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vélemény
Burány sándor
„Az országban a Magyar 
Gárda demonstrációja 
a jövőben nem csupán 
ízléstelennek, hanem 
jogellenesnek is minősül 
majd.”

9. oldal

Jelentősen 
megnövekedett a 
táborozók létszáma, 
hetente mintegy 
150-200 gyerek 
tölti szabadidejét az 
önkormány-
zati táborban.

Tartósan kiemelkedő 
szakmai tevékeny-
sége elismeréséül 
címzetes főjegyzői 
címet kapott 
dr. Istvánfi 
sándor.

elismerés

XV. évfolyam, 14. szám

dr. IstvánfI 
sándor

8. oldal

védett
közterületek2. oldal

nyári tábor

nAGy péter

3. oldal 4. oldal

közbiztonság

elekesné 
Ihász IBolyA
Idén további sebes-
ségmérő eszközöket 
és térfigyelő kame-
rákat helyeznek ki a 
kispesti közbizton-
ság növelése érde-
kében.

Fotó: Koleszár Adél
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Népszerű
a napközis tábor

elkezdődött a nyári vakáció az iskolák-
ban, ami a diákok számára az év legin-

kább várt időszaka, a szülőknek azonban 
talán az egyik legnehezebb, hiszen meg 
kell oldaniuk gyermekeik felügyeletét. 
Drága táborokból nincs hiány, bőséges a 
kínálat, kevés olyan tábor van azonban, 
amely olcsó, ám mégis tartalmas progra-
mokat kínál a gyerekeknek. Ebben segíthet 
az önkormányzat nyári napközis tábora, 
amit évek óta hagyományosan a Vass La-
jos iskolában szerveznek az egész nyári 
szünet alatt.

Július 7-én kerületi vezetők is ellátogat-
tak a nagy népszerűségnek örvendő ön-

kormányzati napközis táborba. „Ebben az 
évben jelentősen megnövekedett a táboro-
zók létszáma, az első turnusban 184, a má-
sodikban 164 gyerek töltötte vakációja egy 
részét a tábornak otthont nyújtó Csokonai 
utcai oktatási intézményben” – mondta a 
kispest.hu-nak Nagy Péter humánszolgál-
tatási igazgató. Hozzátette, ez lényeges 
gyereklétszám-emelkedést jelent, hiszen 
tavaly átlagosan turnusonként mintegy 

száz gyerek vett részt a programokon.

Gajda Péter polgármester is személyesen 
tájékozódott az önkormányzati tábor 

körülményeiről. Lapunknak kiemelte, a 
válság érezteti hatását ezen a területen is, 
nagyon sokan jelentkeztek a táborba, ám 
ez plusz terheket nem ró az önkormány-
zatra – fogalmazott. A kilenchetes tábor 
két ok miatt is vonzó lehet a szülőknek, 
egyrészt olcsó, másrészt változatos és 
tartalmas programokat kínálnak ezen a 
nyáron is a szervezők. Vinczek György al-
polgármestertől megtudtuk, a családoknak 
csak az étkezés költségeiért kell fizetni, és 
mindenki ott is igénybe veheti azokat a tá-
mogatásokat, amelyeket évközben kaptak a 
rászorulók. Minden más teljesen ingyenes 
a gyerekeknek. 

szabó Ferencné táborvezető is azt 
hangsúlyozta, egyre több olyan család 

van, akik anyagilag nem engedhetik meg 
maguknak, hogy méregdrága táborokat 
fizessenek a vakáció alatt gyermekeiknek. 
Ezért még inkább arra törekszenek, hogy 
színvonalas kikapcsolódást nyújtsanak 

idén is a táborozó diákoknak. Minden-
naposak az uszodalátogatások, hetente 
mennek kirándulni – legutóbb például 
Szentendrén voltak –, de jártak a szomszéd 
kerületi Kondor Béla Közösségi Házba is 
kézműves foglalkozásokra. Nagyon jó 
kapcsolatot alakítottak ki a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár kispesti fiókkönyvtárával, 
ahol játékokat, vetélkedőket szerveztek a 
tanulóknak, és közben a számítógépeket 
is használhatták a diákok. Péntek délelőt-
tönként az Uránia moziban külön vetíté-
seket tartanak a kispesti gyerekeknek, de 
természetesen a fiatalok körében legnép-
szerűbb számháború sem fog hiányozni a 
programok sorából. Legfontosabb céljuk, 
hogy tartalmas és élményekben gazdag 
programokat biztosítsanak a hozzájuk járó 
gyerekeknek – hangsúlyozta a kispest.hu-
nak a táborvezető.

A  heti turnusú táborba az általános isko-
lások jelentkezését várják – akár több 

hétre is –, beiratkozni a turnusokat meg-
előző héten lehet a helyszínen (Csokonai 
utca 9.).

A világgazdasági válság 
negatív hatásait mindenki 

a saját bőrén érzi, a  
családoknak egyre  

nagyobb gondot jelent a 
szünidő alatt gyerekük 
felügyeletét megoldani. 

Ebben nyújt segítséget az 
önkormányzat nyári  

napközis tábora. 
nJúliusban és augusztusban is tartanak 

kurzusokat a kerületi nyugdíjasok 
számára tavasszal elindított ingyenes 
számítógép-kezelői tanfolyamon – tájé-
koztatta lapunkat Nagy Péter, a hivatal 
humánszolgáltatási igazgatója. Az oktatás 
július 13-án kezdődött három tízfős tur-
nusban a Kispesti Tudásházban (Csokonai 
u. 3.), az órákat hétfői és keddi napokon 
tartja a Tudásház informatikai képzett-
ségű szakembere. Mint arról korábban 

már beszámoltunk, az önkormányzat év 
elején hirdette meg az ingyenes számító-
gépes képzést a kispesti nyugdíjasoknak. 
Sikerességét bizonyítja, hogy összesen 
mintegy 900-an jelentkeztek a tanfolyam-
ra. Az ingyenes önkormányzati képzések 
népszerűek Kispesten, a nyugdíjas számí-
tógépes képzés ezek egyike. 2006-ban a 
kerületi kismamák is megismerkedhettek 
a számítógéppel, és 2003 óta tart a lakos-
sági angol nyelvtanfolyam is.

A z utóbbi időben egyre jobban elszapo-
rodtak a felújított kispesti köztereken 

a lopások és a rongálások, az önkormány-
zat által működtetett Zöldkommandónak 
pedig nincsenek olyan jogszabályi lehető-
ségei, mint egy va-
gyonvédelmi cég-
nek, ezért döntött 
a kerület úgy, hogy 
szakcéggel védeti 
meg a kispestiek 
vagyontárgyait – 
indokolta a szer-
ződéskötés okait a 
Kispestnek Gajda 
Péter. A polgár-
mester elmondta, 
az együttműködés 
egyelőre kísérleti 
jellegű, a júliustól októberig tartó időszak 
alatt reggel hét órától éjfélig fognak na-
ponta járőrözni a cég munkatársai a Kos-
suth, a Templom és a Városház tereken, 
valamint a Fő utcában. „Ha hatékonyan 
működnek, akkor jövőre folytatjuk az 

együttműködést. Az önkormányzat célja, 
hogy nyugodt körülmények között, biz-
tonságban használhassák a kispestiek a 
megújult köztereinket” – hangsúlyozta a 
polgármester. 

Pöndör Gyula, a 
munkát végző Safe 
Control Security 
Kft. ügyvezető 
igazgatója elmond-
ta, elsősorban a 
személyes jelenlét-
tel próbálják kivív-
ni, hogy mindenki 
betartsa az általuk 
őrzött köztereken 
az emberi együtt-
élés elemi szabá-
lyait – de hozzátet-

te –, minden olyan eszközt bevethetnek, 
amelyeket a jogszabályok biztosítanak szá-
mukra. Megtudtuk, a cég ugyan nemrégen 
kezdte meg munkáját, de egy viráglopás 
gyanúsítottját már tetten is érték, aki ellen 
a hatóságok intézkedtek is.

oktatás

közbiztonság

Nyáron is tanulnak a 
nyugdíjasok

vagyonvédelmi cég 
őrzi a kiemelt 
közterületeket 
Őrző-védő céggel kötött megállapodást az önkormányzat a 
kiemelt közterületek közbiztonságának növelése érdekében.
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A z elismerést a helyi önkor-
mányzatokért felelős mi-

niszter, illetve a közigazgatási 
minőség- és személyzetpoliti-
káért felelős miniszter együt-
tes javaslatára adományozta 
Bajnai Gordon miniszterelnök 
14 hivatalvezetőnek. Kispest 
jegyzője július 1-jén az Ön-
kormányzati Minisztériumban 
rendezett ünnepségen vehette 
át a kitüntetést Molnár Csaba 
kancellária minisztertől és az 
önkormányzati tárcát vezető 
Varga Zoltántól. Istvánfi Sán-
dor 24 éve dolgozik a hivatal-
ban, 1985. szeptember 1-jén 
kezdte munkáját a jogelőd a 
kerületi tanácsnál.

Új adattartalmú  
útlevél ujjnyomattal
2009. június 28-tól ujjnyomat-
tal bővült az útlevél adattar-
talma. Az ujjnyomatot a 12 év 
fölötti magyar állampolgárok 
útlevele tartalmazza. Ettől az 
időponttól változott az újon-
nan kérelmezett útlevél érvé-
nyességi ideje és a fizetendő 
illeték mértéke. 
6 év alatt 3 év 2 500 Ft.
6-18 között 5 év 2 500 Ft.
18-70 között 5 év (10 év) 
7 500 Ft (14 000 Ft).
70 év felett 10 év 2 500 Ft.
Útlevélkérelmet a jövőben is a 
kerületi jegyző által működte-
tett okmányirodában lehet

benyújtania. Információ kérhe-
tő 347-4693 és 347-4905 tele-
fonszámon.

14 év alatt is személyazo-
nosító igazolvány 
14. életév  alatt akkor kell  
kiváltani személyazonosító 
igazolványt, ha a 14. életév 
alatti nem rendelkezik más 
személyazonosításra alkal-
mas okmánnyal, azaz útlevél-
lel. Személyazonosító igazol-
ványt a kerület jegyzője által 
működtetett okmányirodában 
lehet igényelni, az egyik 
törvényes képviselő jelen-
létében. Információ kérhető 
a 347-4693 vagy 347-4905 
telefonszámon.

kiskorúaknak új adattarta-
lommal kérhető a  
lakcímkártya
Amennyiben a törvényes kép-
viselő kéri (vagy törvényes 
képviselők kérik)  gyermekük 
lakcímkártyájára feltüntetésre 
kerül a törvényes képviselő 
(törvényes képviselők) neve, 
telefonszáma. Ezt a kerületi 
jegyző által működtetett ok-
mányirodában lehet kérni. In-
formáció kérhető a 347-4901 
telefonszámon.

DR. VERES ANIKÓ
oKmáNyIRoDA 

irodavezető

Értesítem Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy 2009. július 27 – 
augusztus 7-ig az igazgatási 
szünet alatt a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.
Kivétel ez alól az okmányiro-
da, ahol kizárólag az alábbi 
ügyek intézhetőek:
- lakcímbejelentés,
- elkészült okmányok 
átvétele (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, vezetői 
engedély),
- mozgásában korlátozott 
parkolási igazolványának 
kiadása,
- ügyfélkapu regisztráció,
- haláleset anyakönyvezése.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 – 17:30
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 11:30
12:00 - 12:30 között az ügy-
félfogadás szünetel.
Megértésüket köszönöm.

DR. ISTVáNFI SáNDoR
jegyző

elismerés

Címzetes főjegyző lett 
Istvánfi Sándor

okmányirodai változások zárva

Tartósan kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, a Köztisztviselői Nap alkal-
mából címzetes főjegyzői címet kapott dr. Istvánfi Sándor.

az önkormányzati  
minisztériumban 
molnár Csaba 
kancelllária  
minisztertől vette  
át a kitüntetést  
dr. Istvánfi Sándor

Gajda Péter Kispest polgármestere és Czeslaw Bartl Krzeszowice vezetője írták alá az együttműködést

ALengyel Önkormányzat tá-
mogatásával létrejött kap-

csolat lehetőséget teremtett arra, 
hogy a krzeszowicei és kispesti 
emberek személyes kötelékeket 
és hasznos együttműködést ala-
kítsanak ki a jövőben – hangsú-
lyozta az ünnepségen a kerület 
polgármestere. Gajda Péter 
beszédében kiemelte, a két nép 
ezeréves közös hagyománya 
nyújt alapot az együttműkö-
désre, napjainkban is büszkék 
lehetünk történelmünk közös 
személyiségeire – mondta.
Czeslaw Bartl, Krzeszowice 
polgármestere azt mondta, az 
elmúlt évszázadok alatt a két 

nép számtalanszor került nehéz 
helyzetbe, de mindkét nemzet 
azokban az időkben is mindig 
tudta, hogy ha nagy a baj, van 
egy másik hazája is. A ceremó-
nián a két polgármester látta 
el kézjegyével a megállapodás 
szövegét, az ünnepi műsorban 
a Kispesti Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanárai és 
diákjai működtek közre.
A lengyel delegáció hétvégi 
programja során Budapest ne-
vezetességeivel ismerkedett, 
és Balaton-parti városokba 
is ellátogatott. A Krakkó kö-
zelében található 30 ezer fős 
Krzeszowice Budapesttől 425 

km-re fekszik, lakói korábban 
bányászattal foglalkoztak, 
majd a bányabezárások után a 
fakitermelésre tértek át. A jó 
levegőjű város dimbes-dombos, 
erdős vidéken fekszik, a tenger-
szint felett mintegy 200-400 
méterre terül el, jelentős a 
hegymászó turizmusa, emel-
lett rehabilitációs gyógyszállót 
működtetnek, és itt található 
Európa legnagyobb golfpályája 
is. Kispestnek a lengyelországi 
Krzeszowice mellett még há-
rom testvérvárosa van: a bulgá-
riai Smolyan, a horvátországi 
Vrbovec, valamint a szerbiai 
Zombor.

Krzeszowice Kispest új 
testvérvárosa

eGyüttműKödéS

Testvérvárosi együttműködési megállapodást kötött a lengyelor-
szági Krzeszowice és Kispest, a dokumentumot július 3-án írták 
a KMO-ban tartott ünnepség keretében.

Az MSZOSZ Kis-
pesti Szervezete jú-
nius 25-én nagyon 
szép és érdekes táj-
ra, Zsámbék festői 
vidékére látogatott. 

SzaBadIdő

Megnéztük a település leg-
nevezetesebb, 1220 körül 

felépített, egykori premontrei 
háromhajós templomműem-
lékét, a híres templomromot, 
ami 200 méterrel magasab-
ban van a tenger szintjénél. 
Innen körülnézve az egész 
Zsámbéki-medence előttünk 
terül el. A templom az elmúlt 
évszázadok több tragédiájá-
nak volt „túlélője”. A nyolc-
vanas évek végén helyreál-
lított részében ma egy kőtár 
látogatható, mely azokat a 
szép kőtöredékeket mutatja 
be, melyek a templom elpusz-
tult részéből még megtalál-
hatóak voltak. Megnéztük 
Európa legelső lámpamúzeu-
mát, ami 1971-ben nyílt meg 
Zsámbékon. 
A rendkívül gazdag gyűjte-
ményben közel 1 000 darab 
világítási eszköz tekinthető 
meg a rómaiak olajmécsesé-
től a ma is használatos asztali 
lámpáig. A gyönyörű gyűjte-
mény között láthattunk olyan 
világítási eszközöket, amik 
fiatalkorunkban még a csa-
ládok használati tárgya volt. 
Végezetül egy hangulatos 
vendéglőben megebédeltünk, 
majd felkerestük az egyik 
leghíresebb hazai ostya- és 
nápolyikészítő üzemet, ahol 
szinte mindannyian vásárol-
tunk a finomságokból, majd 
elindultunk hazafelé. 
Az idő ismét kedvezett, mint 
18 éve minden kirándulá-
sunk alkalmával, a gyönyörű 
napsütés, a kellemes hőmér-
séklet, a sok szép látnivaló 
után jókedvűen fejeztük be a 
napot. Elmondhatjuk most is: 
szép volt, sok ismeretet sze-
reztünk.

mEDgyES JANKA 

zsámbékon
kirándultak
a nyugdíjasok

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.

zöldkommandó telefon
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A megnyitón – görögdiny-
nyével a kezében – dr. 

Tarnai Richárd, a XIX. kerü-
leti képviselő-testület Fidesz-
KDNP frakciójának vezetője 
a MAGOSZ filozófiáját ismer-
tette: a zöldségek, gyümölcsök, 
pékáruk, tejtermékek és egyéb 
élelmiszerek a MAGOSZ szer-
vezésével közvetlenül a terme-
lőtől jutnak el a boltokba, így 
kedvező áron juthatnak hozzá-
juk az emberek.
Dr. Budai Gyula, a MAGOSZ 
igazgatója elmondta, a boltba 
10 megyéből szállítanak, az 
országban működő 53 egy-
ségből álló szociális bolthá-
lózatot – hangsúlyozva, hogy 
az elnevezés szabadalom 
alatt áll – mintegy ezer hazai 
termelő látja el élelmiszerrel. 
Köztük és az üzletek között 
nincsenek nagykereskedők és 
viszonteladók, csak a szövet-
ség, amely 15-20 százalékos 

hasznot enged a boltoknak. 
Elmondta azt is, hogy a dán 
szövetkezeti mintát adaptálták 
hazai keretek közé. Kontur 
Pál, országgyűlési képviselő, 

a Fidesz munkástagozatának 
elnöke úgy fogalmazott, hogy 
a nehéz helyzetben jó árakkal 
és minőséggel segítenek az 
embereknek.

szociális bolt nyílt
fejlesztés

továbbképzés

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) szociális bolthálózatának első kispesti üzlete nyílt 
meg július 2-án a Fő utcai Honi-Coop közértben.

A kispesti polgármester hivatal is csatlakozott az értelmi fogyatékosok fejlődését szol-
gáló, a Magyar Down Alapítvány által kidolgozott Mentális Akadálymentesítés című 
programhoz.

A  július 7-én tartott egynapos 
tanfolyam  keretében hat 

iroda munkatársa ismerkedett 
meg a sérült és fogyatékos  em-
berek jogainak érvényesülését 
szolgáló hazai és nemzetközi 
joganyaggal, az integrációt 
célzó tevékenységekkel, és 
az önálló hivatali ügyintézést 
támogató, speciális kommuni-
kációs gyakorlattal.
A tanfolyam keretében – az 
alapítvány által gondozott fo-
gyatékos emberek közremű-
ködésével – úgynevezett teszt 
ügyintézésen is részt vettek a 
hallgatók. 
Az okmányiroda munkatársa, 

Zsigmondné Miklós Ilona egy 
személyazonosító igazolvány 
kiadása során gyakorolta és 
mutatta be, hogy mit jelent egy 
sérült ember számára az aka-
dálymentes, önálló ügyintézés.

„Mentális akadálymentesítés” a hivatalban

speciális tanfolyam a 
városházán

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, 
dísztárgyak készítése. 
Időpont: 13 órától-15 óráig.

II. Klub, Kossuth Lajos 202. 
Július 15. Irodalmi délután. 
Időpont: 13 órától-15 óráig.
Július 23. Zenehallgatás. 
Időpont: 13 órától-15 óráig.

III. Klub, Ady Endre út 110. 
Július 28. Zenei vetélkedő. 
(Zenehallgatás és belőle 
totó-játék).
Minden héten hétfő- szerda- 
péntek gyógytorna 
(fél tizenkettőtől).

V. Klub, József Attila u. 77. 
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!
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A ki a bíróság által jogerő-
sen feloszlatott társadalmi 

szervezet vezetésében részt 
vesz, bűncselekményt követ 
el. Ilyen esetekben a rendőrség 
a leghatározottabban fog fel-
lépni – olvasható az Országos 
Rendőr-főkapitányság (ORFK) 
honlapján. A közleményt nem 
sokkal azután adták ki, hogy 
a Jobbik július 11-i tüntetésén 
elhangzott: újjáalakítják a Ma-
gyar Gárda Mozgalmat. 
A szót tett követte, a demonst-
ráción rögvest a jól ismert 
jelmezbe bújt az agg Für Lajos 
(aki miniszterként „a körkörös 
védelem” lelkes szószólója 
volt), ifjabb Hegedűs Lóránt 
református lelkész, Vona Gá-
bor, Morvai Krisztina. Együtt 
hát a csapat, akikre nem va-
gyunk büszkék. Hogy meny-
nyit kell még pironkodnunk 
miattuk a későbbiekben azt 
majd meglátjuk, mindenesetre 
a jelek szerint a Magyar Gár-
da Brüsszelben sem tartozik a 

normális szervezetnek tartott 
közösségek közé. Ha Szegedi 
Csanád  beváltja fenyegetését, 
és EP képviselői mandátumát 
gárdista egyenruhában veszi 
majd át, amiatt biztosan piron-
kodni fogunk. 

Az lesz a jobbik eset, ha 
egyszerűen egy habókos 

képviselőt látnak benne, hálás 
témát adva az akcióval a vicc-
lapoknak. Ha komolyan veszik 
és egy Magyarországon jog-
erősen feloszlatott fasisztoid 
szervezet képviselőjét látják 
majd benne, az szégyen lesz. 
Kérdés, hogy Szegedi Csanád 
tisztában van-e vele, hogy 
Magyarországot képviselve 
szégyent hoz az országra? A 
pontos válaszhoz részint lélek-
búvárnak, részint jövőkutató-
nak kéne lennem, közgazda 
lévén annyit mondhatok; majd 
meglátjuk. Mindenesetre a 
Magyar Gárda feloszlatása 
után a Jobbiknak is lenne min 
elgondolkodni, bár a jelek sze-

rint esze ágában sincs. A fél-
katonai szervezet ugyanis nem 
hirdetett, mondott mást, mint 
az őt létrehozó Jobbik. Mond-
juk úgy: rossz emlékeket idéző 
egyenruhájában, félelmet keltő 
demonstrációival törvénytelen 
módon adott nyomatékot azok-
nak a kirekesztő nézeteknek, 
ami a Jobbik esetében sincs 
rendben. Távolról sem. De 
akkor mit szólnak ehhez azok 
a fideszes képviselők, akik a 
Jobbik támogatásával nyerték 
el az önkormányzati képviselői 
mandátumukat, mint például 
Demeter Ervin vagy Cser-
Palkovics András a Fidesz he-
lyettes szóvivője? Kijelentik-e, 
hogy bocsánat, tévedtem vagy 
közösséget vállalnak maguk is 
a kirekesztő nézetekkel? 

e zen a téren Orbán Viktor  is 
memóriazavarral küszkö-

dik, mikor hallani sem akar a 
Jobbikról. És mit mond mind-
erről a Fidesz Kispesti Szer-
vezete, amelynek több  tagja 

is részt vett a házam előtti 
demonstráción a Magyar Gár-
dával karöltve? Mondja-e a 
Fidesz akkori kispesti alelnö-
ke, hogy bocsánat tévedtem? 
Hogy nem kellett volna együtt 
mutatkoznom olyanokkal, 
akikkel jó ízlésű ember ön-
szántából nem mutatkozik 
együtt, akiknek szervezetét 
azóta jogerősen feloszlatták? 
Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy az illető ma már nem 
alelnöke a helyi Fidesznek. 
Remélem nézetei miatt váltot-
ták le és nem túlzott ambíciói 
miatt. Ezt kívülről nem látni. 
Azt viszont tudjuk, hogy Kis-
pesten és máshol az országban 
a Magyar Gárda demonstrá-
ciója a jövőben nem csupán 
ízléstelennek, hanem jogelle-
nesnek is minősül majd. Szol-
gáljon ez tanulságul azoknak, 
akik egy jogerős bírósági íté-
letből tudták meg, hogy mi az 
a kirekesztés. Jobb lett volna, 
ha maguktól tudják.

Jogerő

házassági
évforduló

Wekerlei 
esti mesék

Tanulók  
támogatása

BuráNy SáNdor, KISPeSt orSzáGGyűléSI KéPvISelőJéNeK rovataelismerés

közbiztonság

Az önkormányzat Városüze-
meltetési és Közbiztonsági 

Bizottsága, valamint a polgár-
mesteri hivatal szakirodája már 
két ülésen foglalkozott a témá-
val, és a XIX. kerületi Rend-
őrkapitánysággal egyeztették, 
hová kerüljenek 2009-ben 
sebességmérők. Egy-egy ké-
szülék lesz a Szabó Ervin 
utcában, a Báthory utcában, a 
Hungária úton (az Erkel iskola 
környezetében) és a Hunyadi 
utcában. Jelenleg a tervezési, 
pályáztatási munkák vannak 
folyamatban, a tervek szerint 
ősszel helyezik ki a berendezé-
seket – tájékoztatta a Kispestet 
Elekesné Ihász Ibolya, a város-
üzemeltetési és közbiztonsági 
iroda vezetője. Megtudtuk, 
idén további három helyszínre 
kerülnek térfigyelő kamerák: 
a fejlesztés a kertvárost érinti. 
Az év végére 24 közterületi 
részt figyel kamera a kerület-
ben. A Biztonságos Kispestért 
Program 2010-ben is folytató-
dik majd.

semmelweis Ignác szüle-
tésének 191. évfordulója 

alkalmából dr. Székely Ta-
más egészségügyi miniszter 
szakmai elismeréseket ado-
mányozott. A szakminisztéri-
umban június 30-án rendezett 
ünnepségen „Egészségügyi 
Miniszter Díszoklevele” el-
ismerésben részesült több év-
tizeden át végzett kimagasló, 
példaértékű tevékenységéért, 
életműve elismeréseként dr. 
Zádori Magdolna az Állami 
Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat Budapest, 
XVIII-XIX. kerületi Intéze-
tének tisztifőorvosa.

Több sebességmérő és 
térfigyelő kamera lesz

kitüntették a kispesti 
tisztifőorvost

Az Eötvös József Általános 
Iskola (1191 Budapest, Eötvös 
u. 13.) bentlakó gondnokot 
keres, előreláthatóan 2009. 
augusztus végi belépéssel. 
Sikeresen az pályázhat, aki 
házastársával pályázik, aki 
segít neki a feladatok elvég-
zésében, be tudnak költözni 
a kétszobás szolgálati lakás-
ba (nem rendelkeznek saját 
tulajdonú lakással), közalkal-
mazotti jogviszonyt létesít – 
takarítói állás – az iskolával.
Jelentkezés: írásban, a pá-
lyázó főbb adatait tartalma-
zó levélben, az igazgatónő 
nevére – Végh Judit – címez-
ve. E-mail: eotvos@iskola.
kispest.hu
Jelentkezési határidő: július 
20-ig beérkezően.
A jelentkezőket beszélgetés-
re hívják be.

Gondnok
állás

Az önkormányzat ebben az 
évben is köszönteni szeretné 
– személyes jelentkezése alap-
ján – azokat a Kispesten élő 
házaspárokat, akik 2009-ben 
ünneplik 50. házassági évfor-
dulójukat. 
Várjuk jelentkezésüket szemé-
lyesen minden héten kedden 
és szerdán 14-15 óra között, 
valamint csütörtökön 10-11 óra 
között a Báthory u. 39.-ben. Je-
lentkezéskor a személyazonos-
sági igazolványt és a házasság-
kötést igazoló okiratot be kell 
mutatni. 
(Időpontot lehet egyeztet-
ni a 357-9503-as vagy a 
06-20-340-2552-es telefonszá-
mon). 

Jelentkezni lehet: 
augusztus 31-ig.

Nyáron minden csütörtökön 
délután 18.30 órától várunk ki-
csiket és nagyokat egy esti me-
sére a Wekerlei Társaskör Egye-
sület klubhelyiségébe. A mesék 
időtartama nem haladja meg a 
20 percet. 
Július 16.: diavetítés Nagy 
Tamással, július 23.: mese és 
mondókázás Kolozsváry-Kissné 
Papp Judittal, július 30.: rajzos 
dalolás Katona Borival és Gás-
pár Tamással.
Újdonság: amíg a nagyobb 
tesók lent hallgatják a mesét, 
addig a kicsik a fenti irodarész-
ben kedvükre válogathatnak 
színes mesekönyvek közül, és 
anyával együtt lapozgathatják, 
így a csütörtöki esti meséből 
azok sem maradnak ki, akiket 
még nem köt le az a varázslat, 
ami lent történik. 

A Kispesti Polgármester Hi-
vatal KOSIE Bizottsága pá-
lyázatot hirdet a 2009/2010. 
tanévre vonatkozóan az álta-
lános iskolai, a középiskolai 
és a felsőfokú tanulmányok 
sikeres folytatásához azon 
cigány kisebbségi tanulók 
támogatására, akik jó tanul-
mányi eredményt értek el, 
de nehéz szociális helyzetben 
élnek.

Jelentkezni a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatnál lehet:

2009. augusztus 17-től szep-
tember 10-ig.

Cím: XIX., Áruház köz 2-4.

Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 280-9496.

tisztelt kispesti 
polgárok!

Az épített környezet ala-
kításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (6) bekezdés 
alapján ezúton jelezzük, 
hogy a kerületi önkor-
mányzat 2009.06.08-07.31. 
között kifüggeszti a Buda-
pest Főváros, XIX. kerület 
Kispest, Nagykőrösi út ke-
leti oldal (Nagykőrösi út – 
Kisfaludy utca – Zalaeger-
szeg utca – Fő utca által 
határolt tömbben) kerületi 
szabályozási tervének mó-
dosítását.
A tervet az Ügyfélszolgála-
ti Irodán, és a Főépítésznél 
megtekinthetik. 
(Bp., Főv. XIX. ker. Kis-
pest, 1195 Városház tér 
18-20. fsz., ill. I. emelet 
91.)

gyULAI ISTVáN
főépítész

felhívás

hirdetmény

„Az országban a Magyar Gárda demonstrációja a jövőben nem 
csupán ízléstelennek, hanem jogellenesnek is minősül majd.”
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sport fesztivál hIrdetméNy

sport

országokat összekötő 
sakkbarátság

lábnyom 2009 – kispest közhasznú-
sági jelentés

ingatlan- 
pályázat

véradás

kispesti íjász-siker

pályázat

A Barcza Gedeon SC ifjúsági 
sakkcsapata immár évek óta 

tartó baráti kapcsolatokat ala-
kított ki a környező országok 
legjobb nevelő egyesületeivel. 
Ennek keretében elsősorban a 
visegrádi országok – Csehor-
szág, Lengyelország, Magyar-
ország, Szlovákia – sportegye-
sületei rendeznek nemzetközi 
gyermek sakkversenyeket, de 
a magyar fiatalok ennek a so-
rozatnak a keretében eljutottak 
már Litvániába, Ukrajnába 
és Romániába is. Az általunk 
szervezett versenyekbe az em-
lítetteken kívül orosz, szerb és 
horvát csapatok is bekapcso-
lódtak.
2008 májusában a Balatonon 
Belgrád csapata győzött. Ősz-
szel Lengyelországban szer-
veztek nemzetközi edzőtábort. 
Idén májusban Orlova (Cseh-
ország) városából a harmadik 
helyezettnek járó kupával tér-

hettünk haza, majd júniusban 
Liptószentmiklós (Szlovákia) 
volt a házigazda. Erős csapat-
tal indultunk a versenyen – 
tagjai:  Zsipi Márk, Vit Dániel, 
Ngo Tan Don, Péli Noémi, 
kísérők: ifjabb Ádám György 
(felnőtt verseny 6. díj) és a 
csapatvezető Ádám György –, 
két fordulóval a vége előtt még 
dobogós helyen álltunk, de saj-
nos a sorsolás nem volt kegyes 
hozzánk: az utolsó két forduló-
ban előbb a végül második he-
lyezett lengyel csapattól, majd 
a kupagyőztes cseh bajnoktól 
is vereséget szenvedtünk, és 
ezzel visszacsúsztunk a me-
zőny közepére. Mindenesetre 
megfogadtuk, hogy szeptem-
berben, amikor mi leszünk 
a versenysorozat házigazdái, 
megmutatjuk, mit tudunk!
Szlovák barátaink kitettek 
magukért: a gyerekcsapatokat 
élményfürdőbe, illetve nyáron 

is jeget termelő jégbarlangba 
hívták meg, ifjú pantomim-
művészek mutattak be sakk-
motívumokkal fűszerezett elő-
adást, lovagi tornát. Szerveztek 
szimultánt, vaksakk bemutatót 
és a kísérő felnőttek számára 
nemzetközi sakkversenyt is. 
Innen sikerült nekünk magya-
roknak is díjjal hazatérni, de 
anélkül is nagyszerű hangulat-
ban érkezett vissza a kispesti 
csapat. 
Készülünk a visszavágóra, sze-
retnénk rendezőként is kitenni 
magunkért, a kérdés csupán, 
hogy sikerül-e elegendő támo-
gatást kapnunk ehhez. Bízunk 
benne, hogy a szomszéd or-
szágok közötti baráti kapcso-
latépítést elősegítő sorozatunk 
fontosságát elismerve meg-
kapjuk a segítséget a sikeres 
folytatáshoz.

áDám gyÖRgy

A Lábnyom 2009-Kispest 
kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt kínál szabadidős el-
foglaltságot a nyár folyamán. 
A sportolási és kulturális le-
hetőségek mellett teret kapnak 
szociális programok is, például 
fiataloknak életvezetési és drog-
megelőzési tanácsadás tartanak, 
a felnőtteknek pedig szeretnék 
bemutatni az egyes közhasznú 
szervezetek karitatív és kultu-
rális tevékenységeit, a rászoru-
lóknak lelkisegély szolgálatot 
nyújtanak. A beszélgetésekhez 
a helyszínen kialakított kávézó 
sátor biztosít megfelelő környe-
zetet.

táborok
Kispesten egy helyi iskolában 
képzett anyanyelvű nyelvta-
nárok segítségével lehet angolt 
tanulni. A 13-18 éves fiatalokat 
hétfőtől péntekig minden nap 
12.00 órától 16.30-ig várják a 
Vass Lajos Általános Iskolában 
(a részvételhez előzetes jelent-
kezés szükséges.). Egy másik 
tábor is indul azon a héten. 
A Játékos Bibliai Tábor egy 

olyan jó hangulatú nyári tábor, 
ahol délelőttönként bizton-
ságos környezetben, játszva, 
kötetlenül ismerhetnek meg a 
gyerekek néhány gondolatot a 
Bibliáról. A tábor augusztus 
3-ától 7-éig minden nap reggel 
9-től 12 óráig tart. 

sportolás
Fiatalok gyűlnek össze focizni 
és kosárlabdázni a kerület erre 
kijelölt két sportpályáján csü-
törtöktől szombatig. A mozgás 
mellett nagyszerű alkalom ez 
az új trükkök és fogások elta-
nulására. Ahhoz, hogy valaki 
részt vegyen a sportprogra-
mokban, nem is kell mindjárt 
már előre összeállított csapat-
tal érkeznie. Benevezhet a já-
tékba egyénileg is, aztán majd 
akadnak társai a helyszínen. 

esti koncertek
A Határ úti metrómegálló 
melletti parkban felállított 
szabadtéri színpadon három 
este egy-egy zenekar lép fel: a 
Chickenfly és az Ezrah, vala-
mint a bennfentesek által már 

legalább hallomásból ismert 
Golgota Gospel Kórus. Java-
soljuk, hogy a késői órákra 
való tekintettel, a lelkes láto-
gatók számoljanak a szúnyog-
invázióval!

miért éppen lábnyom?
Az elnevezés onnan ered, hogy 
egyszerű, gyakorlati kereszté-
nyekként szeretnének a hívek 
Krisztus lábnyomában járni, és 
Őhozzá hasonlóan szolgálni, jó 
dolgokat elindítani környeze-
tükben – a magunk egyszerű 
eszközeivel. Egy kis örömet, 
mosolyt és jó érzést szeretné-
nek becsempézni a hétköznap-
okba, a széthúzás, viszály és 
közömbösség helyett. A kez-
deményezés végső célja, hogy 
egy újabb értékteremtő és em-
beri értékeket ápoló közösség 
jöjjön létre Kispesten olyan 
emberekből, akik egymás és 
lakóhelyük hasznára, előnyére 
élnek, akikre támaszkodhat 
környezetük. A részletes prog-
ram a www.labnyom.com we-
boldalon olvasható.

(x)

Közhasznúsági jelentés a 
KÖZPARK Kispesti Köztisz-
tasági és Közfoglalkoztatási 
Nonprofit Kft. 2008. évi gaz-
dálkodásáról

A társaság gazdálkodásának 
főbb adatai:
Összes bevétel: 137 835 eFt.
Közfoglalkoztatás bevétele: 
113 631 eFt.
Vállalkozási tevékenység 
bevétele: 24 204 eFt.
Összes költség: 138 660 eFt.
Közfoglalkoztatás költsége: 
124 717 eFt.
Vállalkozási tevékenység 
költsége: 13 943 eFt.
Saját tőke: 14 743 eFt.
Induló tőke: 3 000 eFt.
Tőkeváltozás: 12 568 eFt.
Tárgyévi eredmény: 825 eFt.

A KÖZPARK Nonprofit Kft. az 
1997. évi CLVI. Törvény 26.§ 
c). szerint az alapító okiratban 
megjelölt célfeladatokat végzi. 
A munkaerőpiacról kiszoru-
lókat, a hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozókat köz-
hasznú és közcélú foglalkoz-
tatás keretében alkalmazza. 
Az önkormányzattal szorosan 
együttműködve folyamatosan 
végzi a kerület köztisztasági 
és parkfenntartási feladatait.

BáN ZoLTáN
ügyvezető

A Budapest Főváros XIX. 
ker. Kispest önkormányzata 
nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévő 2337 
Délegyháza, Bányász sor 26. 
szám alatti, 986/41 hrsz.-ú, 
783 m2 nagyságú, belte-
rületi beépítetlen ingatlan 
versenytárgyalás keretében, 
licitálásos eljárással történő 
értékesítésére.
A versenytárgyalásra jelent-
kezés határideje: 2009. au-
gusztus 31.  16 óra.
A versenytárgyalás helye: 
Bp. XIX. Polgármesteri Hi-
vatal 1195. Bp. Városház tér 
18-20. C épület I. em. 34. 
alatti tárgyaló
A versenytárgyalás ideje:  2009. 
szeptember  1-je. 9.00  óra.
Licitálás kiinduló ára: 
3 667 000 Ft+25 % ÁFA
Bánatpénz: 300 000 Ft.
A pályázatról előzetesen 
érdeklődni, a jelentkezési 
lapot átvenni illetve leadni 
a Bp. XIX., Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálko-
dási és Hasznosítási Iroda, 
1195 Bp. Városház tér 18-20. 
C épület 40-41. szobában 
lehet, (tel.: 06-1-347-4527, 
06-1-347-4505), illetve a Pá-
lyázati Felhívás és a jelent-
kezési lap letölthető a www. 
kispest.hu honlapról, a Pályá-
zatok menüből.

A Kispesti Véradók Egyesülete 
rendkívüli véradást szervez 
július 29-én, szerdán 15 órától 
19 óráig. Helyszín: Csokonai 
u. 3. (Kispesti Tudásház), a 
kispesti véradók klubhelyiség-
ében (megközelíthető: a Határ 
útról az 50-es villamossal a 
Fő utcai megállóig). A vér-
adáshoz szükséges személyi 
iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, taj-kártya – és 
ha van – véradó igazolvány. 
Ha tud, segítsen, adjon vért Ön 
is, hogy a vérkészletek a nyár 
folyamán is zökkenőmentesen 
tudják nyújtani az életmentő 
műtétekhez és a gyógyításhoz 
szükséges vért! Csatlakozzon 
egyesületünkhöz! A vér élete-
ket menthet!

soMogyi LÁszLÓNé

Ópusztaszeren  július 4-én 
és 5-én rendezték meg a 

harmadik Íjásztalálkozót. A 
rendezvény keretében került 
sor az olimpiai íjász szakág 
kétnapos Országos Bajnoksá-
gára. A kispesten élő  Nyitrai 
Ferenc, a Budapesti Spartacus 
S.C. versenyzője senior kate-
góriában a második helyezést 
érte el. A díjakat Schmidt Pál, 
a MOB elnőke adta át. 

Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzat (továb-
biakban: Tulajdonos) pályáza-
tot hirdet az alábbi ingatlanok 
értékesítésére:
1191 Budapest, Kossuth tér 
23-24. szám alatti, 1/1 arány-
ban tulajdonában álló, társas-
házzá alakított lakóingatlanban 
lévő 12 db üres lakás, valamint 
12 lakás építésére  érvényes 
építési engedéllyel rendelkező 
tetőtérre.
Hrsz.: 162301/3.
Megnevezés: kivett, lakóház, 
udvar .
Építési övezet: VK-XIX/P 
(szabadonálló beépítésű, vá-

rosközponti terület).
A telek területe: 1111 m2.
Bánatpénz: 10 000 000 Ft.
Ajánlatot a pályázati felhívás-
ban szereplő összes lakásra 
és a tetőtérre együttesen lehet 
tenni.
A lakások 37 és 106 m2 kö-
zöttiek, komfortosak vagy 
összkomfortosak, többségében 
felújításra szorulnak.
A beépíthető tetőtér 864 m2, az 
1,90 m feletti hasznos terület 
kb. 700 m2.
A Tulajdonos a Pályázati 
Felhívást és az átvétel igazo-
lását tanúsító dokumentumot 
munkanapokon 9-16 óráig 

(pénteken 9-12. óráig) a 1195 
Budapest, Városház tér 18. I. 
em. 34. sz. alatti Polgármesteri 
Iroda titkárságán  20 000 Ft + 
ÁFA, azaz Húszezer forint + 
ÁFA megfizetése ellenében át-
adja a pályázatra jelentkezőnek. 
Ezzel egyidejűleg nyilvántartá-
sába veszi a pályázó nevét, az 
általa képviselt céget és annak 
székhelyét. A pályázati anyag 
megvásárlása az érvényes pá-
lyázat feltétele. A pályázati díj 
megfizetését a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában, a pénztár 
nyitvatartási idejében (hétfőn 
14-16.30 óráig, szerdán 10-12 
óráig, valamint 13-15 óráig, 

pénteken 9-11.30 óráig) lehet 
teljesíteni.
A pályázat benyújtásának he-
lye: Budapest Főváros XIX. 
kerület Kispest Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala, 
1195 Budapest, Városház tér 
18. Polgármesteri Iroda titkár-
sága (I. em. 34.)
A pályázatot 2009. szeptem-
ber 23-án 16.00 óráig lehet 
benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos 
információk a Vagyongazdál-
kodási Irodán Faller Lenkénél 
(tel.: 3474-505) és Büdi János-
nál (tel.: 3474-527) 2009. július 
2-től szerezhetők be. 

a dobogó 2. fokán
nyitrai ferenc 

a moB elnökétől
veszi át a díjat

„Lábnyom” nevű programhét zajlik majd Kispesten augusztus 3. 
és 8. között. A programok között szerepelnek nyári táborok, kon-
certek, sportvetélkedők, színes közösségi programok. A kezde-
ményezés mögött egy keresztény közösség, a Golgota Keresztény 
Gyülekezet áll.
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általános tudnivalók
Kánikulai napokon a külö-
nösen meleg dél körüli, kora 
délutáni órákat töltse otthon, 
viszonylag hűvösben, besöté-
tített szobában!
Nagy melegben zuhanyozzon 
langyos vagy hideg vízzel, akár 
többször is! Alkalmazzunk 
mentolos törlőkendőt arcunk, 
karjaink felfrissítésére.
Forró nyári napokon az időseb-
bek ne a legmelegebb órákra 
időzítsék a piaci bevásárlást!
Lehetőleg éjjel szellőztessen!
Sose hagyjunk gyermekeket, 
állatokat (például kutyát) 
zárt, szellőzés nélküli parkoló 
autóban!
Ne hagyjunk az autóban 
napsütésnek kitett helyen 
hajtógázzal működő sprayt és 
gázgyújtót, mert ezek tüzet 
okozhatnak.
Korlátozza a szabadlevegőn 

való tartózkodást a kora reg-
geli (6-10 óráig) és esti órákra 
(18-22 óráig)! Árnyékos helyen 
próbáljon pihenni napközben! 
Ha túl sokáig tartózkodott sza-
badban, akkor próbáljon leg-
alább 1-2 órát légkondicionált 
környezetben eltölteni, míg a 
szervezet lehűl, és ismét visz-
szatérhet a kánikulába.
Csökkentse a fizikai munkát! 
Ne ilyenkor végezze a nagyta-
karítást, ablakmosást! Csak az 
esti órákban kezdje el a befő-
zést, azt is állandó szellőztetés 
mellett!
Akinek hosszú a haja, az kösse, 
fonja copfba vagy tűzze konty-
ba, így nem fog megizzadni.
Fagyizáskor lehetőleg a 
gyümölcsfagyikat válasszuk 
(citrom). Fanyar, savanykás 
ízük kellemesen hűsítő hatású, 
nem is szólva az egészségügyi 
előnyökről.

orvosi tanácsok
Testünk normális körülmények 
között az izzadás által hűl le, 
de nagyon nagy hőségben 
elveszítheti ezt a képességét. 
Ilyenkor gyorsan emelkedik a 
test hőmérséklete, ami hőgutát 
okozhat. Ez igen komoly ál-
lapot, károsíthatja az agyat és 
más szerveket, esetenként akár 
halálos kimenetelű is lehet.
A hőguta tünetei a vörös, 
forró és száraz bőr, a szapora 
pulzus, lüktető fejfájás, szédü-
lés, émelygés, zavartság vagy 
tudatvesztés. Ha valakinél a 
fentieket tapasztaljuk, hívjuk a 
mentőket. Addig is, míg meg-
érkezik a segítség, fontos a be-
teg lehűtése. Vigyük árnyékba, 
permetezzünk rá hideg vizet, 
vagy mossuk le hideg vízzel, 
esetleg hideg vizes kádba ültes-
sük. Ha a levegő páratartalma 
nem túl magas, a beteget nedves 
lepedőbe is csavarhatjuk, mi-
közben legyezzük.

tanácsok a hőguta 
megelőzésére:
1) A nap égető erejétől széles 
karimájú kalappal, napszem-
üveggel és napkrémmel védje 
magát! Fényvédő krémmel 
naponta többször is kenje be a 
bőrét.

2) Azok, akik szívgyógyszert 
szednek, a vízhajtás mellett is 
fogyasszanak elegendő meny-
nyiségű folyadékot a forró na-
pokon, azaz a szokásosnál egy 
literrel többet.

tanácsok strandoláshoz
A kánikula a vízparton, illetve 
a vízben viselhető el legin-
kább, azonban ez felelőtlen és 
meggondolatlan viselkedéssel 
veszélyessé is válhat.
Ne fürödjön közvetlenül étke-
zés után teli gyomorral!
Szeszesital, vagy egyéb bódító 
hatású szer által befolyásolt 
állapotban tartózkodjon a für-
dőzéstől!
Napozás után testét zuhanyo-
zással vagy más módon hűtse 
le, felhevült testtel soha nem 
menjen a vízbe!
Szív- és érrendszeri-, légző-, 
továbbá mozgásszervi beteg-
ségben szenvedők egyedül 
soha ne fürödjenek!
Aki nem tud úszni, mély víz-
ben ne használjon felfújható 
fürdőeszközt (gumicsónak, 
gumimatrac), azon lehetőleg 
ne aludjon el!

utazási, közlekedési
tanácsok
Kánikulában is közlekedni 
kell, de nem mindegy, hogy 
hogyan. A hirtelen jött meleg 
érezteti hatását a közlekedés-
ben is. Gyakran érezzük, hogy 
kicsit fáradtabbak vagyunk, 
sokan nem számolnak azzal, 
főleg az idősek, hogy a nagy 
meleg még az egészséges 
szervezetet is megviseli, nem-
hogy a fáradtat, kimerültet. Az 
emberek a hétvége jó idejét 
kihasználva autóba ülnek, és 
a városokon kívül túrázni, ill. 
strandolni indulnak.
A fúvott gumiabronccsal 
rendelkező járművek (gépjár-
művek, kerékpár) esetében a 
járművezetők a nyári időszak-

egészségünk vakáCió

zaráNdoKlat

hasznos tanácsok
kánikula idejére

ban, a nagy meleg miatt gyak-
rabban ellenőrizzék járműveik 
kerekének a légnyomását.
Ha hosszabb útra indulnak, a 
gépkocsiban utazók részére 
vigyünk - ha lehet hűtőtáská-
ban - megfelelő mennyiségű 
folyadékot.
A szeszesital fogyasztása a nyá-
ri melegben a vezetési képessé-
get még súlyosabban rontja.
A nagy kánikula a járműveze-
tők szervezetét is nagyon meg-
terheli, a reflexek tompulnak, a 
vezetők még inkább türelmet-
lenebbek, indulatosak,
A nyári időszakban meglévő 
jó útviszonyok ellenére is 
mindenhol tartsa be az adott 
útra megengedett legnagyobb 
haladási sebességet.
Ha hosszabb utat kell meg-
tenni, érdemes két-három 
óránként vagy szükség szerint 
pihenőt tervezni és tartani.

étkezési tanácsok
Kánikulában számolnunk kell 
azzal, hogy az izzadsággal és 
párolgással leadott folyadék-
veszteség jelentősen megnő. 
Nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni, hogy a fokozott 

folyadékveszteség mellett 
fokozott sóveszteség is jelent-
kezik.Verejtékezéssel átlagosan 
0,15-0,20%-os sótartalom vesz-
teséggel számolhatunk.
Ebben az esetben jelentős sze-
repet töltenek be a megfelelő 
ásványianyag-tartalommal 
rendelkező folyadékok, hiszen 
nemcsak a nátriumtartalmat 
kell pótolni, hanem a káliumot, 
magnéziumot és kalciumot is.
Ne fogyasszon olyan inniva-
lót, amely sok cukrot, koffeint 
vagy alkoholt tartalmaz - ezek 
fokozzák a szomjúságérzetet, 
még több folyadékot vonnak 
el a szervezettől!
Étrendünk legyen pároláson 
alapuló, zöldségfélékben és 
gyümölcsökben gazdag (kerül-
jük a „magyarosan” fűszeres 
nehéz húsételeket!). 
A forró napokon még most is 
kedvenc a behűtött görögdinnye, 
amely jól oltja a szomjat is, hisz 
85-90 százalékban vízből áll.
Fogyasszunk főétkezésként 
is salátaféléket. Emésztésük 
nem veszi igénybe túlságosan 
a szervezetünket, ezenkívül 
tartalmazzák az immunrendsze-
rünk erősítéséhez szükséges vi-
taminokat és ásványi anyagokat.

öltözködési tanácsok
Könnyű, világos színű, bő 
szabású, pamut alapanyagú 
ruhát hordjon forró napokon! 
A nagy melegben - átmeneti-
leg - ne viseljünk szűk felső-
ket, nadrágokat, szoknyákat. 
Hordjon inkább laza, könnyű 
lenvászonból készült felsőré-
szeket, bő szárú nadrágokat, 
szellős blúzokat.
Idősek se viseljenek ilyen-
kor sötét színű, fekete ruhát, 
fejkendőt! Mezítláb cipőben 
járni kényelmes, de a lábunk 
gyorsan megizzadhat. Helyez-
zen a cipőbe frottírból készült 
talpbetétet. Aki hajlamos a ve-
rejtékezésre, az viseljen nagy 
keretű napszemüveget (még 
ha nem is divatos!), amelynek 
kerete nem tapad szorosan az 
arcához. Tanácsok kisgyerme-
kes családok részére
Csecsemőket, kisgyermekeket 
árnyékban levegőztessünk! A 
babák különösen sok folyadé-
kot igényelnek a szoptatáson 
kívül is, mindig kínáljuk őket 
tiszta vízzel vagy pici sót is 
tartalmazó, citromos teával a 
szoptatás után!

poLgÁri védeLeM

folytatódik a 
csereüdülte-
tési program

Elindult Kispestről zarándokútjára 
a képviselő

Az önkormányzat testvérvá-
rosi programja keretében a 

Magyarországon nyaraló szerb 
és horvát gyerekek megis-
merkedtek Budapesttel, meg-
néztek számos Balaton-parti 
nevezetességet és a kerület 
káptalanfüredi táborában nya-
raltak. 
A kispesti fiatalok július 8-án  
a horvátországi Vrbovecbe, jú-
lius 10-én a szerbiai zomborba 
indultak vakációzni. A Szer-
biába utazó csoport indulásán 
Gajda Péter polgármester és 
Vinczek György alpolgármes-
ter is részt vett. A polgármester 
lapunknak elmondta, Kispest 
hat éve alakította ki testvér-
városaival közösen a csere-
üdültetési programot, révén az 
elmúlt években nagyon sok ke-
rületi fiatal jutott el ingyenesen 
külföldre a nyári szünet alatt. 
Szilágyi István, a csereüdülte-
tési program kerületi főszer-
vezője a Kispestnek elmondta, 
20-20 gyerek utazott ki a két 
országba, ahol többek között 
városnézések, kirándulások, 
kulturális programok várják a 
tanulókat. Megtudtuk, a prog-
ram keretében legközebb jú-
lius 27-én indulnak kispesti 
diákok külföldre, őket a bul-
gáriai Smolyan várja. (A prog-
ramokról részletes beszámoló 
olvasható a http://testvervaros.
kispest.hu internetes oldalon.)

találkozott Gajda Péter pol-
gármesterrel és Vinczek 

György alpolgármesterrel, 
majd a városházáról indulva 
hagyta el a kerületet, az or-
szágból július 3-án Kőszegnél 
lépett ki, első ausztriai állomá-
sa Glonitz volt. Azóta tervei-
nek megfelelően folyamatosan 
haladt – mondta lapunknak 
július 13-án, amikor is sikerült 
telefonon elérnünk. Igazából 
komolyabb problémája nem 
akadt, leszámítva egy defektet 
még Kőszegnél, amit gyorsan 
meg is javított. Mint mondta, 
szállásokat is szerencsésen ta-
lált, bár vegyes volt a fogadta-
tása. Főként plébániákon szállt 
meg, volt olyan hely, ahol első 

szóra rögtön beengedték és 
nem csak szállással kínálták, 
hanem még vacsorájáról és 
reggelijéről is gondoskodtak. 
De olyan is volt – mesélte –, 
ahol szinte meg sem hallgat-
ták, hanem nyomban javasol-
ták keressen más megoldást, 
kicsit továbbment, majd egy 
másik plébánián már örömmel 
fogadták. Az időjárás viszont 
megkeserítette útja első részét, 
megtudtuk, alig volt olyan 
nap, hogy ne kellett volna zu-
hogó esőben vagy szembe fújó 
szélben kerekeznie. „Eddig 
igazi zarándoklat az utam, na-
ponta meg kellett küzdenem a 
haladásomért” – fogalmazott 
a képviselő. Telefonbeszél-

getésünkkor a németországi 
Augsburgnál járt, a kerékpáron 
eddig megtett távolságot mérő 
kilométer számlálója éppen 
1.800 km-t mutatott. 
Az Összefogás Kispestért ön-
kormányzati képviselője jú-
nius 20-án Gyimesbükkről 
egyedül, kísérők nélkül indult 
el a zarándokútra, melynek 
végcélja a portugáliai Fatima. 
Útközben számos ismertebb 
európai Mária-kegyhelye-
ket érint majd. Tervi szerint 
szeptember elején tér vissza 
Kispestre. Az útról és Timár 
Béla személyes élményeiről 
a http://csiksomlyo-fatima-
zarandoklat.blog.hu bogon is 
olvashatnak az érdeklődők.

Június 28-án érkezett Kispestre, majd 30-án tovább folytatta kerék-
páros zarándokútját Timár Béla önkormányzati képviselő, korábbi 
polgármester.

Ebben az évben is 
folytatódik a koráb-
ban elindított ifjúsági 
csereüdültetési prog-
ram: július elején 
szerb és horvát gye-
rekek érkeztek Ma-
gyarországra, a hónap 
közepén kispesti fia-
talok a horvátországi 
Vrbovecbe, mások a 
szerbiai Zomborba 
indultak vakációzni.
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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 25. 10.30  óra: Debre-
cen kórusnap, július 26. 10 óra: Majechrzak körzeti vén.

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2009. 
augusztus 3. A helyes megfejtők között ajándékokat és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Akkor majd lehetséges, de addig biztosan nem”. 
Nyerteseink: Erdélyi Györgyné (Táncsics M. utca), Tillár 
Miklósné (Mészáros L. utca). A nyereményeket postán 
küldjük. Gratulálunk!

hirdetés
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KedveS látoGatóINK éS  
leeNdő látoGatóINK!

A Wekerlei Gyermekházat sokan 
ismerik a kerületben. Talán van-
nak személyes emlékeik, tapasz-
talataik a házról. Ha nincsenek, 
szeretném, ha ezután vendége-
inkké válnának! A közeljövőben 
teljes külső és belső arculatváltás 
fog végbemenni az intézményben. 
A fizikai változásról értesülhet-
tek az olvasók a kerület sikeres 
pályázatáról szóló híradásokban. 
A Gyermekház belső felújítása 
és tetőterének beépítése igazán 
méltó környezetet fog terem-
teni az itt folyó munkának, a 
megújult tevékenységeknek. 
Augusztus 1-től a ház vezetését jó-
magam veszem át. Régebbi látoga-
tóink tudják, hogy a családiasság 
jellemzi az intézményt. Ezt a jelle-
gét ezután is szeretném megőrizni, 
odafigyelve minden látogatónkra. 
Ugyanakkor arra fogok töreked-
ni, hogy a gyermekház a kerület 
üde kulturális színfoltja legyen.
Engedjék meg, hogy ezen a fó-
rumon keresztül most a prog-

ramterveinkről tegyek említést! 
Törekedni fogunk a kisgyerme-
kes foglalkozások bővítésére. A 
Boribaba torna, Zenebölcsi, Ma-
szat klub, Csiribiri torna mellett 
lesz babamasszázs, új és változatos 
babaszínházi programok, zenehall-
gatás, jóga piciknek és játszóház. 
A szülőknek szeretnénk mozgá-
sos és mentális foglakozásokat 
működtetni, amelyek segítségével 
a testi és lelki egészségüket javít-
hatják.  Tréningeket tervezünk, 
melyek segítik a szülőket, ha 
kérdéseik vannak, ha elakadnak a 
nevelésben. A különböző foglal-
kozások alatt lesz majd babasarok, 
ahol vigyázunk a csemetékre. 
Sokan szeretik a bábszínházakat. 
Sorozatokat fogunk bevezetni, ahol 
minden gyerek és szülő megtalálja 
majd az ínyére valót. Mozgásos fej-
lesztő foglalkozásokat tervezünk 
autista, tanulási és egyéb problé-
mával rendelkező gyermekeknek. 
Hétvégén mesenapok, kézműves 
napok, táncházak, a nagyobbak-
nak, tiniknek diszkók, zenei és 
egyéb klubok fognak működni. 
Az idősek részére nagyszülő-kört, 

közös kirándulásokat, filmklubot, 
író-olvasó, színész-közönség talál-
kozókat kívánunk indítani. Helyt 
adunk a börzéknek, báloknak, ci-
vil szervezetek összejöveteleinek, 
látogatói kezdeményezéseknek. A 
pedagógusoknak és az érdeklődő 
szülőknek különböző képzéseket 
indítunk, például bábkészítő kört.
Legszívesebben most elővenném 
a varázspálcámat, és mindezeket 
egy villanásra előteremteném. Ak-
kor viszont nem állna az eredmény 
mögött a tapasztalat. Az említett 
elképzeléseket ízelítőnek szán-
tam, megvalósításuk szorgalmas, 
összetartó csapatmunkát követel. 
Ezért kérem türelmüket és nem 
utolsó sorban az együttműködésü-
ket! Várjuk az ötleteiket, kezdemé-
nyezéseiket, véleményüket, hogy 
együtt tudjuk az Önök igényeire 
formálni a Wekerlei Gyermekházat. 
Írjanak e-mailt a javaslat@
gyermekhaz.kispest.hu e-mail 
címre, vagy hívjanak bennünket 
a 282-9895-ös telefonszámon. 
Mindenkinek szép nyarat kívánok!

SZABÓ MÁRIA

Wekerlei gyermekház és 
CSaládI KöNyvtár
PETuR uTcA 7., TEL.: 282-9895, 358-0690, 
hTTP://GyERMEKhAz.KISPEST.hu, GyERMEKhAz@KISPEST.hu

1. Budapest 
XIX. Batthyány u. 88. 
(volt Polgárőr Iroda)

Rendeltetése: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: irodai.
Alapterülete: 41 m2

Műszaki állapota: teljes felújí-
tásra szorul.
A használat határozott 5 évre 
szól.
Havi bérleti díj: 
26 880 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
8 880 000 Ft.
Óvadék: 444 000 Ft.

2. Bp. XIX. Eötvös u. 5. 
(volt Integrátor)
Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint.
Alapterülete: 241 m2

Műszaki állapota: tisztasági 
festés szükséges, villany, víz, 
csatorna, távfűtés van.
A használat határozott 5 évre 
szóló.
Havi bérleti díj: 
397 168 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
47 880 000 Ft.
Óvadék: 2 394 000 Ft.

3. Bp. XIX. Eötvös u. 3-5. ÜK. 
(volt Teng-Hui Kft.)

Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint – kereskedelmi, keres-
kedelmi szolgáltató.
Alapterülete: 224 m2

Műszaki állapota: villany, víz, 
csatorna, távfűtés van.
A használat határozott 5 évre 
szóló.
Havi bérleti díj: 
369 152 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
43 080 000 Ft.
Óvadék: 2 154 000 Ft.

4. Bp. XIX. Hunyadi u. 10-14. 
(volt Sport és Más)

Rendeltetés: üzlethelyiség.

Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint.
Alapterület: 33 m2

Műszaki állapota: jó, villany, 
víz, csatorna, gáz van.
A használat határozott 5 évre 
szól.
Havi bérleti díj: 
54 384 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
12 000 000 Ft.
Óvadék: 600 000 Ft.

5. Bp. XIX. Üllői út 250. 
(volt Paramatta)

Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint – irodai tevékenység.
Alapterület: 25 m2

Műszaki állapota: jó, villany, 
víz, csatorna, távhő van, ren-
deltetésszerű használatra alkal-
mas.
A használat határozott 5 évre 
szól.
Havi bérleti díj: 
41 200 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
3 600 000 Ft.
Óvadék: 180 000 Ft.

6. Bp. XIX. Üllői út 250. 
(volt FŐKERT)

Rendeltetése: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint – kereskedelmi, keres-
kedelmi szolgáltató.
Alapterülete: 58 m2

Műszaki állapota: jó, villany, 
víz, csatorna, távfűtés van.
A használat határozott 5 évre 
szól.
Havi bérleti díj: 
95 584 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
11 400 000 Ft.
Óvadék: 570 000 Ft.

7. Bp. XIX. Üllői út 250. 
(volt Wolfland)

Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 

szerint – kereskedelmi, keres-
kedelmi szolgáltató.
Alapterülete: 106 m2

Műszaki állapota: felújításra 
szorul, villany, víz, csatorna, 
távfűtés van.
A használat határozott 5 évre 
szóló.
Havi bérleti díj: 
175 000 Ft/hó + Áfa.
Jószolgálati biztosíték: 
852 000 Ft.

8. Budapest 
XIX. Ady Endre út 138. 
(volt Detronik Press)

Rendeltetése: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: irodai.
Alapterülete: 18 m2

Műszaki állapota: karbantar-
tási munkák szükségesek, víz, 
csatorna, villany van.
A használat határozott 5 évre 
szól.
Havi bérleti díj: 19 062 Ft/hó + 
Áfa.
Bruttó forgalmi érték: 
4 560 000 Ft.
Óvadék: 228 000 Ft.

9. Bp. XIX. Batthyány u. 61. 
(volt fodrászüzlet)

Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint.
Alapterülete: 23 m2

Műszaki állapota: időszerű bel-
ső felújítása szükséges, villany, 
víz, csatorna van.
A használat határozott 5 évre 
szóló.
Havi bérleti díj: 
15 456 Ft/hó + Áfa.
Bruttó forgalmi érték: 
4 440 000 Ft.
Óvadék: 222 000 Ft.

10. Bp.  XIX. Kossuth tér 
23-24. 
(volt órás)

Rendeltetése: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevé-
kenységek: helyi szabályozás 
szerint.

Alapterülete: 15 m2

Műszaki állapota: belső felújí-
tásra szorul, villany van.
A használat határozott 5 évre 
szól.
Havi bérleti díj: 
24 720 Ft/hó + ÁFA.
Bruttó forgalmi érték: 
3 720 000 Ft.
Óvadék: 186 000 Ft.

Figyelem! A fenti adatok tájé-
koztató jellegűek, a fizetendő 
összegek az értékbecslések 
aktualizálását követően, illetve 
rendeletmódosítás estén változ-
hatnak. 

Információ és a szándéknyilat-
kozat leadása: Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet, 1192 Bu-
dapest Ady Endre út 7. Telefon: 
3474-500 az 535-ös, a 435-ös és 
a 411-es mellék. Fax: 282-9667. 
Ügyfélfogadás: hétfőn 14-18, 
szerdán 8-16, pénteken 8-12 óra 
között.

Részletek a www.kispest.hu-n 
olvashatók.

hIrdetméNy

Bérbe vehető helyiségek
A Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szer-
vezete bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 
helyiségeket. 

A Hársfa Óvoda a közalkal-
mazottak jogállásról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 
20/A.-alapján pályázatot 
hirdet 1 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozott 
időre (szülési szabadságon 
lévő dolgozó helyettesítésé-
nek idejére).
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
Munkavégzés helye: 
1191 Budapest, Eötvös u. 9.
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.
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok: 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány, szakképzettségről 
szóló okirat, részletes szak-
mai önéletrajz.
A munkakör legkorábban 
2009. szeptember 01. napjá-
tól tölthető be. A pályázat 
benyújtásának határideje: 
2009. július 31. A pályáza-
tok benyújtásának módja: 
személyesen, postai úton a 
1191 Budapest, Eötvös u. 9., 
vagy elektronikus úton a 
harsfa@ovoda.kispest.hu 
e-mail, ill. a címre történő 
megküldésével. A pályáza-
tok elbírálásának határideje: 
2009. augusztus 13.

A Vagyonkezelő Műsza-
ki Szervezet 2009. július 
27-31-ig zárva tart – a piac és 
a nyugdíjasház kivételével. 
Az anyagok, levelek leadása 
a portaszolgálatnál lehetséges. 
Sürgős, életveszélyes esetek-
ben a 347-4600 telefonszámon 
kell bejelentést tenni.

HoRVáTH ZoLTáN
IgAZgATÓ

Óvodapedagógus

zárva a 
vAMÜsz

állás

tájékoztató
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TELEVÍZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A HELY-
SZÍNEN. Ingyenes kiszállás javítás 
esetén. Megbízható, precíz munka, ga-
ranciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 
276-9235, 06/20-415-1712 

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös ház-
hoz megy. Hétvégén is hívható! Köröm-
benövés, tyúkszem végleges eltávolítása. 
Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985 

Ruhajavítást vállalok! 
Tel.: 06/20-318-0804, 357-0890 

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

Vállalunk lakás-átalakítást, lakásfelújí-
tást, családi házak szigetelését, színezé-
sét, lomtalanítást, konténer-rakást, ablak-
cserét, kisebb munkákat, garanciával, in-
gyenes árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170

AJTÓ- ABLAK-, CSEMPEMOSÁST; 
SZŐNYEG-, KÁRPIT-, BŐRKÁRPIT-, 
AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ-
POLÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT 
OTTHONÁBAN + FESTÉST, MÁZO-
LÁST. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

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

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉ-
SE INGYENES FELMÉRÉSSEL, 
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-
HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Megoldás dél-pesti Gyors szerviz. Mosó-
gép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 
1 év garanciával! 
Ingyenes kiszállás!
Tel.:  285-3488, 06/30-950-1717,  
www.megoldasszerviz.hu

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mo-
bil-fix szúnyogháló, napellenző, szalag-
függöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Rész-
letfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, 
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Mű-
anyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes 
és azonnali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

Festőmester vállal szobafestés-mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával, 
közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 
06/30-251-5872

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

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügy-
intézéssel, precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint ingyenes kartondobozok! 
10%-os hétvégi kedvezmény! 
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 HŐ-
SZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉ-
RÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZ-
HATÓ SZAKEMBEREK. 
TEL.: 06/20-933-8634, 282-24-98 

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

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

Bőrgyógyászati és kozmetológiai rende-
lés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szom-
bat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc Arany-
eső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629 
Magnetoterápiás kezelés. 

Könyvkötészeti, restaurátori és grafikai 
munkák. Régi, megsérült kedvenc köny-
veit, családi iratait újrakötöm, illetve 
helyreállítom. 
Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 
06/30-931-5840

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, 
zárcsere, betörésbiztos hevederzár sze-
relés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerí-
tések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 
06/30-961-3794 

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

Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, er-
kélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb 
lakatosmunkák, javítások. Tel.:284-2540, 
06/70-209-4230 

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. Szak-
szerű beépítés. Cím: XX. Nagysándor 
J. u. 50, Tel.-fax: 284-0550, mobil: 
06/70-949-7690, E-mail: pesterzsebet@
zoldotthon.hu

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gáz-
készülékek javítása, cseréje, gázmű-en-
gedélyezés. Nagy László, épületgépész, 
tel.: 06/30-944-6513

KERT-, TELEKRENDEZÉS! Permetezés, 
metszés, favágás, fűkaszálás, bozótirtás, 
tereprendezés, gyepesítés, kerítés építé-
se, öntözőrendszer kiépítése. Térkövezés, 
járdakészítés, kőműves- és ácsmunkák. 
Épületek bontása és szállítás. Egyéb 
kertészeti és kőművesmunkák vállalása. 
Garanciával, reális áron. Részletfizetés 
megoldható. E-mail: mu0000@freemail.
hu, Tel.: 06/70-422-9445, 061/786-5872, 
fax: 061/785-7344 

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

TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, 
üzemek, magánlakások, rendszeres, ill. 
nagytakarítása. Szőnyeg-, kárpittisztítás, 
ablaktisztítás, (egyéb üvegzetek, homlok-
zatok tisztítása alpintechnikával.). Alap 
területek gépi tisztítása. Egyéb takarítási 
feladatok elvégzése. Garanciával, refe-
renciákkal. Megbízhatóan. Elérhetősége-
ink: E-mail: mu0000@freemail.hu, Mo.: 
06/70-422-9445, Tel.: 786-5872, Fax: 
785-7344 

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

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szok-
nyák felhajtását; függönyök, ágyneműk 
varrását; zipzárak cseréjét, mindenféle 
varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! 
Rövid határidővel, FÉLÁRON. Fordul-
jon hozzám bizalommal! Elérhetőség: 
06/20-296-3555

Munkájára igényes festő és kőműves 
vállal teljes körű felújítást: festés, gipsz-
kartonozás, burkolás, tereprendezés, ta-
karítás. IGÉNYES MUNKA OLCSÓN! 
Tel.: 063/30-832-9092 

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. 
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327
 
Időseknek napi munkában besegíte-
nék, leinformálható nyugdíjas. Tel.: 
06/30-863-9300 

NINCS TÖBB CIPEKEDÉS! Ballonos 
szénsavasmentes ásványvíz! 19 literes 
kiszerelés, 50 Ft/liter, ingyenes víz-
adagolót biztosítunk. Házhoz szállítás!  
Tel.: 282-42-44, 06/70-213-9830

Betörés ellen ajtórács, ablakrács, heve-
derzár, zárcsere. Nyári akció! Nyugdíja-
soknak 10 % kedvezmény! Tel.: 276-2985, 
06/20-772-0403 

PEDIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR 
TALPMASSZÁZS. Hívjon! Házhoz 
megyek. Bejelentkezés: 290-8842, 
06/20-377-1975

Számítógépes hibák elhárítását, progra-
mok telepítését, Router konfigurálását, 
gépek összeállítását vállalom. 
Tel.: 06/20-805-7686 

ingatlan

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszo-
bás, amerikai konyhás, belseje felújított, 
kertes házrész saját 178 nm-es kertrész-
szel, sürgősen eladó. 
Iá.: 15 M Ft. Kép megtekinthető: http://
www.luxusweb.extra.hu. 
Tel.: 06/70-4192-705 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszo-
bás, átlagos állapotú önkormányzati la-
kást elcserélnék 1 szobás önkormányzati 
lakásra. Tel.: 06/70-516-2333 

Kispesten eladó kertes ikerház, ami kü-
lönálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 
nöl-ös kerttel. 
Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném na-
gyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559 

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es 
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás, 
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van 

egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. 
Tel.: 06/20-427-4559 
Pest megyében Apajon, új családi ház 
eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos, 
1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 
06/30-32-43461 

Kispest zöldövezetében tehermen-
tes, 240 nm-es, két bejáratú, két-
generációs, hatszobás családi ház 
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel.  
Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

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

KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105 
nm családi ház, 2 külön lakrésszel 2+2 
fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET 
ELADÓ Irányár: 31,9 M. Tel.: 377-6989, 
06/30-975-9572, megtekinthető: http://
www.star tapro.hu/ingatlan_alberlet /
lakoingatlan/csaladi_haz/777906

BALATONAKARATTYÁN 100 NÖL 
TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, 
TISZTA, RENDEZETT CSALÁDI HÁZ 
ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONYHA, 
FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT 
+ PADLÁS FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZ-
FŰTÉSES, TEHERMENTES, AUTÓBE-
ÁLLÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES + 
SAJÁT KÚT- LEHET, HOGY CSERÉL-
NÉNK IS! 
IÁ.: 20 M FT. TEL.: 06/70-319-3427 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, ma-
gasföldszinti, 37 nm-es, világos, 
nagy étkezőkonyhás, lakás eladó.  
Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 243-1484 

Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000-ben 
épült 90 nm-es családi ház, fsz.: amerikai 
konyhás nappali + 1 szoba + fürdő + 23 
nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba 
+ erkély. Tetőtér beépítéses, gáz cirkófű-
téses, telefon-, UPC, 340 nöl panorámás 
telekkel, szépen gondozott kert, gyü-
mölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. 
Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135 

Kispesten az Újvidék utcában új 
építésű ikerház mindkét fele el-
adó, 105-115 nm-es, Ára: 28 M Ft.  
Tel.: 06/20-9-251-044 

Lőrincen, csendes utcában, kertvárosi 
részen, 3 szobás, összkomfortos, 150 nm-
es családi ház, 300 nm telekkel, azonnal 
beköltözhetően, eladó. A telken szoba-
konyhás épület is van. 
Iá.: 32 M. Ft. Tel.: 06/30-900-5771 

Hunyadi utcában tulajdonostól el-
adó 53 nm-es, 1+2 félszobás, szö-
vetkezeti öröklakás, VII. em.-en.  
Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-908-59-64 

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

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

Kispesttől 3 megállóra Kőbánya Újhe-
gyen két 10. emeleti lakótelepi, vízórás, 
panorámás lakás, sürgősen, áron alul 
eladó. Az egyik 49 m2, két szoba össz-
komfortos, a másik 68 m2, egy szobával 
nagyobb. Bármelyik külön is megvehető, 
vagy a kettő együtt ötszobásnak, össze-
költözőknek, vállalkozónak, rendelőnek. 

Garázs megoldható. Közvetítőnk már 
van elég, most csak vevők keressenek. A 
közelben tó, uszoda, bevásárlási lehető-
ségek, buszmegálló is van. További infó: 
http://www.sakkovi.hu/banyato.html. 
Érdeklődni: 0620-4117649.

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

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájá-
ban, eladó egy rendezett 400 nm-es tel-
ken lévő 75 nm-es, 2 szobás, de könnyen 
3 szobássá alakítható, normál állapotú 
ház, egy 80 nm-es, felújítandó épülettel 
együtt, ami felújítás után a házzal ösz-
szenyitható, így akár két generáció ré-
szére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft.  
Tel.: 06-20-476-7176

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 fél-
szobás lakásomat nagyobb önkormányza-
ti lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. 
Tel.: 06/30-972-4962 

Tulajdonostól sürgősen eladó kispesti, sa-
ját kazános házban, második emeleti, 37 
nm-es, egy szobás, nagy konyhás, világos, 
parkra néző, tehermentes öröklakás. Ala-
csony rezsivel, jó közlekedés! 8.3 M Ft-ért.  
Tel.: 06/70-585-4808 

Kispesten 59 nm-es, II. emeleti, nagy 
konyhás, beépített konyhabútorral, 
felújított, járólapos, parkettás lakás 
eladó vagy elcserélnénk kisebbre.  
Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239 

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

Wekerlén, tulajdonostól, négylakásos 
társasházban, hátsó lakás, Baross utca 
csendes részén eladó. 75 nm, tetőtér-
beépítés, modern stílusban teljesen 
felújított, közvetlen kertkapcsolat, dupla 
garázs nagy pincével. Iá.: 29 M. Ft. Tel.: 
06/20-391-2233 

Kispesten a József Attila utcában, 4 emele-
tes panelház I. emeletén, egy felújított, 27 
nm-es garzon eladó. Ára: 7,9 M. Ft. Eset-
leg 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 

Fő u.-ban 100 nöl telken, 3 szobás, 
összkomfortos családi ház eladó.  
Iá.: 23 M. Ft. Tel.: 06/30-219-4598 

Keresek és kínálok házakat, lakásokat, 
házrészeket, telkeket és bérleményeket. 
Hívását köszönöm! 
Tel.: 06/30-218-9697

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

Kispesten, zöldövezetben, közintéz-
ményekhez közel, felújított, 26 nm-es 
házrész, kertrésszel, tárolóval alacsony 
rezsivel, 8.1 M. Ft.-ért eladó. 
Tel.: 06/20-940-4106 

Eladó Kispesti tégla-, 2002-es, 56 nm-
es, egy szobás, összkomfortos lakás,  

14.8 M Ft. Vagy elcserélném hasonlóra, 
de földszintesre. Tel.: 280-9057 
Mátrai, fenyves- panorámás, téliesített, 
fürdőszobás nyaraló eladó vagy budapes-
ti garzonra cserélhető. 
Tel.: 06/30-388-5414 

Wekerlén eladó házrészt KERESEK. 
Tel.: 06/30-222-3830 

Eladó Kispest centrumában, József A. 
utcában, 4 emeletes ház I. emeletén, egy 
felújított, 27 nm-es garzon, 7,9 M FT-ért, 
vagy elcserélném Templom téri 18 nm-es 
garzonra, de más megoldás is érdekel, 
Pest, Pest környéki kis ház - házrész, la-
kás. Tel.: 06/30-285-0947 

35 vagy 53 nm-es lakást vásárolnék Kis-
pesten. Tel.: 280-5434 

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

ÁRON ALUL!!! KISPESTEN, 
METRÓKÖZELI, LIFTES HÁZBAN, 
III. EMELETI, 60 NM-ES, 2,5 SZOBA, 
HALLOS, ERKÉLYES, AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ, ÜRES, VÍZÓRÁS, 
ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR: 8.700.000 FT 
ELADÓ. AZ ÁR IRÁNYÁR!!!!!! CSEN-
DES HELYEN, SZINTELTOLÁSOS, 
NÉGYEMELETES HÁZBAN, 68 NM-
ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐ- KONYHÁS, 
SPÁJZOS, ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, 
VILÁGOS, JÓ BEOSZTÁSÚ, GYOR-
SAN KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS, 
PINCERÉSSZEL, IRÁNYÁR 10.500.000 
FT. TEL.: 06-20-364-4237. MÉG TÖBB 
AJÁNLAT: www.ilonalak.hu

XIX. WEKERLÉN, TÁRSASHÁZBAN, 
FÖLDSZINTI, 52 NM-ES, 2 SZOBÁS, 
SPÁJZOS, KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, 
JÓ ÁLLAPOTÚ, KARBANTARTOTT 
ÖRÖKLAKÁS, KERTRÉSSZEL, TÁ-
ROLÓVAL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LE-
HETŐSÉGGEL. IRÁNYÁR 13.900.000 
FT ELADÓ. AZ ÁR IRÁNYÁR!!!
TEL.: 06-20-364-4237 MÉG TÖBB 
AJÁNLAT: www.ilonalak.hu

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

Kispest központi részén, sürgősen eladó, 
53 nm-es, (eredetileg 1 + 2 félszobás), 
csendes, panorámás, világos, egyedi át-
alakítású, két szoba, erkélyes, tágas, lakó-
konyhás, IX. emeleti öröklakás. A kitűnő 
állapotú lakásban egyedi világítás, új 
radiátorok, beépített szekrények, nappali-
ban járólap, kisszobában parketta van. A 
társasház anyagi helyzete rendezett, indul 
a panel plusz pályázaton, mely keretében 
a ház külső szigetelése, ablakcsere, egyedi 
mérőórák felszerelése szerepel. Kellemes 
szomszédok, tiszta, felújított lépcsőház. 
Érdemes megnézni. Irányár: 9,4 M Ft.  
Telefon: 06-30/357-2164

Kispest, Rákóczi utcában, eladó, 320 
nm-es, összközműves telken, kétszobás, 
előkertes, felújítandó családi ház. Az 
ingatlan tehermentes, a kertben fúrt kút. 
Irányár: 17,9 M Ft. 
Telefon: 06-30/357-2164

Felső-Kispest, kertvárosi részében, jó 
közlekedéssel, csendes helyen eladó 100 
nöl-es, parkosított telken, 160 nm-es, 4 
szobás, 1987-ben épült, folyamatosan 
karbantartott, gázcirkó fűtéses, ikerház 

fél, mosókonyhával, nagy terasszal, több 
gépkocsi tárolására alkalmas süllyesztett 
garázzsal. Irányár: 33,9 M Ft. 
Telefon: 06-30/357-2164

Kispest-Óváros, csendes, szép utcájában, 
eladó, 400 nm-es, parkosított telken, 4 
+ 2 félszobás, ebédlős, dupla komfortos, 
különleges hangulatú, impozáns családi 
ház. Dryvit szigetelés, kandalló, grillező 
a kertben, fúrt kút, pince, nagy garázs, 
műhely, stb. Több generáció együttélésére 
is kiválóan alkalmas. Irányár: 36,9 M Ft. 
Telefon: 06-30/357-2164

LUXUSLAKÁS Kispest szívében, 110 
nm-es, 3 + 1 félszobás, két fürdőszobás, 
gázfűtéses, légkondicionáló és riasztó-
berendezéssel ellátott, csendes, világos 
öröklakás, egyedi belső megoldásokkal, a 
fürdőkben masszázskáddal, illetve masz-
százszuhannyal, INFRASZAUNÁVAL, 
2 erkéllyel, gardróbszobával, az erkélyek-
ről kellemes belső kertre néző kilátással, 
tárolókkal, egy 2004-ben, minőségi 
kivitelezésben épült, négyemeletes, tég-
laépítésű, tízlakásos társasházban. A 
szakszerű kivitelezésnek és a korszerű 
anyagok felhasználásának köszönhetően 
hihetetlenül ALACSONY REZSIKÖLT-
SÉG!! Irányár: 29,8 M Ft. 
Telefon: 06-30/357-2164

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

PESTERZSÉBET CSENDES UTCÁJÁ-
BAN, jó közlekedésnél, napsütötte, déli 
fekvésű, teljesen (műszakilag is) felújított, 
60 nm, 1,5 szobás, étkezős, cirkófűtéses, 
különálló családi ház, nagy terasszal, 230 
nm szépen karbantartott, lekerített, külön 
bejáratú, használati megosztású telekkel 
eladó. (Hitel felvehető rá!) A ház tetőtere 
beépíthető. A telek másik fele, a rajta lévő 
szoba, összkomfortos, új építésű házzal is 
esetlegesen eladó, külön kialkudott áron. 
Irányár: 18,3 M Ft. Tel.: 06/30-919-7375 

WEKERLEI ÖSSZEKÖLTÖZÖK, 
NAGYCSALÁDOSOK, FIGYELEM! 
KÉT EGYMÁS MELLETT LÉVŐ, 
NYOLCLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN 
LÉVŐ, ELSŐ EMELETI, ÖSSZENYIT-
HATÓ, PLUSSZ TETŐTÉR FELÉ 
BŐVITHETŐ LAKÁSOK ELADOK! 
AZ EGYIK 46 NM, KÉTSZOBÁS, 2008 
ÉVVÉGÉN TELJESEN,  IGÉNYE-
SEN FELÚJÍTOTT, CIRKÓFŰTÉSES 
LAKÁS, BEÉPÍTETT KONYHABÚ-
TORRAL, 20 NM-ES GARÁZZSAL, 
KERTTEL. IÁ.: 16, M Ft. A MÁSIK 60 
NM-ES ALAPTERÜLETŰ, HÁROM 
SZOBÁS, SZINTÉN TETŐTÉR FELÉ 
BŐVITHETŐ, TELJES FELÚJÍTÁST 
IGÉNYEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ. 
IÁ.: 14,9 M  Ft. TEL: 06/30-9-332-592,  
www.ingatlanvarazs.hu

XVIII. NEMES U. NAGYCSALÁDOS-
OKNAK AJÁNLOTT vagy vállalkozásra 
is alkalmas, 98 nm, egy szinten 3,5 szo-
bás, felfelé bővíthető, részben alápincé-
zett, körben napsütötte, gázkazános ház, 
melléképülettel, garázzsal, 175 nöl rend-
ben tartott kerttel eladó. 
Irányár: 25.900.000 Ft, ami természete-
sen alkudható. 
Érd.: 06/30-919-7375 

Eladó! Felső Kispesten, 160 nöl telken, 
akár 3 generáció számára is alkalmas, jó 

állapotú családi ház. Irányár: 22,9 M Ft. 
Érd.: 0620/329-49-41

WEKERLÉN, CSENDES HELYEN, KÉT-
SZOBÁS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHE-
TŐ, GÁZFŰTÉSES, JÓ ELRENDEZÉSŰ, 
KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ IKERHÁZFÉL 
NAGY TELEKKEL, GÉPKOCSI BE-
ÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL, JÓ ÁRON 
ELADÓ!!! IRÁR: 24,9 M Ft. 
TEL.: 06/30-9-332-59 
www.ingatlanvarazs.hu

KISPESTEN, PETŐFI UTCÁBAN, 
RENDEZETT TÁRSASHÁZBAN, 
33 NM-ES, 2008-BAN FELÚJÍTOTT, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVITHETŐ, EGY 
SZOBA, KONYHA, FÜRDŐSZOBÁS 
HÁZRÉSZ, FEDETT TERASSZAL, 
SAJÁT KERTRÉSSZEL, TÁROLÓ-
VAL, PINCÉVEL ELADÓ! IRÁNYÁR: 
7,600,000 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu 

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉREN, 
TISZTA, RENDEZETT, TISZTA TÁR-
SASHÁZBAN, MÁSODIK EMELETI, 
58 NM-ES, KÉTSZOBÁS, JÓ ÁLLAPO-
TÚ, GÁZFŰTÉSES, JÓ ELRENDEZÉ-
SŰ LAKÁS, ÉTKEZŐS KONYHÁVAL, 
NAGY FÜRDŐSZOBÁVAL, SAJÁT 
PINCERÉSSZEL, GÉPKOCSI BEÁL-
LÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! 
IÁ.: 15,700,000 Ft. TEL.: 06/30-9-332-592  
www.ingatlanvarazs.hu

oktatás

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, 
haladóknak. ALAPOKTÓL A FOLYÉ-
KONY BESZÉDIG. EGYÉNILEG, PÁ-
ROSAN ÉS KIS CSOPORTOKBAN. 
Tel.: 06/30-858-1068 

Angol oktatásban nagy gyakorlattal ren-
delkező, nyelvterületen is járt, oroszul 
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és 
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 
06/20-224-0130 

Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából és más tantárgyakból. Pótvizs-
gára felkészítés. 
Tel.: 06/70-243-4850 

Matematika, fizika tanítás, általános és 
középiskolások részére, nagy hatékony-
sággal, szaktanártól! Házhoz megyek! 
Tel.: 06/209-590-134 

MATEMATIKA, korrepetálás: pót-
vizsgára, felvételire, érettségire fel-
készítés minden korosztálynak. Tel.: 
06/30-726-4205 

állás

Kutyasétáltatást vállalok a nyáron 
Wekerlén. Hívjon, megyünk. 
Tel.: 06/20-986-3962

Házimunkát, bevásárlást vállalok Kispes-
ten, hívjon megyünk. 
Tel.: 063/20-584-8272 

Kézilányt és pultos lányt felveszek me-
legkonyhás büfébe. Tel.: 06/30-606-9299 

egyéb

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

Régi rádiókon és műszaki készülékeken 
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár-
rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, 
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apróhirdetés hirdetés

bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. 
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. 
Varga László, tel.: 280-3116 

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX 
kerékpár, íróasztal, éjjeliszekrény, tv vi-
deó hifi-állvány, gyermekforgószék, férfi 
váltós kerékpár. 
Tel.: 06-30-606-8955 

Ha eladta lakását, házát és kiűrített 
állapotban kell átadnia, hívjon, mi ki-
pakoljuk! 
Tel.: 06/70-208-8807 

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyv-
szekrény, pogácsalábú, torony felépít-
ményes, szalonképes, 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 fűtőér-
ték, 10 kg-ós csomag, könnyű tisztántar-
tás. 400 Ft/csomag 
www.fabrikettalas.hu 
70/9-400-555

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 háztar-
tási munkát vállalok, takarítás, mosoga-
tás, vasalás stb. Tel.: 281-3648 

2 db rekamié, diófából ágyneműtartó, 2 db 
kárpitozott szék, 1 antik tárolószekrény, 
szobakerékpár, 2,6 m betongerenda, vil-
lanytűzhely eladó. 
Tel.: 281-2553 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló 
szülők és gyermekeik számára. Prob-
lémáiddal nem vagy egyedül, gyere 
és beszéljük meg! Foglalkozások és 
programok péntek délutánonként a VII. 
Wesselényi u.-ban. 
Klubvezető: Rónyai Éva, 
06/30-285-75-95

Ceragem jádeköves masszázságy, újszerű 
állapotban, kedvező áron eladó. 
Érdeklődni: 06/30-335-2604 

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

Eladó egy vadonatúj zsokésapka 56-os 
méretben, gyerek és felnőtt teniszütők, 
asztali és kézi expander. 
Tel.: 280-5434.
 
Eladó egy 18 éves, 1500 ccm-es Lada 
nagyon olcsón, üzemképes, friss mű-
szakival. 
Tel.: 280-5434
 
Eladó tetőcserép, régi 15 Ft, az új 90 Ft, 
bojler: 80 literes, vitrines tv állvány, bőr 
forgószék, varrógép. Tel.: 06/20-218-8555 

Eladó konyhaszekrény, fali felső 100 X 
30 X 58, álló: 195x50x45, 3 személyes 
ülőgarnitúra + 2 db fotel. 
Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804 

Megbízható, Wekerlén élő család élet-
járadékot fizetne szintén wekerlei idős 
néninek vagy bácsinak. 
Tel.: 06/20-207-9579 

ELADÓ!!!! 2004-ES YAMAHA XJR 
1300-AS, 10.000 KM–t FUTOTT, KITŰ-
NŐ ÁLLAPOTÚ, ALIG HASZNÁLT, 
GARÁZSBAN TARTOTT MOTOR 
1.590.000 FT. 
TEL: 06-20-364-4237

3 égős gáztűzhely, kombi hűtőszekrény, 
mobilklíma, tükrös fürdőszobai faliszek-
rény, konyhai asztal, wc tartály eladó. 
Tel.: 06/30-324-0661 

Eladó Olasz újszerű tésztagép, plusz 
cérnametélőgép, 1 db kempingágy, új 
bergner gyártmányú 13 db-os késkészlet 
(fa tartóban), zöldségaprító, + 2 db zöld-
ségreszelő. 
Tel.: 3777-212 

tárSKereSő

Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ 
IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL 
és Színvonalas Rendezvényekkel! 
Tel.: 420-5958 

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.  szám alatt, vagy az Üllői út 250. 
szám alatti hirdetőirodában.

xIx. kerületi lakosoknak ingyenes 
hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 
szóig) az egyéb rovatban, amennyi-
ben nem üzleti tevékenységről van 
szó. Csak névvel és címmel ellátott 
megrendelést tudunk elfogadni, in-
gyenes hirdetés esetén is.




