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sport
SiSa tibor
a budapest Honvéd FC  
labdarúgói tiszteletére  
rendeztek fogadást  
június 16-án a városházán.  
a csapat idén megszerezte  
a Magyar Kupa győzelmet.

4. oldal

„Az elkövetőt néhány 
virágtő eltulajdoní-
tása miatt is bűn-
cselekmény miatt 
vonhatják 
felelősségre.”

az önkormányzat 
ebben az évben 
közel 130 millió 
forintot költ a kis-
pesti játszóterek 
átépítésére,  
felújítására.

fejlesztések

XV. évfolyam, 13. szám

LipCSei
SzaboLCS

8. oldal

Műfüves 
pályát építenek

2. oldal

viráglopások

papiné
dr. lőrinczy
rozáLia

2. oldal 3. oldal

nyári Munkák

gajda péter
„a nyár egy része 
általában pihe-
néssel telik, több 
cégnél alig zajlik 
az élet, másképp 
lesz ez a kispesti 
önkormányzat 
házatáján.”
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Játszótereket újít fel a 
kerület
jelentősen megnőtt a Vas Gereben utcai 

süllyesztett játszótér forgalma az utóbbi 
egy-két hétben, a nagy érdeklődés kiváltó-
ja pedig minden bizonnyal a nemrégiben 
kihelyezett új, hatalmas játszóvár. A hat 
méter széles és 11 méter hosszú, június kö-
zepén néhány nap alatt összeszerelt eszköz 
a 4-14 éves korosztálynak nyújt kikapcso-
lódást. Formája a diósgyőri várat stilizálja, 
négy különböző magasságú tornya mellett 
van benne még két eltérő magasságú csúsz-
da, több egyensúlyozó híd, hegymászó és 
kötélmászó fal, valamint ferde és függőle-
ges mászólétra is. A gyerekek biztonsága 
érdekében 40 köbméter ütéscsillapításra 
szolgáló folyami homokot terítettek a vár 
alá. A beruházás során az építmény köz-
vetlen környezetében növénytelepítést is 
végeztek, 75 lombhullató cserjét ültettek 
ki az elmúlt napokban az önkormányzat 
kertészei – mondta el lapunknak Lipcsei 
Szabolcs, a zöldprogram iroda vezetője. 

Ősz elejére készül el a tervek szerint a 
Kosárfonó utca vége és a Katica utca eleje 
közötti jelenleg már rossz állapotú játszó-
tér felújítása, ahol a régi eszközöket újakra 
cserélik – lesz benne vár, rugós játék és 
természetesen homokozó is – , valamint a 
gyerekek biztonságát műfű burkolat védi 
majd.

a szakembertől megtudtuk, a Kossuth 
Lajos utca 12-14. és a Zrínyi utca 27. 

épületek közötti játszótér felújítását is  
tervezi a kerület. A területen az egészen 
kicsi – maximum hatéves – gyerekeknek 
szeretnének létrehozni csúszdával, hintá-
val, rugós játékkal felszerelt játszóteret a 
tervek szerint az ősz végére.

az idei játszótér-építési program leg-
nagyobb beruházását a Nagysándor 

József utcai dombon és környezetében 
tervezi az önkormányzat. Itt két ütemben 
– idén és jövőre – a legkisebbektől egészen 
a tizenéves korosztály igényeit is kiszol-

gáló kalandparkot szeretne megvalósítani 
az önkormányzat. Az építkezés ősszel 
kezdődő első ütemében hangtompító ke-
rítéssel ellátott műfüves labdarúgó pályát 
alakítanak ki, emellett megépítik a 0-6 
éves korosztálynak tervezett, körbekerített 
kicsik játszóterét, új eszközökkel és mű-
füves burkolattal. Átadása ősz közepére 
várható. Jövőre tovább folytatódik a ka-
landpark építése, játszóteret hoznak létre 
a nagyobbak részére, sportpályát építenek 
és kertészeti munkákat is végeznek majd. 
Lipcsei Szabolcs lapunknak kiemelte, a 
beruházás végén olyan központi helyen 
lévő játszópark jön létre, ahová a többgyer-
mekes szülők akár egyszerre is lehozhatják 
különböző korosztályú gyerekeiket, hiszen 
a játszóeszközök egészen 18 éves korig 
nyújtanak majd kikapcsolódási lehetőséget 
a fiataloknak. Hozzátette, a közbiztonság 
javítása érdekében térfigyelő kamerát is 
felszerelnek a területen.

Már elkezdődtek, nyáron 
tovább folytatódnak, ősz-

szel pedig befejeződnek 
az idei játszótéri felújí-
tások a kerületben. Az 

önkormányzat ebben az 
évben közel 130 millió 
forintot költ a kispesti 

játszóterek átépítésére, 
felújítására. 

nemrégiben számoltunk be lapunk 
hasábjain az idei kerületi növényte-

lepítésekről, a frissen kiültetett virágokat 
azonban már számtalan helyszínen el is 
lopták. Lipcsei Szabolcs, Kispest főkerté-
sze elmondta, ugyan az esetek nem érték 
meglepetésként a polgármesteri hivatal 
munkatársait, ám a lopások az anyagi kár 
mellett nagyon sok bosszúságot okoznak 
a szakembereknek. 
Több olyan növényt 
is kiástak ugyanis 
a közterületekről, 
melyeket ebben az 
időszakban már 
szinte lehetetlen 
pótolni a kertésze-
tekből, így a meg-
tervezett virág-
ágyások látványa 
már mindenképpen 
csorbul. Kiemelte a 
Wekerlén nemrégi-
ben átadott Bárczy 
István teret, ahon-
nan már szinte az 
összes értékesebb 
növényt elvitték, 
nem kímélték az 
örökzöldeket, a 
talajtakaró cserjéket sem. Vandálok még 
a téren felállított emlékművet is megron-
gálták, egyik sípját letörték, majd félre-
dobták. A Városház téren sem sokkal jobb 
a helyzet, egy-egy éjszaka után 8-10 nö-

vénnyel kevesebb díszíti a felújított teret. 
A rongálások mértékét jól jellemzi, hogy 
a Madách utcában nemrégiben az újon-
nan telepített 42 facsemete egyikét vágta 
ketté valaki, nem tudni természetesen, 
mi okból, legutóbb pedig a Kossuth téren 
szedték fel tolvajok az automata öntöző-
rendszer szórófejeit. 
Megtudtuk, a szankció értékhatárhoz kö-

tött, 20 ezer forint 
alatt még szabály-
sértést követ el a 
rongáló, míg 20 ezer 
forint felett már 
bűncselekménynek 
minősül egy-egy 
eset, így akkor már  
a rendőrség intéz-
kedik. Papiné dr. 
Lőrinczy Rozália, 
a polgármesteri hi-
vatal szabálysértési 
irodájának veze-
tője a Kispestnek 
elmondta, tapasz-
talataik alapján 
nagyon kevés a 
szabálysér tésnek 
minősülő eset, 
mivel a kárérték 

meghatározásakor a növények mellett a 
telepítést, a földmunka árát is beszámít-
ják. Az elkövetőt, így már akár néhány 
tő eltulajdonítása miatt is bűncselekmény 
miatt vonják felelősségre.

a 20x40 méteres, palánk nélküli, szokvá-
nyos pálya várhatóan július közepére 

készül el. A mintegy 20 millió forintos be-
ruházást közcélú felajánlásból finanszíroz-
za az önkormányzat. Az Eötvös iskolaihoz 
hasonló méretű focipálya épülhet ősszel 
a Vass iskolában is: ennek megépítésére 

2 milliós minisztériumi támogatást és az 
Ollé Program keretében mintegy 20 millió 
forintos hitelt kap a kerület. A folytatásban 
a felújítás előtt álló központi játszótérre is 
tervez műfüves pályát az önkormányzat, 
és a Wekerle-pályázat sikere esetén továb-
bi kettő épülhet a Kós Károly téren is.

rongálások

fejlesztés

tolvajok dézsmálják 
a virágágyásokat

Műfüves focipálya 
lesz az eötvösben 
Műfüves futballpálya kialakítása kezdődött meg nemrégi-
ben az Eötvös József Általános Iskolában. 
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a Magyar Kupát elnyert focis-
táknak (a döntőben a Győrt 

győzték le) a kerület nevében 
köszönte meg az eredményt a 
polgármester. 
„Dicsőséget hoztak Kispest-
nek” – fogalmazott Gajda Péter, 
majd a nemzetközi szereplésre 
utalva (az Euro Liga-indu-
lás jogát vívta ki a Budapest 
Honvéd FC) további sikereket 
kívánt az együttesnek. 
Az önkormányzat ajándékát – 
az LCD képernyős televíziót 
– úgy adta át a klub marketing 
igazgatójának, hogy Kispest 
azzal is segíteni kívánja a csa-
pat felkészítését. 
Kollek Zoltán arról beszélt, 
hogy nehéz bajnoki év után 
értek el figyelemreméltó ered-
ményt, majd megköszönte az 
önkormányzat egész éves tá-
mogatását. Ennek jeléül a pol-
gármester egy Magyar Kupa-
érmet vehetett át a csapattól.
A focistákat és a sportvezető-
ket Elbert Gábor, az MLSZ 
napokban lemondott főtitkára 

is köszöntötte, majd Páris Ale-
xandra, a Kispesti Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tanulója fuvola előadását hall-

gathatták meg a megjelentek 
(az előadót Mitzinger Ilona, 
az intézmény tanára kísérte 
zongorán). 

Az ünnepség végén a siker ko-
vácsa, Sisa Tibor vezetőedző 
vágta fel az önkormányzattól 
kapott, Honvéd-címeres tortát. 

Csaknem hatszázan – cigány 
és nem cigány családok, 

gyerekek és hajléktalanok – a 
civil szervezet Attila utcai szék-
helyén kapták meg az adomá-
nyokat. Mintegy 1 500 pohárral 
kapott a Vöröskereszt, száznál 
több jutott a Családsegítő Szol-
gálatnak, közel 600 joghurt a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálaté lett, 400-at pedig 
a kerületi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat vehetett át – 
tájékoztatta az akcióról a Kis-

pestet az egyesület elnöke. Ba-
logh Elek hangsúlyozta, nem 
akarnak elkülönülni senkitől, 
ezért etnikai hovatartozástól és 
bőrszíntől függetlenül minden 
rászoruló kapott adományt.
Megtudtuk, egy honlapon 
találtak rá a Senoble Kft.-re, 
amely civil szervezeteket ke-
resett, azért, hogy azok részt 
vegyenek a karitatív akcióban. 
Jelentkeztek, és a cég őket vá-
lasztotta a joghurtok szétosz-
tására.

gyermekbarát büfék kiala-
kítására írt ki nemrégiben 

pályázatot az önkormányzat. A 
kerület célja, hogy segítséget 
nyújtson a gyermekek egész-
séges fejlődését szem előtt 
tartó iskolai büfék kínálatának 
összeállításában – nyilatkozta 
lapunknak Nagy Péter, humán-
szolgáltatási igazgató. Ezért 
a pályázatra olyanok jelent-
kezését várták, akik vállalják, 
hogy az iskolai büfék kínálatát 
szélesítik, a választékot friss 
gyümölccsel egészítik ki, va-
lamint népszerűsítik a zöldség- 

és gyümölcsfogyasztást. Az 
önkormányzat saját fenntartású 
iskoláiból öten jelentkeztek, 
akik közül – a bíráló bizottság 
döntése alapján – első helyen 
végzett az Eötvös, második lett 
a Vass, és a harmadik helyet 
szerezte meg az Erkel iskola. A 
helyezetteket a célok megvaló-
sításában anyagilag támogatja 
az önkormányzat, de – tette 
hozzá az igazgató – minden pá-
lyázó részesült valamilyen ju-
talomban. Megtudtuk, a támo-
gatási összegek felhasználást 
ellenőrizni is fogja a hivatal.

dr. Vargha Péter főigazgató 
beszédében elmondta, saj-

nos egyre szerényebb körül-
mények között tudnak évről 
évre ünnepelni, de „a nehéz-
ségek ellenére fontos, hogy 
az egészségügyi intézet talpon 
van” – fogalmazott. 
Vinczek György alpolgármes-
ter az önkormányzat nevében 
gratulált azoknak a munkatár-
saknak, akik a közelmúltban 
részesültek elismerésben, és 
köszönetet mondott minden 
egészségügyi dolgozóknak a 
munkájáért. 
Elmondta, az intézetben vár-

hatóan szeptember-októberben 
indulhat az a mintegy két-
hónapos felújítás, melynek 
eredményeképpen megszépül 
az aula. Végül hangsúlyozta, 
az intézmény jól szolgálja a 
kispestiek egészségét, a visz-
szajelzések alapján az itt dol-
gozók szívvel-lélekkel végzik 
munkájukat.
Dr. Hajdu Zsolt szülész-nő-
gyógyász főorvos ünnepi be-
szédében Semmelweis Ignác 
munkásság elevenítette fel, 
majd a Himnusz hangjaival 
ért véget Kispesten az idei 
Semmelweis-nap.

sport

egészségünk

támogatás egészségügy

A kupagyőztes focistákat 
köszöntötték

Gyermekbarát büfék

Adomány a roma 
civil szervezettől

Ünnepség az 
egészségügyi 
intézetben

A Budapest Honvéd FC labdarúgói tiszteletére rendeztek fogadást június 16-án a város-
házán. A Magyar Kupa-győztes csapat ajándékot és tortát kapott az önkormányzattól. 

Több ezer (5 raklapnyi) „Kis tejes” gyü-
mölcsös joghurtot osztott szét a Kispesti 
Romákért Közhasznú Egyesület június 
18-án kerületi romák és rászorulók között.

Semmelweis-nap alkalmából tartottak jú-
nius 18-án ünnepséget a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben.

Ételt oszt a kispesti romákért közhasznú Egyesület

a Közpark Kft. szolgáltatásai
Vállalunk kiskertekben, 
társasházi előkertekben:

kertészeti munkákat 
(fű- és sövénynyírás, gyomir-
tás, növénytelepítés, stb)

zöldhulladék elszállítást 
(1700 Ft+áfa / m3)

Társasházak előkerti zöldfe-
lületéről SZÓRT SZEMÉT 
napi összegyűjtését, elszállí-
tását (6500 Ft+áfa / hó / kb. 
500 m2 terület)

Továbbá a 
zöldhulladékgyűjtő zsákok 
árusítását idén is folytatjuk, 

jelenleg 160 Ft-os egység-
áron. A zsákot a kuka mellé 
kell kihelyezni, ahonnan az 
FKF Zrt. köteles elszállítani.

Lehetőséget kínálunk kis 
mennyiségű sitt beszállítá-
sára Temesvár utcai tele-
pünkre (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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dr. Tarnai Richárd egy szó-
rólapra hivatkozott, amely 

szerint a Fidesz-KDNP és az 
MDF nem támogatta a zajvé-
delmet. (Mint ismeretes, a fő-
városi költségvetés elfogadása-
kor, május 14-én – ennek egyik 
tétele volt a Nagykőrösi út zaj-
védelmének 447 millió forin-
tos költsége – a Fidesz-KDNP 
és MDF frakciók kivonultak a 
szavazásról.)  A választókerü-
leti elnök arról beszélt, hogy 
az MSZP-SZDSZ koalíció 
erőből nyomta át a költségve-
tést, amelyben a negatívumok 
mellett a zajvédő fal is szere-
pelt, és Kivágó Iván Györgyné 
személye a titkosszolgálati 
múlt miatt is problémás volt, 
ezért – mint fogalmazott – a 
bohózathoz nem akarták adni a 
nevüket. Hangsúlyozta ugyan-
akkor, hogy a Fidesz mindig is 
támogatta a zajvédő fal építé-
sét, bár forrás csak a Wekerle 
fölötti rész megépítésére van. 
A Fidesz attól is tart, hogy 
megnövekedett költségei miatt 
a Margit híd felújítása elodázza 
a beruházást. 
„Szavakban lehet támogatni, 
sajnálom, hogy ez nem tük-
röződik a tettekben, hiszen a 
szavazáson a Fidesz nem vett 
részt” – jelentette ki a Kispest-
nek Gajda Péter polgármester, 
fővárosi képviselő, aki részt 
vett a tájékoztatón. Elmondta, 
a kispestiek több mint 20 éve 
várják, hogy megoldódjon a 

zajvédelem problémája, s a 
fővárosi MSZP-s és SZDSZ-es 
képviselőknek köszönhetően 
most megindulhat a fal építése. 
„A költségvetésben szereplő 
447 millió forintból elkezdőd-
het a munka, s bízom benne, 
hogy 2010-ben be is fejeződik 
a beruházás” – hangsúlyozta 
Gajda Péter. A helyi SZDSZ 

szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleménye szerint, értet-
lenül állnak a Fidesz sajtónyi-
latkozata előtt. „Azzal hogy a 
fővárosi Fidesz-frakció akadá-
lyozta Budapest költségveté-
sének elfogadását, a fővárosnak 
és a kerületeknek is milliárdos 
károkat okoztak” – fogalmaz a 
nyilatkozat.

Fidesz-Kdnp sajtótájé-
koztató a zajvédő falról

zAJvÉdő fAl

A Nagykőrösi útra tervezett zajvédő fal kapcsán tartott sajtótájé-
koztatót a Fidesz-KDNP kispesti választókerületi elnöke június 
24-én az Újlaki utca és a Nagykőrösi út kereszteződésénél.

sport

Ötven kispesti rászoruló gye-
rek és kísérőik ingyenesen 
vehettek részt múlt hónap kö-
zepén a Fővárosi Nagycirkusz 
fennállásának 120 éves jubile-

umi gáláján. Az intézmény és a 
Baptista Szeretetszolgálat kö-
zös rendezvényére a Kispesti 
Gyermekek Átmeneti Otthoná-
ból és Családok Átmeneti Ott-

honából érkezett kerületieknek 
az önkormányzat vette meg a 
jegyeket. A műsorban fellépett 
többek között Szekeres Adrien, 
Vincze Lilla és Király Viktor.

a csapatbajnokság izgalmai 
után elsősorban egyéni ver-

senyek adnak lehetőséget az 
elmepróbákra. A Barcza Ge-
deon SC hagyományos verse-
nyét Visegrádon rendezi, idén 
már XVII. alkalommal. Ebben 
az évben a májusban lezajlott 
versenyt illően szerényebbre 
terveztük, viszont örömünkre 
Kispest legjobb ifjúsági sakko-
zója, Zsipi Alex Márk győzött 
és nyerte meg a kupát.
A visegrádi országok gyermek-
sakkozóinak együttműködése 
révén évente több nemzetközi 
gyermeksakkversenyen ismer-
kedhetnek, barátkozhatnak a 
gyerekek. Idén előbb Cseh-
országból, Orlovából hozta 
haza csapatunk a harmadik 
helyezettnek járó kupát, június 
végén pedig Kispest csapata 
Liptószentmiklóson, Szlo-
vákiában próbál minél szebb 
sikert elérni. Szeptemberben 
pedig rajtunk a sor, nekünk 
kell fogadni jelenlegi vendég-
látóinkat, csak a költségvetés 
hiányos még…
Június elején Magyarországra 
érkezett Anand, a sakkozás 
világbajnoka. A legjobb ma-
gyar sakkozóval, Lékó Péter-
rel mérkőzött meg Miskolcon, 
és le is győzte 5-3 arányban. 
Visszafelé Budapesten meglá-
togatta a tiszteletére rendezett 
gyerekversenyünket, ahol ő 
adta át a díjakat, türelmesen 
osztogatta az autogrammokat. 
A közel száz sakkozó gyerek 
közül legjobban versenyzőnk 
Péli Noémi szerepelt, aki min-
den mérkőzését megnyerte!
Mindezek mellett még a ra-
pid országos bajnokságon két 
ezüstérmet is szereztünk, To 
Nhat Minh a 18 éven aluliak 
mezőnyében, illetve a 10 éven 
aluli gyerekcsapatunk is ezt a 
szép sikert érte el. 
Köszönjük a szurkolást, és az 
1%-os felajánlásokat, adószá-
munk 18157224-1-42, Barcza 
Gedeon SC.

ÁdÁm GyörGy

rászorulók a nagycirkuszban

Jól szere-
peltek a 
sakkozók
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az M5 bevezető szakaszának 
zaja azóta elviselhetetlen, 

mióta a Nagykőrösi út eleje 
gyakorlatilag sztráda lett. Ez 
még akkoriban épült, mikor 
a környezetvédelem szinte 
ismeretlen forgalom volt és az 
autópályák építésekor a terve-
zők egyáltalán nem fordítot-
tak figyelmet a zajvédelemre. 
Azóta ezen a téren nagyot vál-
tozott a világ, így ma már nem 
épülhetne még gyorsforgalmi 
út sem. Teljesen világos, hogy 
ahol lehet, mindent utólag kell 
pótolni, sajnos mindez nem 
kis pénzbe kerül. Akkora 
pénzbe, ami meghaladja egy 
kerületi önkormányzat anya-
gi lehetőségeit. Ezért Erzsé-
bet és Kispest politikusai jó 
húsz éve lobbiznak a zajvédő 
fal megépítéséért. Őszintén 
szólva arra már nem nagyon 
emlékszem, hogy Kispest első 
szabadon választott képvise-
lője milyen nyomást gyako-
rolt saját kormányára, a lobbi 
tevékenység természete, hogy 
a munka nem, legfeljebb az 
eredménye látszik. 

Az biztos, hogy az első cik-
lusban ez az építkezés nem 
indult el. Magától értetődő 
volt, hogy az 1994-es meg-
választásomat követően ez 
volt az egyik célkitűzésem. 
Akkoriban úgy gondoltam, 
hogy a különböző pártokhoz 
tartozó politikusok, ha kell 
össze tudnak fogni Kispestért, 
Budapestért, Magyarország-
ért. Ma is így gondolom, de 
ez ma már hit és hozzáállás 
(legalábbis részemről), és nem 
pedig tapasztalat. A tapasz-
talat ugyanis kijózanító. Én 
mindenesetre tettem a dolgo-
mat és elhívtam Kispestre az 
akkori környezetvédelmi ál-
lamtitkárt, Szili Katalint. Ter-
mészetesnek tartottam, hogy 
az egyetértésre meghívtam az 
akkori fideszes polgármestert 
is. A tárgyalás eredményes 
volt, megállapodás született 
arról, hogy a kispesti önkor-
mányzat elkészíti a zajvédő 
fal tanulmánytervét, Szili Ka-
talin pedig ígéretet tett arra, 
hogy ezt követően a kormány 
(a Horn- kormány) támogatni 

fogja a törekvéseket. Azonban 
a fideszes önkormányzat a ta-
nulmánytervet nem készítette 
el 1998-ig sem és jött az Orbán 
kormány. Én maradtam Kis-
pest országgyűlési képviselője 
és folytattam a küzdelmet a 
zajvédő falért, ehhez azonban 
semmilyen támogatást nem 
kaptam sem az akkori fideszes 
önkormányzattól, sem a 
fidesz- kisgazda kormánytól. 
A költségvetéshez benyújtott 
módosító indítványomat az 
Országgyűlés akkori fideszes 
többsége leszavazta. A re-
mény 2002-ben csillant meg 
újra, azonos pártkoalíciók ve-
zették Kispestet, Budapestet, 
Magyarországot. Nem vélet-
len, hogy egy rövid szakasza 
a zajvédő falnak ezt követően 
végre megépült, egyik terv a 
másik után született. A szük-
séges pénz (és lobbierő) ekkor 
azonban még hiányzott. Az 
utóbbi akkor vált igen erőssé, 
amikor Balogh Pál képviselő 
és Gajda Péter polgármes-
ter is a fővárosi közgyűlés 
tagja lett, jómagam pedig az 

MSZP fővárosi elnöke lettem. 
Hárman már elég erősek vol-
tunk ahhoz, hogy a fővárosi 
MSZP frakció felsorakozzon 
a zajvédő fal ügye mögé, így a 
koalíciós egyeztetésben kellő 
erővel szorgalmaztuk a szük-
séges pénz előteremtését. Az 
SZDSZ is beadta a derekát, 
megvolt a szükséges többség. 
Akár a Fidesz is támogathat-
ta volna. De nem tették, nem 
szavazták meg a költségve-
tést, közte a zajvédő fal pénzét 
sem. Helyette az adófizetők 
pénzén inkább a büfébe vo-
nultak vagy más szabadfoglal-
kozást szerveztek maguknak, 
ahelyett hogy megdolgoztak 
volna a tiszteletdíjukért. 
A zajvédő fal építése az MSZP 
és az SZDSZ szavazatainak 
köszönhetően fog elkezdődni. 
Balogh Pál, Gajda Péter és 
jómagam keményen megdol-
goztunk érte, ez a dolgunk. 
Előbb- utóbb a Fidesz is rá-
jön talán, hogy jobb együtt-
működni, mint acsarkodni. 
Zajvédő fal ügyében addig is 
jobban teszi, ha hallgat.

Miért nem támogatja a 
fidesz a zajvédő falat?

Burány Sándor, kiSpESt orSzággyűlÉSi kÉpviSElőJÉnEk rovAtA

a nyár egy része általában 
pihenéssel telik, több 

cégnél szinte alig zajlik az 
élet. Másként lesz ez most a 
kispesti önkormányzat háza 
táján, hiszen rengeteg dol-
gunk lesz idén nyáron. Ezek 
azonban nem kellemetlen 
feladatok, hiszen számos fej-
lesztés kezdetét jelenti, jelent-
heti itt szűkebb hazánkban, 
Kispesten. A nagy nyertes 
pályázataink előkészítése már 
most rengeteg munkát ad a 
városháza munkatárasainak. 
Mind a gondozási központ öt-
százmilliós fejlesztése, a ter-
vezés, az építkezés elindítása, 
mind Kispest legnagyobb 

közparkjának és környéké-
nek megújítása sok feladatot 
ad nekünk. Csak az Uniótól 
közel másfélmilliárdot nyert 
a kerület. Ennek körültekintő 
felhasználása komoly munkát 
igényel tőlünk. 
No, persze ezen kívül ott van-
nak az „apróbb” ügyek. Elin-
dul az Ady Endre Általános 
Iskola felújítása, a Mese-Vár 
Óvoda teljes rekonstrukció-
jának befejezése és az Arany 
Óvoda hasonló rekonstruk-
ciójának megkezdése is. Az 
oktatási intézmények esetén 
is igen sok pénzt – majd 300 
millió forintot fordítunk 
azok korszerűbbé tételére. 

A Zöldprogram fejlesztései 
is a nyáron zajlanak. Három 
játszótér építése kezdődött, 
illetve kezdődik meg a napok-
ban, és a központi játszótér 
kialakításának előkészítése is 
a nyári hónapokban indul, an-
nak érdekében, hogy még idén 
elkészülhessen az első ütem. 
Kisebb térrekonstrukciókkal 
folytatjuk a Bárczy István téren 
megkezdett munkát, és annak 
érdekében, hogy elindulhas-
son a kertvárosi komposztáló 
program, a nyár folyamán 
ennek megkezdése érdekében 
is van dolgunk. Már épül a 
három műfüves pályából az 
egyik, és a Kispesti Térfigyelő 

Program kamerarendszerének 
bővítése is folytatódik.  És bár 
a Nagykőrösi úti zajvédő falat 
nem mi, hanem a fővárosi ön-
kormányzat építi, az egyezte-
tésekkel és együttműködéssel 
itt is lesz dolgunk. Lesz persze 
kellemetlen ügyünk is, mint 
például a Kossuth téri Stefánia- 
ház alapjainak eltűntetése. 
Bízom benne, hogy a beruhá-
zóval együttműködve, vagy 
hatósági úton, de a nyáron 
sikerül elindítani a gödör bete-
metését is. Nem tudunk lazíta-
ni hát a nyáron, de azt hiszem, 
ha becsülettel elvégezzük a 
munkát, valamennyi kispesti 
örömére tesszük azt.

A nyár nálunk is 
munkával telik

gAJdA pÉtEr polgárMEStEr rovAtA

A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete június 
23-án rendkívüli ülést tar-
tott:

- Zárt ülésen döntött a testület 
a Kispesti Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény veze-
tői pályázatáról: újabb öt évig 
az eddigi igazgató, Taligás 
Lajos irányítja az iskolát. 

- A zárt ülés után elsőként a 
piacokról és vásárokról szó-
ló rendeletet módosították a 
képviselők. Ezt a júliusi áfa-
változás tette szükségessé. A 
piacot üzemeltető VAMÜSZ 
igazgatója, Horváth Zoltán 
elmondta, 2007 nyara óta 
nem változtak a bérleti díjak 
a kispesti piacokon.

- Módosultak a Kispesti 
Szociálpolitikai Kerekasztal 
létrehozásáról, a polgármes-
teri hivatal, a képviselő-tes-
tület szervezeti és működési 
szabályzatáról, valamint az 
egészségügyi alapellátás kör-
zeteiről szóló rendeletek.

- Változott a vendéglátó üzle-

tek működésének korlátázásá-
ról szóló rendelet. A jövőben 
csak azokban árulhatnak al-
koholt, és csak azok az üzle-
tek nyithatnak ki, amelyekben 
meleg ételt is lehet kapni.

- A vendéglátó üzletek éjsza-
kai működéséről szóló rende-
let is módosult. A melegétel-
szolgáltatás kötelezettsége 
mellett szigorítás is életbe lép: 
az üzletnek 50 méternél távo-
labb kell lennie a lakóépüle-
tektől.

- A július 1-jétől életbe lépő 25 
százalékos áfa-változás miatt 
5 százalékkal emelkednek a 
kerületi gyermek- és nyugdí-
jas-étkeztetés térítési díjai.

- Uniós forrásra pályázik az 
önkormányzat a közszolgálta-
tást nyújtó épületek akadály-
mentesítésére. A munkák a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat III. és V. Gondozási 
Központjait érintik. A pályá-
zatba a fogyatékossággal élők 
érdekvédelmi szervezeteit is 
bevonja az önkormányzat, 
akikkel együttműködési meg-

állapodást köt.
- Uniós pályázati forrásból 
épülhet kerékpárút is Kispes-
ten. Mintegy 2,5 km hosszan 
a Pannónia út – Esze Tamás 
utca – Hungária út – Ady End-
re út – Hunyadi utca – Üllői 
út – Kosárfonó utca – Katica 
utca tervezett nyomvonalán 
jöhet létre a bicikliút-beruhá-
zás. A kijelölt szakasz a kerü-
let egyik legfontosabb össze-
kötő útvonala, mindkét végén 
meglévő vagy megvalósulás 
előtt álló kerékpáros útvonal-
hoz csatlakozik. A pályázat 
elbírálása októberben várha-
tó, siker esetén 2010 tavaszán 
kezdődhet a munka.

- Kispest Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Kft. néven ön-
kormányzati cég alakul a Kós 
Károly téri tervezett rekonst-
rukció teljes koordinálására. 
A társaság létrehozása köte-
lező eleme a Wekerle, ahol 
„értéket őriz az idő” című eu-
rópai uniós pályázatnak. Mint 
ismeretes, az önkormányzat 
700 milió forint támogatásra 
számít a beruházás megvaló-
sításához. 

- Wekerle-telepi lakások nyí-
lászáróinak cseréjére ír ki 
pályázatot az önkormányzat. 

Egy tulajdonos legfeljebb 4 
ablakra pályázhat: összesen 
maximum 200 ezer forint 
vissza nem térítendő támo-
gatást kaphat. Dr. Balogh Pál 
hangsúlyozta a pályázat elin-
dításával a műanyag nyílás-
zárók elterjedésének szeretne 
gátat vetni a kerület.

- Nyílt pályázaton kívánja 
értékesíteni a Kossuth tér 
23-24. alatti társasházban 
lévő 13 üres lakás- és tetőtér 
albetétjét az önkormányzat. 
Harminchatmillió forintos 
áron vásárolja meg a kerület 
a Simonyi Zsigmond utca 68. 
alatti ingatlan 50 százalékát. 

- Három alapítvány támogatá-
sáról döntöttek a képviselők. 
A Meseország Gyermek Ala-
pítvány és a Prof. Dr. Kováts 
István Alapítvány 100-100 
ezer forintot, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány 50 ezer 
forintot kap. Utóbbinak a Fi-
desz-KDNP frakciója további 
50 ezer forintot juttat el saját 
forrásból.

- Csaknem tízmillió forintot 
fizet az önkormányzatnak 
a UPC Magyarország Kft. 
azért, mert hálózatfejlesztése 
4 km hosszan érinti a kerület 

közterületeit. A cég vállalja, 
hogy a bontással érintett jár-
daszakaszokat teljesen helyre-
állítja.

- Egyhangú igen szavazattal 
támogatta a testület, hogy az 
önkormányzat élni tudjon tu-
lajdonosi jogaival a Kós Károly 
tér 1.-be tervezett gyermekor-
vosi rendelő ügyében. Gajda 
Péter polgármester elmondta, 
wekerlei kismamák javasolták, 
hogy központi helyen legyen 
egy rendelő. Az önkormány-
zat már elkezdte a munkát, az 
épületből máshova költöztette 
a Kisebbségek Házát, megter-
veztette a rendelőt, amelyre 
elvi építési engedély is van, ám 
a szomszéd társasház a beruhá-
záshoz szükséges támogatást 
nem adta meg. Hangsúlyozta, 
vagy nem lesz rendelő, vagy a 
jog eszközeivel próbálja elérni 
az önkormányzat, hogy még-
is megvalósuljon. Dr. Tarnai 

Richárd kijelentette, a Fidesz-
KDNP frakciója támogatja 
az elképzelést, el kell érni, 
hogy gyermekrendelő legyen 
Wekerle-telepen. 

- Hozzájárult a testület ahhoz, 
hogy a Táncsics utcából az 
egészségügyi intézet Ady End-

re úti épületébe és társintézmé-
nyekbe költözzön a gyermek 
szakrendelő. A költözéshez 7 
millió forintot biztosított az 
önkormányzat. A változtatást 
az intézet kérte, mert az átte-
lepítéssel éves szinten mintegy 
tízmillió forintot takaríthat 
meg.

testületi döntések
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Az Európai parlamenti választásról

Érdekes helyzet alakult ki 
az Európai Parlament tagja-
inak választása alkalmából.  
Egyrészt azért, mert bebi-
zonyosodott, hogy a magyar 
szavazópolgárok sokkal többre 
értékelik azokat, akik a prob-

lémákat néven nevezik, mint 
azokat, akik álszent módon 
úgy tesznek, mintha azok nem 
is léteznének. Úgy tűnik, hogy 
sokan úgy vélik, tolerancia hir-
detésével nem lehet pótolni az 
érdemi lépéseket. Másrészt, és 
talán ez még különösebb jelen-
ség, hogy a Fidesz győzelem-
ről beszél, ami első ránézésre 
indokolt is lehetne, hiszen egy 
57 %-os eredmény általában 
elismerésre méltó átütő sikert 
jelent. 

A hazai valóságban azonban a 
győzelmi mámor visszatetsző. 
Nem a politikai színezet, vagy 
szimpátia mondatja ezt velem 
együtt sokakkal. Inkább az, 
hogy a győzelemért igazából 
nem tett semmit a győztes 
(„Nincs más dolgunk, mint 
hátradőlni és várni” hangzott 
el Orbán elnök úr szájából 
néhány héttel a választások 
előtt.). Nem is csináltak sem-
mit, és nem árulták el azt 
sem, hogy szerintük miképpen 

lehetne kilábalni a jelenlegi 
katasztrofális helyzetből. Nem 
tettek mást, mint az MSZP 
szerencsétlenkedését – általá-
ban jogosan – kritizálták. 
Az kétségtelen, hogy a kormány 
évek óta hibát hibára halmoz, 
és egyre mélyebbre taszítja az 
országot (ezt a szavazók kemé-
nyen büntették is). Ez azonban 
iszonyú sokba került és kerül 
ma is úgy az országnak, mint 
a lakosság túlnyomó többségé-
nek. Na egy ilyen, a másik fél 

timár Béla (Összefogás kispestért)

A belpolitikai helyzet és a gaz-
dasági válság hatására kialakult 
társadalmi bizalmi válság okoz-
ta indulatokat tükrözte vissza a 
végeredmény.  Ezért nem oko-
zott nagy meglepetést, hogy a 
választók többsége belpolitikai 
szimpátiaszavazásnak tekintet-
te június 7-ét, és nem nagyon 
foglalkozott a nemzeti érdeke-
inket az európai parlamentben 
képviselő programokkal, célok-
kal. Így a Fidesznek egy „elég 
volt!” üzenet is elegendő volt 
szavazóinak mozgósítására, 
míg az MSZP-t az átláthatatlan 
tesze-tosza parlamenti kor-
mányzati politikájáért büntették 

a választók, és az őket támogató 
SZDSZ frakció sodródó parla-
menti politizálását. Sajnálom, 
hogy a legeredményesebb ma-
gyar EP képviselő, Szentiványi 
István (Open Europe független 
brit kutatóintézet) nem folytat-
hatja a megkezdett munkáját. 
Ő érte el például, hogy az EU 
regionális fejlesztési és kohézi-
ós alapjaiból sokkal szélesebb 
körben lehet nagyvárosi reha-
bilitációs, tömegközlekedési és 
panelrekonstrukciós projektek-
re pályázni. Nem kis szerepe 
volt abban, hogy 2009 közepé-
től várhatóan már csak Német-
ország és Ausztria tartja fenn a 
magyar munkavállalókat érintő 
korlátozásokat. Mi, liberálisok 
azért küzdünk, hogy minden 
európai állampolgár egyenlő 
legyen, hogy a kis- és közép- 
vállalkozások versenyképesek 
legyenek a piacon, a családok 
versenyképesek legyenek a bol-

dogulásra, a városaink verseny-
képesek legyenek a fejlődésre és 
a felzárkózásra, és azok kapja-
nak – és kapjanak – segítséget, 
akik rászorulnak. Az SZDSZ-
nek a parlamentben is ezt kell, 
vagy kellene képviselnie. Jú-
nius 7-én a liberális szavazók 
kinyilvánították elégedetlen-
ségüket az SZDSZ parlamenti 
politikájára.  Kispesten 2006-os 
szavazóink 1/5-e adta le a vok-
sát az SZDSZ-re, a többi otthon 
maradt, vagy az LMP-re, vagy a 
Bokros Lajos vezette MDF lis-
tájára szavazott. Megbüntették 
az SZDSZ-t a szavazók. Fodor 
Gábor azt mondta: „Nagy ku-
darc a 2,16%-os eredmény.” Én 
azt gondolom, hogy a 4,5% lett 
volna nagy kudarc. A 2,16% 
lehetőség! Lehetőség arra, 
hogy legyen végre megint egy 
hiteles, határozott, egyértelmű, 
érthető politikával és hiteles 
arcokkal felfegyverzett liberális 

párt. Van igény a liberalizmus-
ra! Amikor egy társadalomban 
minimálisnál is kevesebb a to-
lerancia, gárdisták masíroznak 
az utcán, szélsőségesek nőnek 
középpárttá az emberek csaló-
dottsága miatt, amikor a dema-
gógia diktatúrába kormányozza 
az országot, elveszőben a mara-
dék versenyképessége is a kis-
vállalkozóknak, a családoknak 
nincs jövőképe és biztonsága, 
a jogállamiság talapzata recseg-
ropog, a független bíróságokról 
azt kell gondolnunk, hogy rész-
rehajlóak. 
A politikai elit kinyitotta a 
szelencét, és az elszabadult 
pusztító „barna szellemet” nem 
tudják visszazárni. Szabadság, 
verseny, lojalitás, tolerancia. Ez 
a négy dolog hiányzik ma Ma-
gyarországon! Most nagyobb 
szükség lesz igazi szabad, de-
mokratákra, mint bármikor az 
elmúlt 20 évben.

ritter János (SzdSz)

Az idei európai parlamenti vá-
lasztás a korábbihoz hasonlóan 
meglehetősen alacsony részvé-
tellel zajlott. Ennek egyik oka 
lehet, hogy a választók nem 
tartják fontosnak véleményük 
érvényesülését, de szerepet 
játszhatott a politikától való 
elfordulás is, amely meggyő-
ződésem szerint minden par-
lamenti párt együttes kudarca. 
Az eredményekből hosszú távú 
következtetéseket nem érdemes 
levonni, azonban figyelmen kí-
vül sem célszerű hagyni azokat. 

Az MSZP gyenge teljesítménye 
nem jelentett nagy meglepetést, 
hiszen azt a közvélemény-kuta-
tások már előre jelezték. Tény, 
hogy a leadott voksok megha-
tározó hányadát a legnagyobb 
ellenzéki párt szerezte meg, 
az igazsághoz azonban az is 
hozzátartozik, hogy ez alka-
lommal 174 ezerrel kevesebb 
szavazót sikerült az urnákhoz 
csábítaniuk, mint öt évvel ez-
előtt. Kétségkívül kellemetlen 
meglepetéssel szolgált a szélső-
jobb jelentős térnyerése, amely 
minden demokratikus elveket 
valló állampolgárt okkal tölthet 
el aggodalommal. A fenntartá-
sokat az sem tompíthatja, hogy 
a fővárosban a szélsőségek 
népszerűsége alacsonyabb az 
országos átlagnál, Kispesten 

pedig ennél is kedvezőbb a kép. 
Lényegesnek tartom az eredmé-
nyek elemzését, de azt követő-
en az előttünk álló feladatokra 
kell koncentrálni. Nem szabad 
tévedésbe esnünk: az EP vá-
lasztás nem népszavazás és 
nem is országgyűlési voksolás 
volt. Meggyőződésem, hogy 
a kitartó kormányzati munka 
meghozhatja gyümölcsét és az 
MSZP sikeresen szerepelhet 
az előttünk álló parlamenti és 
önkormányzati választásokon. 
Ehhez szükségesnek tartom 
a politikai bizalom helyreállí-
tását, valamint a hatékony és 
hiteles kormányzati kommu-
nikációt. Fontosnak tartom az 
eddigi és folyamatos eredmé-
nyek és a jövőre vonatkozó 
elképzelések megismertetését. 

Hiszem, hogy a tisztességes 
és kitartó munka meghozza si-
kerét. Meggyőződésem, hogy 
hosszútávon nem tartható fenn 
az ellenzék program nélküli, 
ígérgetésekből fakadó nép-
szerűsége, az emberek megté-
vesztése. Csak remélni tudom, 
hogy a Fidesz szakít eddigi 
gyakorlatával és nem lesz haj-
landó a hatalom megszerzése 
érdekében együttműködni a 
szélsőjobbal. Sajnos eddigi 
tapasztalataim cáfolják remé-
nyeimet. Félelmeimet alátá-
masztja a budapesti főpolgár-
mester-aspiráns közelmúltbeli 
szereplése is. Ezek a jelek azt 
sugallják, hogy a közeljövő vá-
lasztásainak tétje a demokrácia 
lehet, de megfelelő kezeléssel 
megelőzhető a baj.

fekete lászló (MSzp)

Június 7-én lezajlottak a 2009-es Európai Parlamenti választások Mi a véleményük a választási 
eredményekről a helyi politikusoknak?

nagy tamás (Mdf-fkgp-CÉfkE)

Június 7-én EP-képviselőket 
választott az ország. Sajnos, 
nagyon alacsony részvételi 

aránnyal. Ez annak kö-
szönhető, hogy a pártok az 
európai parlamenti kam-

pányban – az MDF kivételével 
– nem beszéltek a választások 
lényegéről, az Európai Unió-
ról. Tipikus belpolitikai vitafó-
rumok jellemezték a választási 
kampányt, ennek pedig az lett 
az eredménye, hogy az embe-
rek nem tulajdonítottak fon-
tosságot ennek a választásnak. 
Eluralkodott a közöny. Európa 
számára a XX. század legfon-
tosabb tanulsága, s egyben a 
XXI. század talán legfontosabb 

feladata: ne ismétlődjenek meg 
soha többet olyan romboló há-
borúk, s ne jussanak érvényre 
olyan pusztító ideológiák, mint 
amilyenek az elmúlt században. 
Mindannyiunk feladata az, 
hogy úgy találjunk megoldást 
a XXI. századi problémákra, 
hogy azokkal se magunknak, 
se másoknak ne okozzunk 
újabb sebeket. Erre az Unió 
jó keretet szolgáltat. A MDF 
európai konzervatív pártként 
mindig is következetesen kiállt 
hazánk uniós csatlakozása és 
az európai közösség fontos-
sága mellett, mert tudtuk: a 
múlt század történelmi viha-
raiban szerzett sebek csak egy 
határok nélküli Európában 
fájhatnak kevésbé. Nem kétsé-
ges, hatalmas feladatok állnak 
Magyarország és Európa előtt. 
Ebben a rendkívüli helyzet-
ben minden pártnak félre kell 
tennie rossz beidegződéseit, 

évtizedes acsarkodását. Ezek 
a politikai ellentétek megbé-
nítják a cselekvést. Márpedig 
sosem volt még ilyen értéke 
a valódi, patrióta tetteknek, 
még sosem volt ilyen értéke a 
józan, konzervatív magatartás-
nak. Számtalan olyan terület 
van, ahol Magyarország és az 
Unió érdekei szinte tökéletesen 
egybeesnek. Meg kell változ-
tatni a közös agrárpolitikát. 
Természetesen költségvetési 
reformra is szüksége van az 
EU-nak. Ezeket úgy kell vég-
rehajtani, hogy Európa – ben-
ne hazánk – versenyképessége 
növekedjék. Nem lényegtelen 
kérdés a jövő szempontjából, 
hogy mi az, amit támogatunk: 
a felsőoktatást, a kutatás-fej-
lesztést, az átképzést, illetve 
a zöld technológiák alkalma-
zását, azaz az innovációt és 
kreativitást, mint a fenntart-
ható fejlődés mozgatórugóit. 

A politika egyik legalapvetőbb 
feladata, hogy megóvja az 
állampolgárokat. Márpedig 
a bűnözés a schengeni csat-
lakozásunk után sem áll meg 
az országhatárokon. Mindent 
meg kell tennünk azért, hogy 
összehangoltabb, hatékonyabb 
és eredményesebb legyen az 
európai szintű bűnmegelőzés 
és bűnüldözés. 
A problémák nagy részét nem 
lehet az országhatárokon belül 
megoldani, vagyis nem csak a 
nemzeti összefogásra, hanem 
az európai nemzetek közötti 
összefogásra is nagy szükség 
van. Ezt tanácsolja nekünk a 
kontinens kultúráját évezredek 
óta meghatározó keresztény er-
kölcs is. Ezekről a kérdésekről 
kellett volna vitákat rendezni, 
ezekről kellett volna a pártok 
híveit tájékoztatni. S nem a 
belpolitikai csatározásokba 
belemerülni.

t

Köszönjük, hogy átérezték a 
kispesti emberek ennek a sza-
vazásnak a fontosságát, és az 
országos átlagnál jóval nagyobb 
számban mentek el választani. 
Köszönjük, hogy Kispest mind 
a 61 szavazókörében a Fidesz-
KDNP listájára adták a legtöbb 
szavazatot. Kispesten több 
mint kétszer annyi szavazatot 
kapott a Fidesz, mint az MSZP. 

Köszönjük, hogy országosan 
a szavazók 56 % -a a Fideszt 
választotta. Az MSZP-t csupán 
17 %. Ez a győzelem, amellyel 
közel 40 százalékot vertünk a 
másodikra, példátlan a magyar 
politikatörténetben és egyben 
az uniós választások 30 éves 
történetében is. Köszönjük, 
hogy egyértelmű döntést hoz-
tak: Egy nagy, kormányképes 
erő maradt: a Fidesz. A második 
helyért pedig nagy a tülekedés 
a középpárttá süllyedt MSZP és 
a közel hasonló támogatottságú 
Jobbik között. Köszönjük, hogy 
Önök világossá tették: remény-
telenség helyett reménykedni 
akarnak, azt akarják, hogy 

legyen munkájuk, abból tisz-
tességesen meg lehessen élni, 
kiszámítható legyen a jövőjük, 
rendet és biztonságot akarnak, 
valamint felelős és elszámoltat-
ható vezetőket szeretnének látni 
Magyarország élén. Köszönjük, 
hogy voksaikkal megerősítették 
azon követeléseinket, melyet a 
hatalomhoz görcsösen ragasz-
kodó MSZP kormányhoz intéz-
tünk, melyben azt követeljük: 
az országgyűlési választásokig 
függesszék fel a privatizációs 
eljárásokat; vonják vissza az 
ingatlanadó bevezetéséről, az 
új polgári törvénykönyvről 
(Ptk.) és a közigazgatás átszer-
vezéséről szóló javaslatot;  a 

külföldről felvett hitelekből ne 
támogassanak bankokat; állít-
sanak le minden átszervezést az 
oktatási rendszerben; vessenek 
véget a bukott pártpolitikusok 
állami intézményekbe történő 
ejtőernyőztetésének; állítsák le 
a Déli Áramlat gázvezeték ma-
gyarországi cégének alapítási 
folyamatát.
Köszönjük, hogy  mi kispestiek 
közösen mondtuk ki: elegünk 
van az utóbbi évek folyamatos 
kudarcaiból, hazugságaiból, az 
értelmetlen megszorításokból 
és az egyre növekvő bűnö-
zésből. Együtt mondtuk ki: 
Magyarország többre képes! 
Köszönjük!

dr. tarnai richárd (fidesz-kdnp)

hibáiból adódó, sokakat tönkre 
tevő működéséből adódó győ-
zelmet diadalittasan fogadni, 
elég visszatetsző. Ez ugyanis 
nem jelent valódi győzelmet, 

egyszerűen csak egy végered-
mény. A győzelemért ugyanis 
tenni kell. Ebben az esetben 
ennek a fordítottja történt, a 
vesztes nagyon sokat tett – bár 

ne csinálta volna, akkor ma jobb 
lenne mindannyiunk helyze-
te – a vereségéért, miközben a 
győztes csak a vesztes hibáiból 
élt, azokat használta ki. 

Egy szó mint száz, az, hogy 
a Fidesz karnyújtásnyira ke-
rült a hatalom megszerzé-
séhez, nagyon sokba került 
mindannyiunknak. 
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az időjárás ugyan nem 
kedvezett a balatoni nya-

ralóknak, ám ennek ellenére 
nagyon jól érezték magukat 
a kispesti fiatalok az önkor-
mányzat káptalanfüredi tá-
borában. A huszonkét, 8-14 
éves korú diáknak a teljes 
táborozás ingyenes, az utazás, 
a szállás, az étkezés, valamint 

a belépők költségeit is a kerü-
let finanszírozza – mondta el 
a Kispestnek Csonka Gábor, 
a kisebbségi önkormányzat 
elnöke. 
Amellett, hogy több környék-
beli településen is kirándultak 
már a gyerekek, az időjárás 
miatt a legtöbb programot a 
táborba kellett szervezni a 

rendezőknek. 
Vetélkedőket, sportversenye-
ket, pszichológiai teszteket 
és egészségügyi felvilágosí-
tó előadásokat is tartottak a 
Móra, a Vass, valamint Gábor 
iskola pedagógusai, akikhez 
a Magyar Vöröskereszt Dél-
Pesti Szervezete is csatla-
kozott. A legnagyobb sikert 
természetesen az esti diszkó 
aratta, még saját lemezlovast 
is kineveztek maguk közül a 
fiatalok.
A táborozókat június 24-én 
meglátogatta Nagy Péter hu-
mánszolgáltatási igazgató, 
valamint Vinczek György 
alpolgármester is, aki hang-
súlyozta, a kerület célja, hogy 
minél több kispesti gyerek 
nyaraljon az önkormányzat 
balatoni táborában. Hozzátet-
te, a mostani tábor nemcsak 
kikapcsolódást nyújt a szoci-
álisan rászoruló és jól tanuló 
fiataloknak, hanem nagyon 
erős közösségformáló hatása 
is van.

roma tábor a balatonnál

A Napraforgó Óvoda a köz-
alkalmazottak jogállásról 
szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A.-alapján pályáza-
tot hirdet 2 fő óvodapedagó-
gus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő. Munkavég-
zés helye: 1194 Budapest, 
Karinthy Frigyes u. 6.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 
1192. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: büntet-
len előélet, óvodapedagógus 
szakképzettség. 
Előny: gyógypedagógusi, 
fejlesztő pedagógusi végzett-
ség. Egyéb előny: minőség-
biztosításban való jártasság, 
számítógépes ismeret.
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok: 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, szakképzett-
ségről szóló okirat, részletes 
szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a mun-
kakör legkorábban 2009. 
szeptember 1. napjától tölt-
hető be.A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2009. 
július 16. A pályázatok be-
nyújtásának módja: elekt-
ronikus, postai úton, vagy 
személyesen a napraforgo@
ovoda.kispest.hu e-mail, ill. 
a 1194 Budapest, Karinthy 
Frigyes u. 6. címre történő 
megküldésével.

Óvodapedagógus
állás

a június 9-én nyílt kiállítás 
a kispesti művészeti élet 

mozzanatait és fogyatékos 
gyerekek sorsát mutatja meg. 
Az eredetileg üvegművesként 
végzett művésznő most a foto-
gráfia felé fordult és itt próbálja 
ki tudását. Mint megnyitójában 
Nyitrai Ferenc fotóművész 
kifejtette, a fényképezőgép 
lehetőséget ad a kapcsolataink 
elmélyítésére, illetve átformá-
lására. A kamera mögött átér-
tékelődhetnek addigi ítélete-
ink, új dimenziók kerülhetnek 
előtérbe,  közelebb juthatunk a 
kép alanyaihoz. Szilágyi Ág-
nes erre tett figyelemreméltó 
próbálkozást – fogalmazott.

kultúrA

fotográfiák a társaskörben
A Wekerlei Társaskör Egyesület új kiállítás-sorozatot indított, 
melyben múlt hónap elején elsőként  T. Szilágyi Ágnes mutatko-
zott be fényképeivel.

Szociálisan rászoruló és jól tanuló kerületi gyerekeknek szervezett  
június 20-29. között roma tábort a Kispesti Cigány Önkormányzat.

A Tűzzománc Művészek Társa-
ságának kiállítása július 31-én 
nyílik a Kecskeméti Képtárban 
(Cifra Palota), melyen Hernádi 
Paula, Fajka János, Katona Áron 
és Soltész Melinda képei is sze-
repelnek, de munkáik láthatók 
Ausztriában, Zellam See-ben is.

Kispesti HeliKon
KulturÁlis eGyesület

Kispesti 
művészek

kultúrA

hírek hírek

SzABAdidő

pártHÍrek

t. Szilágyi ágnes alkotó és nyitrai ferenc fotóművész a megnyitón

első alkalommal szervezett 
Wekerlei Bolhapiacot június 

21-én a Gutenberg Piacon  a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE). A rossz idő ellenére bő-
séges volt a kínálat és az érdek-
lődésre sem lehetett panaszuk 
a rendezőknek, a szemerkélő 
esőben nagyon sokan válogat-
tak a legkülönfélébb tárgyak 
között.
Összesen 25 standon kínálták 
portékáikat az árusok, amikből 
bőségesen fogyott is, szinte alig 
akadt olyan érdeklődő, aki ne 
vitt volna valamit haza boldo-
gan a hóna alatt. És hogy mit 
lehetett ott kapni? Hát szinte 
mindent: megunt gyerekjáté-
kokat, könyveket, baba-, gyer-
mek- és felnőttruhákat, cipőket, 
táskákat. Voltak régi bakelitle-
mezek, lakberendezési újságok, 
képregények, eredeti wekerlei 
rézkilincs, réz állólámpa, régi 

porcelánok, kávéfőzők és még 
szódásüvegek – természetesen 
a régi, színes!
A szervezőktől megtudtuk, egy-
behangzó volt a vélemény, kell 

rendezni még hasonlót. Infor-
mációink szerint legközelebb 
ősszel, október 11-én telik meg 
újra régi kincsekkel a Wekerlei 
Bolhapiac.

Lassan véglegesedik a Bu-
dapest Honvéd FC nyári fel-
készülésének programja – áll 
a klub szerkesztőségünkhöz 
eljutatott  közleményében. 
Az Európa-ligára és a Szuper-
kupára is készülő Magyar Ku-

pa-címvédő a következő talál-
kozókat játssza a 2009–10-es 
szezon előtt:

Július 1., 18.00, Bozsik-stadion: 
Bp. Honvéd – Inter Bratislava 
(Pozsony)

Július 4., 17.00, Besztercebá-
nya: Banská Bystrica (Beszter-
cebánya) – Bp. Honvéd
Július 8., 18.00, Bozsik-
stadion: Bp. Honvéd – Pápa
Július 11., Bozsik-stadion:
Bp. Honvéd – Siófok v. Budaörs

vásár

Bolhapiac volt Wekerlén

a több mint háromórás ren-
dezvényen tizennyolc pro-

dukciót láthatott a közönség: 
Kispestet, az Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthona (vers, 
ének) a Sissy Dance (tánc), 
Balogh Szabina (dzsessz), La-
katos Diána (opera), a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat (görög tánc) és a Kispesti 
Romákért Közhasznú Egyesü-
let (nagyecsedi cigánytáncok) 
képviselte. Megtekintette a 
műsort Vinczek György alpol-
gármester, Szeifert Ferencné, 
a kispesti Szociális és Gyer-
mekvédelmi Iroda vezetője és 
Balázs Piroska, a Segítő Kéz 
igazgatója is. „Hossza elle-
nére tetszett az embereknek 
a program, attól különösen 
meghatódtak, milyen színvo-
nalas előadásokat mutattak be 
fogyatékos emberek” – mond-
ta el a Kispestnek Oláh Anna 
főszervező. A XVIII. kerület 
esélyegyenlőségi referensétől 
megtudtuk, a környező kerüle-
tek hivatali dolgozóinak szólt a 
műsor, amelyben fogyatékos-
sággal élő emberek, romák, 
nők, idősek és fiatalok kitartá-
sukat, elhivatottságukat mutat-
ták be művészeti produkciókon 
keresztül.

esélyegyen-
lőségről a 
művészetek 
nyelvén

Tisztújítás
A Fidesz kispesti csoportja 
2009. június 24-én megtartotta 
tisztújító gyűlését. A kispesti 
Fidesz tagok csoportelnöknek 
választották dr. Fried Miklóst. 
Elnökségi tagnak választották 
Szathury Kolost, Ékes Gábort, 
Mihály Andrást, Tóthné Sza-
bó Évát, Kardos Tibort és dr. 
Eszényi Józsefet – áll a párt 
szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményében.

a program előkészületei 
már jó egy éve zajlanak 

– tudtuk meg a Környezet-
védelmi Bizottság elnöké-
től, aki elmondta, „amellett, 
hogy környezettudatosságra 
neveljük a lakókat, legfőbb 
célunk, hogy csökkentsük a 
kerületben kihelyezett zöld-
hulladék mennyiségét is.”
Tóth Tibor beszámolt arról 

is, hogy június 17-én a kis-
pesti szakbizottság és a pol-
gármesteri hivatal Zöldprog-
ram Irodájának munkatársai 
a II. kerületben már működő 
programról cseréltek ta-
pasztalatokat helyi szakem-
berekkel. Kispesten a Vass 
Lajos Általános Iskolában 
működik lombkomposztáló, 
amelyet pályázati úton nyert 

az oktatási intézmény.
Az FKF Zrt.-vel kötött 
együttműködési megállapo-
dás szerint a cég 2,5 millió 
forint értékben biztosít 
komposztáló edényeket 
az önkormányzatnak. Eb-
ből összesen mintegy 150 
kispesti család, társasház, 
valamint civil szervezet kap 
majd tartályt.

ősszel rajtol a komposztáló 
program 

nyári Honvéd-meccsek

környezetvédelem

A kerti zöldhulladékok újrahasznosításában nyújt segítséget az 
önkormányzat várhatóan ősszel induló komposztáló programja. 

Esélyegyenlőségi kultu-
rális műsort rendeztek 
június 25-én a XVIII. 
kerületi Rózsa Műve-
lődési Házban, melyen 
kispestiek is felléptek.
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1.sz. választókörzet
huszár erzsébet (mszp)

minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
kispesti kaszinó, Fõ u. 42.

10.sz. választókörzet
eördögh Gábor (szdsz)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei társaskör egyesület,
kós károly tér 10.

2.sz. választókörzet
dr. Fried miklós (Fidesz-kdnp)

minden hónap második szerda 18-19.30-ig.
eötvös J. Ált. isk., eötvös u. 13.

11.sz. választókörzet
dr. Balogh pál (mszp)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei társaskör e., kós károly tér 10.

3.sz. választókörzet
vinczek György (mszp)

minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig.
vass lajos Általános iskola,
Csokonai u. 9.

12.sz. választókörzet
kolozsy György (szdsz)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei társaskör e. kós károly tér 10.

4.sz. választókörzet
szemõk Gábor (szdsz)

minden hónap második hétfõ 18-20 óráig.
vass lajos Ált. isk., Csokonai u. 9

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.

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (mszp)

minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig.
mszp kispesti iroda, kossuth l. u. 50.

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.

6.sz. választókörzet
lõrinczi György (mszp)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
kispesti kaszinó, Fõ u. 42.

15.sz. választókörzet
Fekete lászló (mszp)

minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
polgármesteri hivatal
elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

7.sz. választókörzet
Cserny sándor (mszp)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
kispesti kaszinó, Fõ u. 42.

16.sz. választókörzet
mihály András (Fidesz-kdnp)

minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
mézeskalács Óvoda (kelet u. 8-12.), 06-20-911-1187

8.sz. választókörzet
szujkó szilvia (mszp)

minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig.
mszp kispesti iroda, kossuth l. u. 50.

listás kpviselõ
dr. tarnai richárd (Fidesz-kdnp)

minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei társaskör e., kós k. tér 10.

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.

listás kpviselõ
szathury kolos (Fidesz-kdnp)

minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig.
kerületi Fidesz iroda, Ady e. 91.

listás kpviselõ
ékes Gábor (Fidesz-kdnp)

minden hónap harmadik szerda 18-19
óráig. Wekerlei társaskör e., kós k. tér 10.

listás kpviselõ
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 kpviselõ
Gombi Attila (Fidesz-kdnp)

minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig.
polgármesteri hivatal, városház tér 18-20.

listás kpviselõ
tóth tibor (mszp)

telefonos egyeztetés alapján.
telefonszám: 282-9776.

listás kpviselõ
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 kpviselõ
Gulyás zoltán (szdsz)

telefonos egyeztetés alapján.
telefonszám: 06-20-549-2424.

listás kpviselõ
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 kpviselõ
nagy tamás (mdF)

minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei társaskör egyesület,
kós k. tér 10.

listás kpviselõ
timár Béla (összefogás kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján.
telefonszám: 06-20-921-2099.
iroda, Ady e. út 17.
kispestert@freemail.hu

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.

eördögh Gábor 
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.).

Ügyfélfogadás
polgármesteri hivatal

Tel.: 3474-500. 
H: 14.00-18.00.
K: zárva.
Sz: 8.00-16.30.
Cs: zárva.
P:  8.00-12.00.
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.
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rejtvény

a kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

reJtvény  |  eGyhÁzAk

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.) hétközna-
ponként 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 biblia-
kör, 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 éve-
seknek 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 biblia-
óra 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, ministráns-
foglalkozás, 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 rózsa füzér, 17.30-kor vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Va sár naponként és ünnepna-
pokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-
kor ve cser nye.

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) 
Alkal mainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés 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 elhuny-
takra gondolunk, július 12. 10 óra: Imhof püspök, Svájc.

A KiSPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés 
mellé kérjük, írják rá: „rejtvény”. Beküldési határidő: 
2009. július 13.. A helyes megfejtők között ajándékokat 
és Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Félév itthon, félév külföldön, mégis miből”. nyer-
teseink: Kenéz Géza (Kosárfonó utca), Molnárné Berdár 
Veronika (lehel utca). A nyereményeket postán küldjük. 
gratulálunk!

hírek

napjainkban szerte a médiá-
ban azt lehet hallani, hogy 

egyre kevesebb rászoruló gyer-
mek táborozhat ingyen, egyre 
kevesebb állami támogatás jut 
erre a célra. Szerencsére a Kis-
pesti Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ és Gyermekek 
Átmeneti Otthona ügyfélköré-
hez tartozó 12 gyermek idén is 
ingyen nyaralhatott június 13. 
és 17. között Zánkán. A tanévet 
még be sem fejezték a gyerme-
kek, s már a kellemes Balaton 
vizében lubickolva élvezték 
a jó időt. Ép és fogyatékos 
gyermekek töltöttek el együtt 5 
napot a Balaton északi partján 
a Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium támogatásával. Idén 
is nagyon sok és változatos 
programmal várták a fiatalokat 
az Egyenlő Esélyek Tábor szer-
vezői. A programok között sze-
repelt kézműves foglalkozás, 
sétahajózás, tihanyi kirándulás, 
foci-, és röplabda versenyek. 
Az egyre nagyobb ismertségre 
szert tevő KIABÁL játékot is 
levezette a gyermekeket kísé-
rő Gyermekjóléti Központ két 
munkatársa, akik igyekeztek 
még élvezetesebbé tenni a 
napokat. A gyermekek között 
volt olyan, aki korábban még 
soha sem járt a tónál. Szeren-
csére végig jó idő volt, sütött 
a nap, így egy nap sem telt el 

fürdőzés nélkül. Természetesen 
minden este jó hangulatban telt 
a táncház, a mozi, a Tapolcai 
Musical Színpad Hotel Mentol 
előadásának és a táborzáró bu-
linak köszönhetően, ahol szinte 
törvényszerűen – ha nem is egy 
életre szóló –, de új barátságok 
kötődtek. A programok csapat-
építő és közösségfejlesztő jelle-
gűek voltak, melyek tapasztala-
tait felhasználva és folytatva a 
jövőben az Ifjúsági Prevenciós 
Irodában szervezünk progra-
mokat a gyerekeknek.

FArKAs KAtAlin
csAlÁdGondozó, A tÁbor 

vezetője

Lapzártánk után – június 
28-án – érkezett Budapestre 

a volt polgármester, maga mö-
gött hagyva a kerékpáron már 
addig megtett 830 kilométeres 
távot. Lapunknak elmondta, 
eddig jól alakult az útja, egy 
kisebb, szerencsés kimenetelű 
szentesi baleset leszámítva 
komolyabb problémája nem 
adódott a zarándoklat első egy 
hetében. Megtudtuk, a változé-
kony időjárás sokszor nehezí-
tette haladását, az első egy-két 
napban perzselő napsütésben 
kellett kerekeznie, majd utána 
szinte minden nap esőben. Az 
erdélyi Balázsfalva és Gyula-
fehérvár között pedig szinte 
özönvízzel kellett megküzde-
nie, mint mondta, egy pillanat 
alatt került hatalmas, széllel, 
felhőszakadással kevert vihar-
ba. Hozzátette, nagy segítséget 
jelentett neki a Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány támogatá-
sa, jóvoltukból négy erdélyi 
településen kapott szállást. 
Megtudtuk, eddigi útja során a 
legnagyobb távolság, amit egy 
nap alatt megtett 143 kilomé-
ter volt, és átlagosan mintegy 
16-20 km/órás tempóban tudott 
biciklizni. 
Az Összefogás Kispestért ön-
kormányzati képviselője június 
30-án indult tovább Budapest-
ről. Zarándoklatának végcélja, 
hogy kísérők nélkül, egyedül, 
csak a saját erejében bízva mi-
után számos ismertebb európai 
Mária-kegyhelyeket érintett, 
elérje a portugáliai Fatimát. 
Tervi szerint szeptember elején 
tér vissza Kispestre. Az útról 
következő lapszámainkban mi 
is beszámolunk majd, valamint a 
csiksomlyo-fatima-zarandoklat.
blog.hu bogon is olvashatják az 
érdeklődők Timár Béla szemé-

Vége az iskolának és nagyon 
sok fiatal hajnalig tartó buli-

zással ünnepli a vakációt. Ami 
mondhatni természetes, hiszen 
hirtelen nagyon sok szabadide-
jük lett a diákoknak, azonban 
az már kevésbé, hogy közülük 
nagyon sokan egyáltalán nem 
tartják be az együttélés elemi 
szabályait. Az elmúlt időszak-
ban nemcsak zajongás miatt 
történtek bejelentések a kapi-
tányságon, de számos rongálás 
is adódott a kerületi közterülete-
ken, és volt olyan fiatal, aki még 
neki is támadt az őt igazoltató 
rendőrnek. A legtöbb bejelen-
tés június 17-én érkezett, akkor 
10-15 alkalommal csörgött egy 
este alatt a kapitányság telefon-
ja – tudtuk meg dr. Mittó Gábor 
rendőr alezredestől. Kispest 
kapitánya lapunknak elmondta, 
az este során mintegy 50-60 
fiatalt igazoltattak, akik közül a 
legtöbben 15-16 évesek. Meg-
tudtuk, még hivatali személy 
elleni erőszak is történt, az 
egyik fiatal az igazoltatás során 
– alkohol hatására – nekitámadt 
a rendőrnek. A kapitány kéri a 
szülőket, hogy a szünidő alatt 
még jobban figyeljenek gyer-
mekükre, hívják fel a figyelmü-
ket az együttélés szabályaira. 
A lakóktól pedig egy kicsit na-
gyobb toleranciát kér, indokolt 
esetben hívják a kapitányságot.  
Nyári időszakban a kertes há-
zas övezetekben a besurranásos 
lopások is megszaporodnak. Az 
alezredes azt tanácsolja, legye-
nek elővigyázatosak, éjszakára 
ne hagyják nyitva az ablakokat, 
és figyelmeztette olvasóinkat, 
hogy a szúnyogháló sem véd 
meg a tolvajoktól. Értékeiket ne 
hagyják könnyen megtalálható 
helyen.  Az elmúlt időszak-
ban a főként idősek sérelmére 
elkövetett trükkös lopások is 
megszaporodtak a kerületben 
– tájékoztatta a Kispestet dr. 
Mittó Gábor. Tipikus eset – 
mondta –, hogy becsöngetnek 
az idősekhez, és azt állítják, tíz 
ezer forinttal tartoznak az idős 
ember egyik közeli hozzátarto-
zójának, ám csak húszezresük 
van. Amíg felváltják a pénzt, 
beengedik a lakásba, a tolvaj 
pedig vagy ez alatt vagy később 
elterelve a sértettek figyelmét 
kirabolja őket. Ilyen esetekben 
a legjobb tanács, hogy idegent 
ne engedjenek be a lakásba.

SzABAdidő közbiztonság

zarándoklat

zánkán nyaraltak 
a gyerekek

Erdélyből Kispestre kerekezett

betörések

A Csíkszeredától 32 kilométerre északkeletre fekvő Gyimesbükkről 
(románul Ghimeş-Făget) megkezdte kerékpáros zarándoklatát Timár 
Béla. Június 20-án 12.45-kor indult neki a távnak, amely a bevezető 
szakasza volt annak az útnak, amelynek végcélja – mint arról legutóbbi 
lapszámunkban beszámoltunk – Európa legismertebb zarándokhelye, 
a portugáliai Fatima lesz. 
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nApkÖziS táBor 

Idén nyáron is változatos prog-
ramokkal, jó hangulattal vár-
juk a kerületi általános iskolás 
gyermekeket a kerületi napközis 
táborba.
Ideje: 2009. június 22. - augusz-
tus 19.
Helyszín: Vass Lajos Általános 
Iskola  (Csokonai u. 9.)
Részletesebb felvilágosításért 
keresse Horvay Marianne igaz-
gatót a 282-9895-ös telefonszá-
mon vagy a horvay.marianne@
gmail.com e-mail címen!

gyErMEkházBAn 
MűkÖdő táBorok

Családias körülmények között, 
színvonalas foglalkozásokkal 
várjuk táborainkba a gyerekeket 

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 já-
tékokat is játsszunk. Részvételi 
díj: 18.000 Ft/ fő.

DIVATTERVEZŐ TÁBOR
8-14 éves korig. Színek-formák-
anyagok-trendek-stílusok. Régi 
idők és napjaink divatja. Ábrá-
zolási technikák (kroki, kollázs, 
montázs, frottázs, akvarell). Le-
pelruhák, újrafelhasznált anya-
gok, kiegészítők. A tábor végén 
kiállítást és egy kis bemutatót 
rendezünk az érdeklődőknek.
Ideje: július 27-31.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves ko-

rú gyermekek számára. Klasz-
szikus 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 ren-
dezünk a Gyermekházban.
Ideje: augusztus 10-14.

FOLTVARRÓ TÁBOR 
A három napos táborba jó han-
gulattal kézimunkázásra várjuk 
az érdeklődőket. Szalagszö-
vés, dobozkészítés és egyéb 
patchwork technikák elsajátítása 
és gyakorlása. 
Ideje: augusztus 24., 25., 28. 
(hétfő, szerda, péntek)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

programok
WEkErlEi gyErMEkház ÉS CSAládi kÖnyvtár
PETur uTcA 7., TEl.: 282-9895, 358-0690, 
hTTP://GyErMEKhAz.KiSPEST.hu, GyErMEKhAz@KiSPEST.hu

Elkövetési magatartás: 
egy ismeretlen – általában 

férfihang – valamelyik mo-
bilszolgáltató munkatársaként 
mutatkozik be, és arról tájé-
koztatja leendő áldozatát, hogy 
többszázezer forintot nyert, 
de csak akkor kaphatja meg 
a nyereményét, ha rövid időn 
belül – általában 15-30 percen 
belül – vesz feltöltőkártyát, 
majd amikor a „munkatárs” 
ismét felhívja, a feltöltőkártya 
kódszámát be kell olvasnia. A 
„munkatárs” általában 10 000 
Ft és 20 000 Ft között határozza 
meg a feltöltőkártya értékét, 
mely a szabálysértési értékha-
táron belül van. 
Feltehető, hogy több száz sze-

mélyt is felhívnak a csalók 
ezzel az „örömhírrel”, de csak 
kevesen válnak áldozattá.
Kérem, hogy senki se adjon 
hitelt könnyelműen az ilyen 
telefonon közölt nyeremény-
nek. A csalók, megtudva a 
feltöltőkártya kódját, azt azon-
nal érvényesítik saját részükre.
A csalók valószínűleg tudo-
mással bírnak arról a tényről, 
hogy az ilyen hívásokat nem 
lehet nyomon követni, mivel 
a hatályos jogszabályok sze-
rint a szolgáltatók csak bűn-
cselekmény esetén adhatnak 
felvilágosítást a hatóságoknak. 
Szabálysértés esetén erre nincs 
jogszabályi lehetőség. Továbbá 
a szolgáltatók a sértetteknek a 

kimenő hívásaik adatait adhat-
ják csak meg, melyet egy évig 
őriznek. Tehát a csalók azért 
nem kérnek visszahívást a sér-
tettől, mert tisztában van azzal, 
hogy a sértett bejövő hívásaival 
kapcsolatban a szolgáltatók 
nem adhatnak ki adatot.
Volt olyan eset is, amikor a 
csaló megadott telefonszámot, 
melyen a gyanútlan áldozat a 
nyeremény átvételéről kapha-
tott tájékoztatást. Azonban a 
megadott szám nem volt elér-
hető (pl. nem is valós szám), 
vagy titkosítva van.

PAPINÉ DR. LőRINCzY 
rozÁliA

szAbÁlysértési irodA

a Bp. Főváros XIX. Kispest 
Önkormányzata Képviselő-

testülete nyilvános pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő üres 
korlátozottan forgalomképes 
nem lakás célú helyiség ver-
senytárgyalás keretében, licitá-
lással történő bérbeadására.
A hirdetmény levételének idő-
pontja: 2009. július 13.
A pályázat beadási határideje: 
2009. július 13. 16.00  óra
helye: Bp. Főváros XIX. ker. 
Kispest Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal, Bp. XIX. ker. 
Városház tér 18-20. C. épület I. 
em. 40. sz. alatti helyisége.
A versenytárgyalás időpontja: 
2009. július 14. 9.00  óra
A jelentkezés helye: A helyisé-
gek bérbeadását a Bp. Főváros 
XIX. ker. Kispest Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Va-
gyongazdálkodási és Hasznosí-
tási irodája bonyolítja előzetes 

egyeztetés alapján. 
1. Bp. XIX. ker. Kisfaludy u. 56. 
165259 hrsz.
Rendeltetése: oktatási intéz-
mény, zeneiskola.
Az épületben végezhető tevé-
kenység: oktatási, egészség-
ügyi, kulturális tevékenység.
Alapterülete: az épület 235 m2  
és  422 m2  udvar.
Műszaki állapota: részleges 
belső felújítást igényel, egyedi 
gázfűtéssel, egyedi melegvíz-
ellátással, villannyal, csatorná-
val rendelkezik. 
A használat határozott 5 év idő-
re szóló.
Havi bérleti díj: 300 000 Ft/hó 
+ ÁFA = 375 000 Ft/hó.
Óvadék: 750 000 Ft.
A versenytárgyalás időpontja: 
2009. július 14. 9.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Bp. 
XIX. ker. Városház tér 18. C 
épület I. 34. (tárgyaló)

A helyiség megtekintését a Bp. 
XIX. ker. Kispest Polgármeste-
ri Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Hasznosítási Irodája előzetes 
egyeztetés alapján biztosítja. A 
megtekintési lehetőség a pályá-
zat ideje alatt: kedd-csütörtök 
9-15 óráig.
Érdeklődni lehet: Bp. Főv. 
XIX. ker. Kispest Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálko-
dási és Hasznosítási Iroda, Bp. 
XIX. ker. Városház tér 18. C 
épület I. 40. Tel: 3474-505, és a 
3474-571-es telefonszámokon. 
A pályázati lap a kiírásban meg-
jelölt határidőig, a pályázati díj 
befizetését igazoló bizonylat 
bemutatásával, Bp. Főv. XIX. 
ker. Kispest Polgármesteri Hi-
vatal Vagyongazdálkodási és 
Hasznosítási Irodáján (C. épü-
let I. 40.) adható le.
Részletek a www.kispest.hu-n 
olvashatók

Július 13., hétfő:
A kifizető, munkáltató által 
levont személyi jövedelemadó 
és a tb-járulékok, a korked-
vezmény-biztosítási járulék, 
az egészségügyi szolgáltatási 
járulék, az egészségügyi hoz-
zájárulás, a munkaadói, a mun-
kavállalói, valamint a vállalko-
zói járulék, az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás 
(EKHO)  befizetése.
A nem nyugdíjas egyéni vál-
lalkozó által benyújtandó 
0958-as számú, és a kifizető, 
munkáltató által benyújtandó 
0908-as számú bevallás-adat-
szolgáltatás, amelyek a ma-
gánszemélyek fenti személyi 
jövedelemadó- és járulékkö-
telezettségeiről, bejelentendő 
adatairól szólnak.
A biztosított őstermelők 
0958-ös számú negyedéves 
elektronikus adóbevallása.

Július 15., szerda:
Az ÁFA törvényben meghatá-
rozott új közlekedési eszközt 

értékesítő adózó adatszolgál-
tatása.

Július 20., hétfő:
A társasági adó és a környe-
zetvédelmi termékdíj havi és 
negyedéves adóelőlegének 
befizetése; 
A 0901-es számú havi és ne-
gyedéves bevallás benyújtása 
(benne a kulturális járulék, 
a szakképzési hozzájárulás, 
az innovációs hozzájárulás, 
a rehabilitációs hozzájárulás 
előlegeivel)
A havi és negyedéves ÁFA, a 
játékadó bevallása és befizetése;
A fogyasztói árkiegészítés, 
a költségvetési támogatások 
igénylése (0911).

Július 30., csütörtök:
A környezetterhelési díj be-
fizetése és bevallása 0950 
nyomtatványon.

ApeH Közép-mAGyAr-
orszÁGi reGionÁlis 

iGAzGAtósÁGA

felHÍvás

ne hagyják magukat becsapni!

Licitálás ingatlanra Júliusi adózási 
határidők

A Bp. Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzat 
Vagyonkezelő Műszaki Szer-
vezete bérbeadásra meghirdeti 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő, pályáztatás alól kivont 
nem lakás célú helyiségeket. A 
bérbevehető helyiségek bemu-
tatása és a pályázat részletei a 
www.kispest.hu-n olvashatók.

Dávid Miklós Kertverseny cím-
mel a Kispesti Kertbarát Klub 
2009-ben a legszebb kispesti 
kerteket keresi két kategóriában: 
- virágos kert, - gyümölcsös 
kert. Jelentkezni szeptember 
10-ig lehet. Az eredményhirde-
tés szeptember 25-én 14 órakor 
a Dísznövény és termény kiál-
lításon lesz a Kispesti Kaszinó-
ban. Az első három helyezett 
vásárlási utalványt kap, de min-
den jelentkezőnek ajándékkal 
kedveskedünk. A helyezésekről 
a Kispesti Kertbarát Klub ve-
zetősége dönt. A névvel, cím-
mel és telefonszámmal ellátott 
jelentkezési lapot a Kispesti 
Kaszinó (1191 Bp., Fő u. 42.) 
postaládájába várjuk.

Segítő Kéz
programok
A Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat Idősek Klubjainak 
júliusi nyílt programjai:

I. Klub, Corvin körút 32.
Július 17. Wekerlei templom 
látogatása. Időpont: 13 
órától-15 óráig.
Július 23. Gipszöntés, dísz-
tárgyak készítése. Időpont: 
13 órától-15 óráig.

II. Klub, Kossuth Lajos 202. 
Július 7. Egészségmegőrző 
nap. Időpont: 8 órától-12 
óráig.
Július 15. Irodalmi délután. 
Időpont: 13 órától-15 óráig.
Július 23. Zenehallgatás. 
Időpont: 13 órától-15 óráig.

III. Klub, Ady Endre út 110. 
Július 14. Wekerlei séta 
Időpont: 13 órától-15 óráig.
Július 28. Zenei vetélkedő. 
(Zenehallgatás és belőle totó 
játék).
Minden héten hétfő- szer-
da- péntek gyógytorna (fél 
tizenkettőtöl).

IV. Klub, Táncsics Mihály u.7. 
Július 2. Kalandozás az 
operett világában (filmnézés) 
Időpont: 14 órától-16 óráig.
V. Klub, József Attila u. 77. 
Július 2. Filmklub Tolnay 
Klári sorozat/1. Időpont: 14 
órától-16 óráig.
Július 9. Filmklub Tolnay 
Klári sorozat/2. Időpont: 14 
órától-16 óráig.
Július 16. Filmklub Tolnay 
Klári sorozat/3. Időpont 14 
órától-16 óráig.
Július 23. Filmklub Tolnay 
Klári sorozat/4. Időpont 14 
órától-16 óráig.

Programjaink térítésmentesek, 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Köszönjük!
A Jókai Mór Alapítvány 
(1196 Budapest Nádasdy u. 
98.) köszönetet mond minden 
támogatójának a 2007. adóévi 
1%-okból befolyt 58 286 Ft-ért. 
Az alapítvány kuratóriumának 
döntése alapján az összeget 
a volt Jókai Mór Általános 
Iskola tanulói tanulmányi 
kirándulásának támogatására 
használtuk fel.

Tisztelt Kispesti Polgárok!

Az épített környezet ala-
kításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (6) bekezdés 
alapján ezúton jelezzük, 
hogy a kerületi önkormány-
zat 2009.06.08-07.31. között 
kifüggeszti a Budapest Fő-
város, XIX. kerület Kispest, 
Nagykörösi út keleti oldal 
(Nagykörösi út – Kisfaludy 
utca – Zalaegerszeg utca – 
Fő utca által határolt tömb-
ben) kerületi szabályozási 
tervének módosítását.
A tervet az Ügyfélszolgálati 
Irodán, és a Főépítésznél 
megtekinthetik. (Bp., Főv. 
XIX. ker. Kispest,1195 Vá-
rosház tér 18-20. fsz., ill. I. 
emelet 91.)

GyulAi istVÁn
főÉPítÉsz

felHÍvás

pályázat
ApEh hírEk

Hirdetmény

Bérbevehető 
helyiségek

Kertverseny 

a

Több feljelentés is érkezett szabálysértési irodánkra ismeretlen 
csalók ellen, akik mobiltelefon feltöltő kártyához jutottak, több 
ezer forintos kárt okozva hiszékeny áldozataiknak.

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

A Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat felvételt 
hirdet karbantartói állás be-
töltésére. A közalkalmazotti 
jogviszony: részmunkaidős 
határozatlan időre helyettes-
ként foglalkoztatott.
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a  Kollektív Szer-
ződés rendelkezései az irány-
adók.
Az alkalmazás feltétele: 
szakmunkás bizonyítvány 
(szobafestő-mázoló, karban-
tartó lakatos, villanyszerelő). 
Három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány. Vég-
zettséget igazoló okiratok 
másolata. Munkaköri alkal-
massági vizsgálat.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: azonnal 
betölthető.
Az álláshirdetéssel kapcso-
latosan további információt 
Rigó Julianna személyügyi 
előadó nyújt, a 282-9501-es 
telefonszámon.

Karbantartó
állás

zöldkommandó telefon
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szolgáltatás

AJTÓ- ABLAK-, CSEMPEMOSÁST; 
SZŐNYEG-, KÁRPIT-, BŐRKÁRPIT-, 
AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ PO-
LÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTT-
HONÁBAN + FESTÉST, MÁZOLÁST. Tel.: 
06/70-50-20-131 

TELEVIZIÓ-, VIDEÓJAVÍTÁS A HELYSZÍ-
NEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Meg-
bízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt 
ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: 
Kármán Sándor.: 276-9235, 06/20-415-1712 

NINCS TÖBB CIPEKEDÉS! Ballonos, szén-
savas ásványvíz! 19 literes kiszerelés, 50 Ft/
liter, ingyenes vízadagolót biztosítunk. Ház-
hoz szállítás! Tel: 282-42-44, 06/70-213-9830

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

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

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kő-
művesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők 
felújítása garanciával, palatetők javítása. Tel.: 
06/20-439-0846, 258-0846, 
e-mail: olci@t-online.hu 

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLA-
LOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823 

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

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. 
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 
06-70-215-2019 

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

FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, TEL-
JES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS, HOM-
LOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. IGÉNYES, 
PRECÍZ SZAKMUNKA, MEGBÍZHATÓ 
SZAKEMBEREK. INGYENES FELMÉ-
RÉS! 
TEL.: 06/20-537-8099, 295-3998 

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS 
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. 
FÁBIÁN ISTVÁN, 
TEL.: 06/20-317-08-43 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési le-
hetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyár-
tása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. 
Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 
06/30-401-1029 

Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. 
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.: 
280-9059, 06/30-9-968-316

Festőmester vállal szobafestés-mázolást, ta-
pétázást, hosszú távú garanciával, közületek-
nek is. Tel.: 285-2882 vagy 06/30-251-5872

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

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, 
precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingye-
nes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvez-
mény! Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. 
Tel.: 280-05-02, 06/30-315-9919

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, 
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZI-
GETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. 
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ 
SZAKEMBEREK. 
TEL.: 06/20-933-8634, 282-24-98 

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméte-
res). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 
282-1201, 06/30-942-9460

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni el-
képzelések alapján, Bosch, Siemens, Teka 
háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes 
felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.: 
06/70-209-6081 

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

Könyvkötészeti, restaurátori és grafikai mun-
kák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, csalá-
di iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. 
Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 
06/30-931-5840

Bútorasztalos munkák a kisbútoroktól a teljes 
lakberendezésig. Konyha, előszoba, fürdő-
szoba, nappali és hálószobabútorok készítése 
garanciával és kedvező fizetési feltételekkel. 
Tel.: 06/20-434-7088 

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, 
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, 
bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, 
adóügyintézését. 
Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129 

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zár-
csere, betörésbiztos hevederzár szerelés, 
ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb 
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-3794 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! 
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingye-
nesen hívható zöldszámon: 06/80-625-647, 
06/20-467-7693

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, 
falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés, 
tetőfelújítás. Üvegezést és tereprendezést is 
vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt 
biztosítunk! 
Tel.: 06/30-345-7130 

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: 06/70-949-7690, 
E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu

Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, 
tapétázást, külső szigetelést. Profi minőség, 
elérhető áron. Közületeknek is dolgozunk. Ke-
rületieknek 20% kedvezmény. Tel.: 292-1379, 
06/20-3733-849 

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, 
konyhák felújítását vállaljuk, igény szerint 
anyaggal, bontással, sittszállítással. 
Tel.: 06/70-273-4975 

Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a 
legjobb árat és készpénzt adunk. Evőesz-
közök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók, 
gyümölcstál stb. vétele. Tel.: 317-9938, 1077 
Bp., Wesselényi u. 19.  

LOVASTÁBOR, LOVASOKTATÁS a KÖKI-
től 20 percre a Tövesmajori Lovasfarmon. 
4 fő felett a szállítás megoldható. Mobil: 
06/20-9559-349, e-mail: info@lovas-farm.hu 

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

Mindennemű parkettás munkát, parkettacsi-
szolás, lakkozás-, átrakás, új parketta lera-
kása, lamináltozás anyaggal is, garanciával. 
Tel.: 708-2789, 06/205-202-689 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gázké-
szülékek javítása, cseréje, gázmű-enge-
délyezés. Nagy László, épületgépész, tel.: 
06/30-944-6513

KERT-, TELEKRENDEZÉS! Permetezés, 
metszés, favágás, fűkaszálás, bozótirtás, 
tereprendezés, gyepesítés, kerítés építése, 
öntözőrendszer kiépítése. Térkövezés, járda-
készítés, kőműves és ács munkák. Épületek 
bontása és szállítás. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Garanciával, re-
ális áron. Részletfizetés megoldható. E-mail: 
mu0000@freemail.hu, Tel.: 06/70-422-9445, 
061/786-5872, fax: 061/785-7344 

TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, üzemek, 
magánlakások, rendszeres, ill. nagytakarítá-
sa. Szőnyeg-, kárpittisztítás, ablaktisztítás, 
(egyéb üvegzetek, homlokzatok tisztítása 
(alpin technikával.). Alap területek gépi tisz-
títása. Egyéb takarítási feladatok elvégzése. 
Garanciával, referenciákkal. Megbízhatóan. 
Elérhetőségeink: 
E-mail: mu0000@freemail.hu . 
Mobil: 06/70-422-9445
Tel.: 786-5872, fax: 785-7344 

Házhoz megyek, gyógy pedikűr, manikűr, 
teljes test (nem szex) és talpmasszázs. 
Ildikó, tel.: 295-3998, 06/20-335-5653 

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák 
felhajtását; függönyök, ágyneműk varrását; 
zippzárak cseréjét, mindenféle varrómunkát! 
30 éves gyakorlattal! Rövid határidővel, 
FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalommal! 
Elérhetőség: 06/20-296-3555

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, 
épületek szerelése, kaputelefon telepítés, 
villanytűzhely, bojler javítás, VÍZVEZE-
TÉK-, vízóraszerelés, csere. Tel.: 260-4870, 
06/20-979-0624 

AKCIÓS RADIÁTORCSERE PANELLA-
KÁSOKBAN. MUNKADÍJ: 8.000 FT/DB. 
VÁLLALUNK TOVÁBBÁ VÍZSZERELÉST 
ÉS BURKOLÁST. 
TEL.: 06/30-493-9386 

Megoldás dél-pesti Gyors szerviz. Mosógép, 
bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év ga-
ranciával! Ingyenes kiszállás! 
Tel.: 285-34-88, 06/30-950-1717 
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 

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. 
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327 

Épület- és bútorasztalos munkák. Ajtó-ablak 
méretre gyártva, konyhabútor, szobabútor, 
beépített szekrény, lépcsők, korlátok, galéri-
ák, kerti építmények.
Tel.: 06/70-364-9697 

Bádogos és vízvezeték-szerelő munkák, 
eresz-, csatorna-, cserép-, tetőjavítások, 
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 konyhás, belseje felújított, kertes 
házrész saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen 
eladó. Iá.: 15 M Ft. kép megtekinthető: http://
www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705

A KERÜLETBEN KERESEK ÉS KÍNÁ-
LOK  ELADÓ-KIADÓ  INGATLANOKAT. 
AJÁNLATOK A    www.ilonalak.hu 
TEL.: 06-20-364-4237

XIX. WEKERLÉN 12 LAKÁSOS TÁRSAS-
HÁZBAN FÖLDSZINTI, 52 NM-ES, 2 SZO-
BÁS, SPÁJZOS,  KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT,  GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, JÓ 
ÁLLAPOTÚ, KARBANTARTOTT ÖRÖK-
LAKÁS KERTRÉSSZEL, TÁROLÓVAL, 
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL  
13.900.000 FT ELADÓ. AZ ÁR IRÁNY-

ÁR!!!!!! TEL: 06-20-364-4237,   MÉG TÖBB 
AJÁNLAT:  www.ilonalak.hu

ÁRON ALUL!!! KISPESTEN  CSENDES 
HELYEN,    SZINTELTOLÁSOS, NÉGY-
EMELETES HÁZBAN, 68 NM-ES, 2,5 
SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS,  
ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS,  JÓ 
BEOSZTÁSÚ  GYORSAN KÖLTÖZHETŐ 
ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL IRÁNYÁR  
10.500.000 FT,  METRÓKÖZELI  LIFTES 
HÁZBAN III. EMELETI,  60 NM-ES,  2,5  
SZOBA  HALLOS, ERKÉLYES, AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ, ÜRES,   VÍZÓRÁS,  ÖRÖK-
LAKÁS  IRÁNYÁR  8.990.000 FT ELADÓ. 
AZ ÁR IRÁNYÁR!!% TEL.: 06-20-364-4237, 
MÉG TÖBB AJÁNLAT: www.ilonalak.hu

XIX. KISPESTEN  62 NM-ES, 1,5 SZOBÁS, 
ÉTKEZŐKONYHÁS, GALÉRIÁZOTT, 
CSERÉLT NYÍLÁSZÁRÓS,  KÖVEZETT, 
PARKETTÁZOTT,  CIRKÓFŰTÉSES, 
ALACSONY REZSIJŰ, KIFEJEZETTEN 
SZÉP ÁLLAPOTÚ, KARBANTARTOTT 
HÁZRÉSZ, 130 NM-ES KERTRÉSSZEL,  
TÁROLÓVAL IRÁNYÁR 14.900.000 FT EL-
ADÓ. TEL.: 06-20-364-4237   MÉG TÖBB 
AJÁNLAT:   www.ilonalak.hu

Kispesten 52 nm-es, jó állapotú, panorámás, 
járólapos panellakás, új radiátorokkal tulaj-
donostól eladó. Irányár: 8.800.000 Ft. Tel.: 
06-70/225-7683

K.ING INGATLAN iroda ajánlata: 

HIGGYEN A SZEMÉNEK! WEKER-LÉN, 
CSENDES KÖZBEN, KÉTLAKÁSOS  
HÁZBAN, BEÉPÍTETT TETŐTERŰ, 
NÉGYSZOBÁS, 87 NM-es, CIRKÓFŰTÉ-
SES HÁZRÉSZ  25, 8  M. FT. REKLÁM-
ÁRON  ELADÓ! ALKUKÉPES!

WEKERLEI GARÁZSOK ELADÓK! 15,5 
NM.= 1,9 M. FT.   15,5 NM. + PINCE + 32 
NM. MAGASÍTOTT TETŐTÉR= 2,7 M. 
FT. - 15 NM. = 1,5 M. FT. (AUTOMATA 
KERTKAPU).AZ UTÓBBI BÉRELHETŐ 
IS. AZ ÁRAK ALKUKÉPESEK!

WEKERLÉN, JÓ KÖZLEKEDÉSNÉL,  
NÉGYLAKÁSOS HÁZ KÉTSZINTES, 
FELÚJÍTOTT, KOMBICIRKÓS HÁTSÓ 
RÉSZE: 70 NM, KERTRÉSSZEL, AUTÓ-
BEÁLLÓVAL 20,1 M. FT. IRÁNYÁRON 
ELADÓ! 

KISPEST- KERTVÁROS CSENDES 
UTCÁJÁBAN, 75 NM-es, KÉT ÉS FÉL-
SZOBÁS, ÉTKEZŐS, NAGY TERASZOS, 
ALÁPINCÉZETT, BETONFÖDÉMES, 
GÁZKAZÁNOS CSALÁDI HÁZ 120 NÖL 
TELKEN, GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL 
27,2 M FT IRÁNYÁRON ELADÓ! AZON-
NAL KÖLTÖZHETŐ!

WEKERLÉN, 12 LAKÁSOS HÁZBAN, 
FÖLDSZINTI, 45 NM. LAKÁS, KÉT 
KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁVAL, NAGY 
KERTTEL,  12,9 M FT IRÁNYÁRON 
ELADÓ!  

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!   KÖZVETÍ-
TŐI DÍJ: 2 % ÁFA NINCS!  KÓS KÁROLY 
TÉR 13.     T: 348 0335   06/70/536 58 57- 
06/20/53 00 165 
www.ingatlan.com/k.ingatlan  TÁRSAS-
HÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK! 

Kispesti garzon, 32+4 nm., erkélyes, panorá-
más, metrónál, alacsony rezsivel eladó 7,5 M. 
Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460, 357-3742

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

Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 
75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös kert-
tel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném nagyobb 
kertesre. Tel.: 06/20-427-4559

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es ház-
rész, 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.: 06/30-32-43461

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás 
családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. 
Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748

KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105 m˛ 
családi ház. 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, 
garázs + MELLÉKÉPÜLET ELADÓ
Irányár: 31,9 mill. 
Tel: 377-6989 06/30-975-9572, 
megtekinthető: http://www.startapro.hu/
ingatlan_alberlet / lakoingatlan /csaladi_
haz/777906

BALATONAKARATTYÁN 100 NÖL TEL-
KEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, 
RENDEZETT CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 
SZOBA, NAGY KONYHA  FÜRDŐSZOBA, 
KAMRA. PINCÉZETT+ PADLÁS FELÉ 
BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHER-
MENTES, AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHA-
TÓ! 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. Iár: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült 90 
nm-es családi ház, fsz: amerikakonyhás nap-
pali + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 
2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtérbeépí-
téses, gáz cirkófűtéses, telefon-UPC, 340 nöl 
panorámás telekkel, szépen gondozott kert, 
gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. 
Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135

Kispesten az Újvidék utcában újépítésű iker-
ház mindkét fele eladó, 105-115 nm-es, Ára: 
28 M Ft.. Tel.: 06/20-9-251-044

Kispesten a Jókai u-ban, IX. emeleti, 59 nm-
es, nagy konyhás, vízórás, lakás, parkra néző, 
csendes környezetben, 7,8 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 282-4419

Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 53 nm-
es, 1+2 félszobás, szövetkezeti öröklakás VII. 
em.-en. Iár: 10,2 M. Ft. 
Tel.: 06/30-908-59-64

Kispesten háromszintes, kétgenerációs, önál-
ló családi ház, fúrt kúttal, automata locsolás, 
több extrával, áron alul eladó. 
Tel.: 06/20-491-6223

Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól 
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve 
eladó. Víz - villany - csatorna- pince van. 
ABC - kisboltok, buszmegálló 300 méterre. 
Tel. (este) : 06/70-516-4701

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központ-
jához és az M6-os feljárójához közel, egy 210 
m2-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 ala-
kítható, normál állapotú ház, egy 80 nm-es, 
felújítandó épülettel együtt, ami felújítás után 
a házzal összenyitható, így akár két generáció 
részére is alkalmas lehet! 
Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176

Tulajdonostól sürgősen eladó kispesti, saját ka-
zános 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 ki-
sebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. 
Tel.: 06/30-508-2239

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

Kispesten a József Attila utcában, 4 emele-
tes panel ház I. emeletén, egy felújított, 27 
nm-es garzon eladó. Ára: 7,9 M. Ft. Esetleg 
Pest - Pest környéki csere is lehetséges. Tel.: 
06/30-285-0947

XIX. Kispesten, eladó családi házat vagy 
lakást KERESEK, lehet felújítandó is. Tel.: 
06/20-397-4055

Kispesten családi ház eladó vagy bérbe adó. 
20 M Ft Tel.: 06/70-627-0469

Elcserélném vagy eladnám 1,5 szobás I. 
emeleti felújított panellakásomat fele értékű 
vidéki házra, lakásra, ráfizetéssel. 
Iá.: 8,5 M Ft. Tel.: 06/20-987-4730

Olcsón eladó egy darab fűnyírógép és egy 
darab jó állapotú 26-os női bicikli. Tel.: 
06/30-9-513-155

JUTALÉKMENTES ÉRTÉKESÍTÉS! Tu-
lajdonosok részére kedvezményes hirdetési 
lehetőség a HETING Ingatlaniroda internetes 
honlapján. www.heting.hu 
Érd.: 290-74-42
 
Kispest kertvárosban ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház 
mindkét fele eladó. 115 m2 két teljes szinten, 4 
szoba,  nappali, étkező-konyha, gépkocsibeálló. 
Azonnal költözhető. Ár: 28,700.000 Ft. Érd.: 
290-74-42, 06-30-281-18-77 
 
A kerületben reális áron keresünk eladó 
családi házat, ikerházat vagy szeparált kü-
lön bejáratú házrészt. Felújítandó is érdekel. 
06-30-95-42-326
 
 Eladó Kispesten összkomfortos, bútorozott, 
földszintes kis lakás. Olcsó áron megegye-
zünk. Tel.: 06/20-526-7530
 
Kispesti családi ház bérbeadó, ár megbeszélés 
szerint. Tel.: 06/70-627-0469

Kispesti 4 emeletes házban lévő, III. emeleti, 
1+2 félszobás, tehermentes öröklakás eladó. 
Iár.: 12,9 M. Ft. Tel.: 06/30-933-5408 vagy 
06/30-868-5070

Eladó 27 nm-es lakás a Templom téren, régi 
építésű, földszintes társasházban, közepes ál-
lapotú. Iá.: 5,5 M. Ft. Tel.: 06/20-351-6969

Pestszentlőrincen a Szélmalom u-ban, 2 szobás 
családi ház, nagy kerttel eladó. Iá.: 30 M Ft. In-
gatlanosok kíméljenek. Tel.: 06/30-99-11-663

Csokonai soron garázs eladó az uszodánál. 
Tel.: 281-4352, 06/20-216-8133 

Kispesten, tulajdonostól eladó kétlakásos csa-
ládi ház. 4 + 1 szoba, 150 nm-es telek. 
Ára: 25,8 M Ft. Tel.: 06/70-525-6650

KIADÓ: Kispesten, jó közlekedéssel, családi 
házban, különálló, bútorozott, 32 nm-es lak-
rész (szoba, konyhasarok, fürdőszoba, terasz). 
Tel.: 06/20-928-8448

Eladó wekerlei tetőtér beépítéses, 80 nm-es, 
3+2 szobás, cirkófűtéses ikerházfél, csendes 
helyen, kerttel, tárolóval, 35 millióért. 
Tel.: 06/30-652-8788

ELADÓ XIX ker. Szigligeti utca, 1+2 fél szo-
bás nagy konyhás lakás, félig bútorozottan. 
Irány ár: 9.5 M Ft. Tel.: 06/30-971-0081

Kispesten, VI. emeleti, erkélyes, vízórás, 
felújítandó, 1 + 2 félszobás, tehermentes la-
kás eladó. Iá.: 8 M. Ft. Tel.: 06/20-294-5528, 
06/30-384-6492

Eladó ingatlanokat keresünk, kínálunk. Akció! 
Megbízás esetén ingyenes értékbecslés! Hívjon 
bizalommal. HÁZ - TRANS Kft. XIX. Üllői út 
250, e-mail: szabo.edina@monto.hu, 
tel.: 06/70-953-5726 

 oktatás
 
Általános iskolások korrepetálása matema-
tikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára 
felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelke-
ző, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő 

nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizs-
ga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, ha-
ladóknak. ALAPOKTÓL A FOLYÉKONY 
BESZÉDIG. EGYÉNILEG, PÁROSAN ÉS 
KISCSOPORTOKBAN. 
Tel.: 06/30-858-1068,

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

MATEMATIKA, 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

Könyvelőiroda gyakorlattal rendelkező, 
ambiciózus bérszámfejtő-könyvelő munka-
társat keres főállásban XVIII. kerületi, nem 
dohányzó munkahelyre, azonnali belépéssel. 
Jelentkezés: konyveles70@freemail.hu.

Wekerle szélén, Határ úti metrónál lévő iro-
dákba, telefonos marketinges munkára, kollé-
gákat keresünk. 
Tel.: 06/20-218-4197

tárSkErESő

Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA 
FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és Színvo-
nalas Rendezvényekkel! 
Tel.: 420-59-58   

egyéb

MOSDÓHELY, MOSDÓ, TÜKÖR, ALSÓ 
SZEKRÉNY / 2 DB. MENNYEZETI LÁM-
PA, KONYHAI FÜGGESZTÉK ELADÓ! 
TEL.: 214-7564

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Ké-
zimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás meg-
várható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420 

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül 
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer 
papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fo-
tókat. 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

Eladó újszerű olasz tésztagép + cérnametélő. 
1 db kempingágy, új Berguer gyártmányú 13 
db-os késkészlet, zöldségaprító + 2 db. zöld-
ségreszelő. 
Tel.: 377-7212

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszek-
rény, pogácsa lábú, torony felépítményes, sza-
lonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 
4 polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön és 
egyben is. 
Tel.: 06/70-319-34-27

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100% 
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték, 
10-kg-ós csomag, könnyű tisztántartás. 400 
ft/csomag www.fabrikettalas.hu
70/9-400-555

Rotweiler kiskutyák robusztus és kemény ház-
őrző szülőktől eladók!  Tel.: 03/60-222-9809

GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, salgó 
polc, tetőrész beépítve! 
Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923 
(Ady E. - Toldy sarok.)

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők és 
gyermekeik számára. Problémáiddal nem 
vagy egyedül, gyere és beszéljük meg! Fog-
lalkozások és programok péntek délutánon-
ként a VII. Wesselényi u.-ban. Klubvezető: 
Rónyai Éva, 06/30-285-75-95

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

Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási 
munkát vállalok. Takarítás, mosogatás, vasa-
lás, stb. Tel.: 281-3648

Ceragem Jádeköves masszázságy újszerű ál-
lapotban, kedvező áron eladó. 
Érdeklődni: 06/30-335-2604

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

Kispesti piac mellett, orvosi rendelőben, dél-
előtti órákban, naponta - kedden és pénteken 
egész nap, rendelési idő kiadó. 
Tel.: 06/20-255-3138

Mobil klíma hűtőberendezés, rács - ajtó be-
járati ajtóra, villanyóraszekrényre való ajtó 
borovi fenyőből eladó. Tel.: 06/30-324-0661

Eladó Elektrokux 220 literes hűtő és 60 Lite-
res Lehel mélyhűtő. Tel.: 06/30-603-3907

130 x 65 cm-es fregoli, 1 db 200 x 200-as gépi 
perzsa eladó. Tel.: 214-7564

Eladó gombkészítő présgép, hozzávaló 
szerszámokkal, gombkellékkel. 4 edényes 
ételhordó 600 Ft. Fehér zománcos öntöttvas 
fürdőkád, kifogástalan állapotban 12.000 Ft. 
Tel.: 378-3986

Automata és keverőtárcsás mosógép, 120 lite-
res villanybojler, ipari és háztartási varrógép, 
Erika és villanyírógép eladó. 
Tel.: 06/20-958-8805 

ELADÓ! KONYHASZEKRÉNY FALI FEL-
SŐ 100X30X58, ÁLLÓ 195X50X45
RUHAJAVÍTÁST VÁLLALOK T: 357-08-90, 
06-30-318-09-04

ApróhirdEtÉS díJA:

15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft.

15 szó felett 125 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 

hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 

szóig) az egyéb rovatban, amennyiben 

nem üzleti tevékenységről van szó. 

csak névvel és címmel ellátott meg-

rendelést tudunk elfogadni, ingyenes 

hirdetés esetén is.
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