit jobb
elkerülni. Az csak apró kellemetlenség, ha például a csalán
hozzánk ér, és égeti a bőrün-

tet”, és szedjük ki magunkból,
egymásból az esetleg mégis
befúródott élősködőket – erre
a célra mindig legyen nálunk
szemöldök-csipesz, vagy a
patikában kapható speciális
kiszedő eszköz.
Bármennyire óvatosak vagyunk, nem biztos, hogy el
tudjuk kerülni, hogy a kullancs
meg ne fertőzzön minket. Az
agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen kérjünk védőoltást,
amellyel megelőzhetjük a bajt.
A teljes védettség kialakulásához három oltásra lesz szükségünk. Az első két oltás között
négy hét kell, hogy elteljen, a
harmadik 5-12 hónap múlva
esedékes.
Szinte látom magam előtt az
ijedt szülői arcokat: a gyereke
két-három hét múlva indul
az iskolai táborba – most már
késő, lekéste az oltást?

H

A vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, valamint a Lyme-kór
a két legveszélyesebb betegség,
amit terjeszthetnek

ket. Ám a zöldben, a füveken, a
bokrokon vannak kifejezetten
veszélyes lények is: ezek az apró
kullancsok, amelyek ha belénk
fúródnak,
megfertőzhetnek
minket. Például Lyme-kórral,
amely nagyon gyakori betegség, és csak akkor gyógyítható,
ha időben észreveszik.
A kullancs okozta igazi veszély azonban, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás.

Ez a Lyme-kórnál ritkább, de
jóval súlyosabb kórkép. Itt a
halálos kimenetel sem ritka, és
a betegeknek majdnem a fele
a gyógyulás után maradandó
bénulásra számíthat.
Mit tehetünk, hogy elkerüljük
a bajt? Először is húzzunk zoknit, hosszúnadrágot, valamint
kenjünk a bőrünkre speciális
rovartaszító krémeket. Esténként tartsunk „kullancs-vizi-

a Wekerlei Gyermekházban. A
táborok ötnaposak, 9.00 órától
16.00 óráig tartanak. A tízórai
és uzsonna mellett meleg ebédet
biztosítunk. A foglalkozások
mellett az udvaron szabadtéri
játékokat is játsszunk. Részvételi díj: 18.000 Ft/ fő.
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.
Ideje: június 29-július 3.
DIVATTERVEZŐ TÁBOR
8-14 éves korig. Színek-formáka ny a go k- t r e n d e k- s t í l u s o k .
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.
Ideje: július 27-31.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves
korú
gyermekek
számára.
Klasszikus
balett
alapok,
musical és showtánc, társastánc,
hip-hop, ír tánc. A tábor utolsó
napján bemutatót rendezünk.
Ideje: 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.
Ideje: augusztus 10-14.
FOLTVARRÓ TÁBOR
A három napos táborba jó
hangulattal
kézimunkázásra
várjuk
az
érdeklődőket.
Szalagszövés,
dobozkészítés
és egyéb patchwork technikák
elsajátítása és gyakorlása.
Ideje: augusztus 24., 25., 28.
(hétfő, szerda, péntek)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

KISPESTI MUNKÁSOTTHON
MŰVELŐDÉSI HÁZ
1195 BUDAPEST,
TELEKI UTCA 50.,
TELEFON/FAX: 282-9826,
282-9736
WWW.KMO.HU

Táborok
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 email címen lehet.

MŰVÉSZETI TÁBOR
Szerencsére nincs veszve
semmi. Ha szorít az idő, de a
gyerek (vagy felnőtt) indulásáig azért még van legalább
14 napunk, kivédhetjük a
kullancscsípés okozta agyvelőgyulladást. Kapható ugyanis
olyan oltás, amelynél az első
két vakcina beadása között
nem muszáj várni négy hetet,
és már két hét múlva be lehet
adni a következő oltást. Ennél
az úgynevezett. „gyorsított oltási sémánál” már a második
szúrás utáni napokban kialakul
a megfelelő védelem. A szülő
megkönnyebbülhet, ám ne feledkezzen meg az 5-12 hónap
múlva esedékes újraoltásról!
Kezdődjék hát a várva várt
gyönyörű nyár – immáron védetten. Legalábbis a kullancsok
ellen…
DR. VÉSZI ZSUZSA
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KIÁLLÍTÁS

irtás. 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

PROGRAMOK | KISPEST

Kunbaracson, a
háborítatlan természetben!
Július 6-tól július 15-ig
- színjátszás-musical,
- kreatív-hobby szakokkal
a 8-15 éves korosztály részére.
A szakmai programok
mellett: kirándulás a
Kiskunsági Nemzeti
Parkba, a Kecskeméti
élményfürdőbe, kenyérsütés kemencében, stb.
Játszótér természetes
anyagokból, lovaglási
és gokartozási lehetőség
minden nap, fürdőmedence,
sportpályák!
Részvételi díj: 29 900 Ft.,
mely az utazás, szállás,
napi háromszori étkezés,
a szakmai és szabadidős
foglalkozások költségeit
tartalmazza.
Jelentkezési határidő:
június 20.
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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
AJTÓ- ABLAK-, CSEMPE MOSÁST;
SZŐNYEG, KÁRPIT, BŐRKÁRPIT, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN + FESTÉST, MÁZOLÁST.
Tel.: 06/70-50-20-131
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@t-online.hu
Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási
munkát vállalok! Tel.: 280-1271, 06/20-5327823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
„Építő 98” BT. 06-70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-21520-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobilﬁx 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 06-30-2515872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves,
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-4165879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os
hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144235, 280-2542
Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. Tel.:
280-05-02, 06/30-315-9919
Tetőterek, lakások építése, felújítása, homlokzatok hőszigetelése. Ingyenes felmérés.
Minőségi munka. Megbízható szakemberek. Tel.: 06/20-933-8634, 282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni
elképzelések alapján, Bosch Siemens, Teka
háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes
felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.:
06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés.
Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat:
08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629
Magnetoterápiás kezelés.
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249,
06/30-931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés,
ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94
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
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: 06-70-949-76-90, Email: pesterzsebet@zoldotthon.hu
Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, erkélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb lakatosmunkák, javítások. Tel.:284-2540, 06/70
209-42-30
Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, konyhák felújítását vállaljuk, igény
szerint anyaggal, bontással, sitt szállítással.
Tel.: 06/70-273-4975
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.

E-mail: mu0000@freemail.hu . Mob.:
06/70-422-9445, Tel.: 786-5872, Fax: 7857344
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
VILLANYSZERELÉS,
hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon telepítés,
villanytűzhely, bojler javítás, VÍZVEZETÉK-, vízóra szerelés-, csere. Tel.: 2604870, 06/20-979-0624
Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, ﬁx),
reluxák, napellenzők, szalagfüggönyök,
(tisztítása is), roletták javítása és készítése
garanciával!!! Tel.: 06/1 280-5081, 06/20354-0518, 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: 06/20387-2684, gmano97@mail.com
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 Gyorsszerviz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikro,hűtő javítása 1év
garanciával! Ingyenes kiszállás! 285-34-88 ,
06-30-9-50-17-17 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
Hasi ultrahang vizsgálat-gasztroenterológiai
magánrendelés keretében- beutaló nélkül
is. Tel.: 06/20-9192-401
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327

Lovastábor, lovasoktatás a KÖKI-től 20
percre a Tövesmajori Lovasfarmon. 4 fő
felett a szállítás megoldható. Mobil: 06-2095-59-349, e-mail: info@lovas-farm.hu

Garanciával vállalok salétrom- és penészmentesítést, festést, mázolást, tapétázást,
gipszkartonozást, burkolást, kisebb kőművesmunkákat. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel! Tel.: 06/70-604-7216

Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870

FOTÓZÁS családi, gyermek, portfólió
alkalomhoz, stílushoz. Alapár: 5.000 Ft/20
db 10x15-ös kép választott helyszínen vagy
otthon. Érd.: 06/70-677-4778

Mindennemű parkettás munkát, parketta
csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta
lerakása, lamináltozás anyaggal is, garanciával. Tel.: 708-2789, 06/205-202-689

ESKÜVŐ, rendezvény, családi esemény
megörökítését vállalja két lendületes, nagy
tapasztalattal rendelkező ﬁatal....mert a kép
a legszebb emlék... Érd.: 06/30-715-6941,
06/70-677-4778

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű-engedélyezés. Nagy László, épületgépész, tel.:
06/30-944-6513
KERT TELEK RENDEZÉS! Permetezés,
metszés, favágás, fűkaszálás, bozót irtás,
tereprendezés, gyepesítés, kerítés építése,
öntöző rendszer kiépítése. Térkövezés, járda készítés, kőműves és ács munkák. Épületek bontása és szállítás. Egyéb kertészeti
és kőműves munkák vállalása. Garanciával,
reális áron. Részletﬁzetés megoldható. Email: mu0000@freemail.hu , Tel.: 06/70422-9445, 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:

Épület- és bútorasztalos munkák. Ajtóablak méretre gyártva, konyhabútor, szoba
bútor, beépített szekrény, lépcsők, korlátok,
galériák, kerti építmények. Tel.: 06/70-3649697
Víz-fűtés szerelés, fürdőszoba felújítás és
egyéb épületgépészeti átalakítások, szakembertől. Darvas Tamás: 06/70-265-3069
Szexeljen otthonában lehúzott redőny
mellett! Hívja most a redőnyöst! 06-30/5623741
Fiatal nyugdíjas kerti karbantartást elvállalna. Sok mindenhez értő ezermester. Tel.:
06/20-285-7402
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák,
ereszcsatorna cserék, tető javítások, fürdőszoba felújítás, csapok- , wc tartályok
cseréje. Tel.: 06/20-391-5982, 291-9239

INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás,
amerikai konykás, 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
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra.
Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-es
kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van
egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.:
06/20-427-4559
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000
nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/3032-43461
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 150 nöl összkomfortos 105 m˛
családiház. 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET ELADÓ
Irányár: 31,9 mill. Tel.: 377-6989 06/30-9759572, megtekinthető: http://www.startapro.
hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_
haz/777906
BALATONAKARATTYÁN 100 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 családi házas 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: amerikai
konyhás nappali+ 1 szoba+ fürdő+ 23 nm
terasz. Tetőtér: 2 szoba+ fürdőszoba+ erkély, Tetőtérbeépítéses, gáz cirkófűtéses,
telefon-UPC, 340 nöl panorámás telekkel,
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal,
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-2191235, 06/30-251-9135
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban, tulajdonostól eladó egy 125 nöl-es teleken, 85
nm-es, összkomfortos családi ház. Iá.: 26,8
M Ft. Tel.: 06/20-295-1437, 282-7993
XVIII. KISZ-en, kockaházban, 50 m˛-es,
I. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros lakás,
2 külön nyíló szobával, ablakos fürdővel,
külön wc-vel eladó. IRÁNYÁR: 11.8 M Ft.
TEL:06/30-954-6019
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

2009. június 17.
Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz - villany - csatorna- pince van.
Abc- kisboltok, buszmegálló 300 méterre.
Tel. (este) : 06/70-516-4701
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel,
egy 210 m 2-es 6 szoba + 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
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 nmes, 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
Tulajdonostól sürgősen eladó kispesti,
saját kazános házban, második emeleti, 37
nm-es, egy szobás, nagy konyhás, világos,
parkra néző, tehermentes öröklakás. Alacsony rezsivel, jó közlekedés! 8.3 M Ft-ért.
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

HIRDETÉS
LUXUSLAKÁS Kispest szívében, 110 nmes, 3 + 1félszobás, két fürdőszobás, gázfűtéses, légkondicionáló és riasztóberendezéssel ellátott, csendes, világos öröklakás,
egyedi belső megoldásokkal, a fürdőkben
masszázskáddal, illetve masszázszuhanynyal, INFRASZAUNÁVAL, 2 erkéllyel,
gardróbszobával, az erkélyekről kellemes
belső kertre néző kilátással, tárolókkal egy
2004-ben, minőségi kivitelezésben épült,
négyemeletes, téglaépítésű, tízlakásos
társasházban. A szakszerű kivitelezésnek
és a korszerű anyagok felhasználásának
köszönhetően hihetetlenül ALACSONY
REZSIKÖLTSÉG!! Irányár: 33,5M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

WEKERLÉN A KISPIAC MELLETTI
LAKÓTELEPEN,
TULAJDONOSTÓL
ELADÓ EGY IV. EMELETI, 2 SZOBÁS,
KONVEKTOROS,
TEHERMENTES,
KLÍMÁS, VÍZÓRÁS LAKÁS. IÁR.: 11,9
M FT. ÉRD.: 06/20-99-47-668, VAGY 2827-619

IRÁNYÁR 10.500.000 FT. TEL.: 06-20364-4237 www.ilonalak.hu

Elcserélnénk önkormányzati 1 + 3 félszobás, gardróbos, étkezős, erkélyes lakást
kisebbre. Tel.: 06/70-511-4532

Kisfaludy utcában, felújítandó, II. emeleti,
59 m 2-es, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó 7.9 Millióért 06-20/389-6675

ELADÓ KISPETEN, ÖSSZKOMFORTOS,
BÚTOROZOTT KIS LAKÁS, REÁLIS
ÁRÁRÓL
MEGEGYEZÜNK.
TEL.:
06/20-526-7530

Toldy utcai pontházban, VII. emeleti, 62 m 2es, 2 és félszobás, erkélyes, központi fűtéses
lakás eladó 9.6 Millióért 06-70/365-6499

Kispest Óvárosában, csendes, árnyas mellékutcában 24 M Ft-ért eladó 100 nöl-es,
összközműves, rendezett telken 72 nm-es,
kétszobás, nagy konyhás, verandás, kitűnő
állapotú családi ház. Dryvit vakolat, hő- és
hangszigetelt nyílászárók, tetőtér beépítési
lehetőség. Telefon: 06-30/357-2164

Kispesten, kertes, 3 lakásos házban, külön
bejáratú, 85 + 22 nm-es ház, 340 nm telekkel, nagyon jó helyen eladó vagy elcserélhető. Pest környékére is. Tel.: 06/20-278-2592,
281-1819

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

X. Éles saroknál, 30 nm-es, egy szoba
komfortos, egyedi fűtésű, előkertes, önkormányzati lakásomat elcserélném max. 1,5
szobásra ráﬁzetéssel. Tel.: 06/20-335-2576
Fő u.-ban 100 nöl telken, 3 szobás összkomfortos családi ház eladó. Iá.: 23 M. Ft. Tel.:
06/30-219-4598
Kispest Lehel utcában eladó III. emeleti, 53
nm-es, klímás, vízórás, redőnyös lakás 9,3
M. Ft-ért. Tel.: 06/20-419-5654

Kispesten eladó kétlakásos családi ház
magánszemélytől, 4+1 szobás, 150 nm-es
telek. Iá.: 26.9 M. Ft. Tel.: 06/70-525-6650

HIGGYEN A SZEMÉNEK!
WEKERLÉN, CSENDES KÖZBEN,
KÉTLAKÁSOS HÁZBAN, BEÉPÍTETT
TETŐTERŰ , NÉGYSZOBÁS, 87 NM.
CIRKÓFŰTÉSES HÁZRÉSZ 25, 8 M.
FT. REKLÁMÁRON ELADÓ! ALKUKÉPES!

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

KISPEST ÓVÁROSÁBAN, CSENDES,
SZÉP UTCÁBAN, NÉGYLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN, 36 NM. EGYSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES LAKRÉSZ
KERTTEL, AUTÓBEÁLLÓVAL 10,7
M. FT IRÁNYÁRON ELADÓ!

Kispesten Jókai utca 65 szám alatti (két
szoba, összkomfort) ingatlan eladó szép
környéken. Érdeklődni: 0670-931-10-86

Eladó családi házat, öröklakást, építési
telket keresek Kispesten ügyfeleim részére.
Hívását előre is köszönöm. Reményi Ágnes
ingatlanközvetítő és értékbecslő. Telefon:
06-30/357-2164

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRRE
NÉZŐ 59 NM., EREDETILEG KÉTSZOBÁS DE KÜLÖNLEGESEN ÁTALAKÍTOTT, MÁSODIK EMELETI,
JÓ ÁLLAPOTÚ CIRKÓFŰTÉSES,
LAKÁS 15,7 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ!

Kispest központi részén sürgősen eladó 53
nm-es, (eredetileg 1 + 2 félszobás), csendes,
panorámás, világos, egyedi átalakítású,
kétszoba-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: 0630/357-2164
Kispest, Rákóczi utcában eladó 320 nm-es,
összközműves telken kétszobás, előkertes,
felújítandó családi ház. Az ingatlan tehermentes, a kertben fúrt kút. Irányár: 17,9M
Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Felső-Kispest, kertvárosi részében, jó
közlekedéssel, csendes helyen eladó 100
nöl-es, parkosított telken 160 nm-es, 4
szobás, 1987-ben épült, folyamatosan
karbantartott, gázcirkó fűtéses ikerház
fél, mosókonyhával, nagy terasszal, több
gépkocsi tárolására alkalmas süllyesztett
garázzsal. Irányár: 33,9M Ft. Telefon: 0630/357-2164
Kispest-Óváros, csendes, szép utcájában
eladó 400 nm-es, parkosított telken 4 + 2
fél szobás, ebédlős, dupla komfortos, különleges hangulatú, impozáns családi ház.
Dryvit szigetelés, kandalló, grillező a kertben, fúrt kút, pince, nagy garázs, műhely,
stb. Több generáció együttélésére is kiválóan alkalmas. Irányár: 36,9M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
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KIADÓ! WEKERLÉN, KÓS KÁROLY
TÉREN, RENDEZETT HÁZ MÁSODIK
EMELETÉN 58 NM., KÉTSZOBÁS
FELÚJÍTOTT LAKÁS, CSAK KONYHABÚTORRAL HOSSZÚ TÁVRA
BÉRELHETŐ! 60 000 Ft.+ REZSI/HÓ.
WEKERLÉN, CSENDES UTCÁBAN
EMELETI, KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, FELÚJÍTANDÓ LAKÁS 13,5
M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
KISPEST- KERTVÁROS CSENDES
UTCÁJÁBAN, 75 NM. KÉT ÉS
FÉLSZOBÁS, ÉTKEZOS, NAGY
TERASZOS, ALÁPINCÉZETT,
BETONFÖDÉMES, GÁZKAZÁNOS
CSALÁDI HÁZ 120 NÖL TELKEN,
GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL 27,8 M.
FT IRÁNYÁRON ELADÓ! AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ!
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 % ÁFA NINCS!
KÁROLY TÉR 13. T. 348 0335 www.
ingatlan.com/k.ingatlan
06/70/536 58 57- 06/20/53 00 165, TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
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

Kispesti garzon, 32+4 nm., erkélyes, panorámás, metrónál, alacsony rezsivel eladó 7,6
M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460, 357-3742

Keresek és kínálok házakat, lakásokat, házrészeket, telkeket és bárleményeket. Hívását
köszönöm! Te.: 06/30-218-9697
KISPESTI
INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERES ÉS KÍNÁL A KERÜLETBEN
INGATLANOKAT. TEL: 06-20-364-4237
www.ilonalak.hu
XIX.WEKERLÉN 12 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN FÖLDSZINTI 52 NM-ES,
2 SZOBÁS, SPÁJZOS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, JÓ ÁLLAPOTÚ, KARBANTARTOTT ÖRÖKLAKÁS KERTRÉSSZEL,
TÁROLÓVAL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL 13.900.000 FT ELADÓ.
TEL.: 06-20-364-4237, www.ilonalak.hu
XIX. KISPESTEN 26 NM-ES KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS,
GÁZKONVEKOROS FŰTÉSŰ TEHERMENTES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ
HÁZRÉSZ /2 LAKÁSOS/ 75 NÖL TELEKRÉSSZEL, KERTI TÁROLÓVAL,
KOCSIBEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL
IRÁNYÁR 8.900.000 FT ELADÓ. TEL.:
06-20-364-4237. www.ilonalak.hu
BEFEKTETÉSNEK IS KIVÁLÓ!!!XIX.
KISPESTEN ÁRON ALUL ELADÓ 53
NM-ES 1+2 FÉL SZOBÁS, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, KLÍMÁS, FELÚJÍTOTT FÜRDŐSZOBÁS FIATALOS,
HANGULATOS
SZÉP
ÁLLAPOTÚ
ÖRÖKLAKÁS 8.000.000 FT. TEL.: 06-20364-4237, www.ilonalak.hu
XIX. KISPESTEN NÉGYEMELETES
HÁZ III. EMELETÉN, 75 NM-ES, 1+3
FÉL SZOBÁS, ÉTKEZŐS, GARDRÓBOS, ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT/ TRÓPUSI/ BEÉPÍTETT
BÚTOROS, GÉPESÍTETT KONYHÁS,
LÉGKONDIS IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS
PINCERÉSSZEL IRÁNYÁR 13.900.000
FT ELADÓ, SZINTÉN NÉGYEMELETE
HÁZBAN 67 NM-ES 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS, ERKÉLYES

Toldy utcai pontházban, felújított, III.
emeleti, 37 m 2-es, 1 szobás, erkélyes,
központi fűtéses lakás eladó 8.2 Millióért.
06-30/210-9841

Felső Kispesten 150 nöl-es telek eladó 17
Millióért 06-20/389-6675
Kispest Óvárosban, 100 nöl-es telken, jó
állapotú 65 m 2-es, 1,5 szoba hallos, beépíthető tetőteres családi ház eladó 22.5 Millió
Forintért 06-70/365-6499
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. ALAPOKTÓL A FOLYÉKONY
BESZÉDIG. EGYÉNILEG, PÁROSAN ÉS
KISCSOPORTOKBAN. Tel.: 06/30-8581068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20224-01-30
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS KISPESTEN. Általános iskolásoknak, minden
tantárgyból, középiskolásoknak matematikából. Tel.: 377-4448, 06/30-581-6069
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.: 2814335, 06/20-211-9077
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-3375703
MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára, felvételire, érettségire felkészítés minden korosztálynak. Tel.: 06/30-726-4205
ÁLLÁS
Kispesti ingatlaniroda ingatlanreferenseket
felvesz megbízásos jogviszonyba kötetlen
munkaidővel. Érdeklődni: 06/30-216-4813
Megbízható középkorú nő takarítást vállal.
Tel.: 06/20-441-6547.
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ
IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL
és Színvonalas Rendezvényekkel! Tel.:
420-59-58
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
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Eladó újszerű olasz tésztagép + cérnametélő. 1 db. kempingágy, új Berguer gyártmányú 13 db-os kés készlet, zöldség aprító + 2
db. zöldség reszelő. Tel.: 377-7212
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, diópácos, kulcsos,
kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet
íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/70319-34-27
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték,
10-kg-ós csomag, könnyű tisztántartás.
400ft/csomag www.fabrikettalas.hu 70/9400-555
Vadonatúj férﬁ és női olasz bőrkabát, 115
cm. magas vadonatúj plüss mackó, ipari
varrógép, evezőpad, negyed áron eladó.
Tel.: 208-5434
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, 06/30285-75-95
2 db. mennyezet lámpa, konyhai függeszték,
130 x 65 cm-es fregoli eladó. Tel.: 214-7564
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó,
Salgó polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni:
06/30-360-4339, 280-1923 (Ady E. Toldy
sarok.)
2 db. 77 x 150-es, 1 db. 200 x 200-as, és 1
db 100 x 200-as gépi perzsaszőnyeg eladó.
Tel.: 214-7564

Hölgyeim ﬁgyelem! Új állapotú, keveset
használt, M-XXXL-ig, divatos blúzok,
pamutpólók, pulóverek, nadrágok, kabátok
eladók. 300 Ft/ db áron. Tel.: 06/20-2564646
Időskorúak, szülő szeretők ﬁgyelem! Elfáradt? Nem tudja magát ellátni? Segítek!
Leinformálható, 50-es hölgy várja hívását:
06/30-372-5308
ÁGY 130x200-as, ágyneműtartós, szivacsos, keveset használt eladó. Ár: 19.000 Ft.
Érd.: 0670/3858303
1500 db. SZIKLA hanggátlós tégla, 35 x 20
x 20 méretben, 350 Ft. / db. áron eladó. Tel.:
06/30-594-3533
Eladó: tavaszi - nyári cipők 46 méretben, ugyan itt, sarok számítógép asztal,
kihúzható tartóval. Telefon: 06/20-3330150
Használt Bosch típusú, felül fagyasztós,
240 / 60 literes hűtőszekrény, 15.000 Ft.-ért
eladó. Tel.: 06/30-270-6209
Kispesti piac mellett, orvosi rendelőben,
délelőtti órákban, naponta - kedden és pénteken egész nap, rendelési idő kiadó. Tel.:
06/20-255-3138
Eladó egy vadonatúj zsoké sapka 56-os
méretben, gyerek és felnőtt teniszütők,
asztali és kézi expander. Telefon: 2805434.
18 éves, 1500 ccm-es Lada nagyon olcsón
eladó, üzemképes, friss műszakival. Tel.:
280-5434

Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási
munkát vállalok. takarítás, mosogatás, vasalás, Stb. Tel.: 281-3648
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
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
2 db. rekamié, diófából ágyneműtartó., 2 db kárpitozott szék, 1 antik
tárolószekrény, szobakerékpár, 2,6 m
betongerenda, villanytűzhely eladó. Telefon: 281-2553
Bejárati rácsajtó biztonsági zárral, 3 égős
gáztűzhely, kombi hűtő, Roventa mobil
klíma, kisbútorok eladók. Tel.: 06/30-3240-661
Eladó 3 db. subaszerű, színes mintájú faliszőnyeg, 185 x 70 cm., valamint koktél
paradicsom palánta. Érdeklődni 19.00 óra
után, tel.: 707-6570

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft, keretes: 2 400 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,
06/20-330-3785
FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6.
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. és 13.
szám alatt, vagy az Üllői út 250. szám
alatti hirdetőirodában.

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirde-

Eladó egy darab gázpalack. szerszámok,
satu, műszaki cikkek, fúró, trafó, ﬂex, stb.
2 db, 5 méretes eternit cső (új) vasak, tűzifa,
kályha, 2 db faragott lábú konyhaasztal. sok
egyéb, egy db. 170 literes 6 ﬁókos fagyasztó
szekrény és egy vadonatúj takarítógép. Tel.:
06/20-256-4546

tési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az

80 éves Csepel varrógép eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06/20-441-6547

elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is.

egyéb rovatban, amennyiben nem üzleti
tevékenységről van szó. Csak névvel és
címmel ellátott megrendelést tudunk

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.
Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György
ügyvezetõ igazgatók Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2009. június 25. www.kispest.hu

2009. június 17.

HIRDETÉS

23

