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DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
Csaknem negyedszázada vezeti
a kispesti hivatalt, kiemelkedő
szakmai munkáját címzetes
főjegyzői címmel ismerte el a
miniszterelnök a Köztisztviselői
nap alkalmából.
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Idén mintegy 320 millió
forintot fordít az óvodák
és az iskolák korszerűsítésére az önkormányzat.
A tervek szerint augusztus
közepére fejeződnek be
a munkák.

Egyszeri vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe
került emberek. A papírokat november 30-ig lehet
benyújtani.

A megértő, türelmes
magatartásra lenne a
legnagyobb szükség.
Amíg ez hiányzik addig
ugyan sok mindent lehet
építeni, de az önmagában
még mindig nem elég.

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

Táblák is jelzik,
hogy tilos cigizni

Kispest játszóterein összesen harminc dohányzást tiltó
tábla ﬁgyelmezteti a lakosságot arra, hogy a játszótéri
füstölés szabálysértésnek minősül.

L

ipcsei Szabolcstól, a Zöldprogram
Iroda vezetőjétől megtudtuk, a rendelkezés betartását a Zöldkommandó,
a közterület-felügyelet és a rendőrség is
ellenőrzi, aki megszegi, szabálysértési eljárásra és 30 ezer forintig terjedő bírságra
számíthat a jövőben.

Az önkormányzat képviselő-testülete a
májusi ülésen fogadta el a rendeletet a
játszótéri cigarettázás tiltásáról.
A szigorítást a gyermekek és a kismamák
egészségének védelme, valamint a kulturált környezet megóvása indokolta.

TÁMOGATÁS

Fűtés-korszerűsítés

Kispest is csatlakozott a Fővárosi Gázművek Zrt. (FŐGÁZ) új támogatási programjához: ennek keretében a
cég egymillió forintot adományoz a kerületnek az önkormányzati épületek fűtés-korszerűsítési és felújítási
munkálataihoz.

A

támogatásról szóló megállapodást
július 13-án írták alá a programhoz
csatlakozó négy önkormányzat – VII.,
XI., XIX és XX. kerület – képviselői, valamint dr. Bakonyi
Tibor vezérigazgató. Kispesti részről
Vinczek
György
alpolgármester látta
el kézjegyével a dokumentumot.
A felajánlott 1-1
millió forintos támogatással a FŐGÁZ
azoknak az önkormányzati épületeknek a megújításához
járul hozzá, amelyek
az adott kerület lakóinak a legfontosabbak, hiszen a takarékos, gazdaságos
és környezetkímélő
fűtési megoldások alkalmazása egyaránt
szolgálja a lakosság, az önkormányzatok
és a FŐGÁZ érdekeit – hangzott el az
aláírási ceremónián. Jól jön a pénz a kerületnek, akár egy nagyobb karbantartást

is meg lehet valósítani belőle – értékelte
a támogatást Vinczek György alpolgármester. A Kispestnek elmondta, a pénzt a
VAMÜSZ kezeli majd, a kispesti vagyonkezelő cég feladata
lesz
kiválasztani,
mely épület vagy
épületek gázfűtési
rendszere
szorul
korszerűsítésre.
Kispest 2003-ban
csatlakozott a FŐGÁZ
2008-ban
megszűnt lakossági
fűtéskorszerűsítési
programjához. Ennek keretében tavaly
decemberéig 55 kerületi lakás kapott
az önkormányzattól
kamatmentes hitelt,
a cégtől pedig vissza
nem térítendő támogatást arra, hogy a fa-, olaj- vagy széntüzelésről gázfűtésre alakítsa át rendszerét
– tudtuk meg Faller Lenkétől, a hivatal
Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodájának vezetőjétől.

Gajda Péter polgármester
(középen) a helyszíneken
tájékozódott a felújítási munkákról

Idén mintegy 320 millió
forintot fordít az óvodák
és az iskolák korszerűsítésére az önkormányzat.
A komplex rekonstrukciós program három épületet érint, ezeken kívül
az összes intézményben
végeznek felújításokat.
A tervek szerint augusztus közepére befejeződnek a munkák.

Nyári felújítások
J

úlius elején megkezdődött a kispesti
nevelési-oktatási intézmények idei évre
tervezett rekonstrukciója: közel 320 millió forintot fordít rá az önkormányzat. A
szokásos nyári óvodai és iskolai feladatok
– festés, mázolás – mellett a komplex felújítási program keretében megindult a munka
az Ady iskolában és az Arany Óvodában,
s őszre elkészül a Mese-Vár Óvoda is. A
korszerűsítést koordináló VAMÜSZ-igazgató, Horváth Zoltán kalauzolásával július
14-én Gajda Péter polgármester, Vinczek
György alpolgármester és Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató is megtekintette
a munkákat.
z Ady iskolában a több mint 20 éves
Nagysándor utcai „új szárny” teljes
átalakítását végzik: a csupasz falakat szigetelik, kicserélik az ablakokat és a belső
nyílászárókat, felújítják a vizesblokkokat
és a fűtési rendszert, festik a folyosókat és
a tantermeket. Az első ütem munkálatai
csaknem 55 millió forintba kerülnek, a rekonstrukciót jövőre a főépülettel folytatja
az önkormányzat.

A

Megkezdődött a három szakaszra tervezett
modernizáció az Arany Óvodában is: idén a
vizesblokk kerül sorra, és az udvart újítják
fel. A kerület egyik legrosszabb állapotban
lévő épületének teljes rekonstrukciója két
év múlva fejeződik be.
szre elkészül a 2008-ban indult
komplex intézmény-felújítási program „első fecskéje”, a Mese-Vár Óvoda,
amelyre tavaly nyáron már csaknem 50
millió forintot költött a kerület. Most hat
csoportszoba, a logopédiai helyiség, az
emeleti irodahelyiség teljes felújítását
– nyílászáró-cserét, épületgépészeti felújítást –, a beépített szekrények javítását, az
emeleti ablakok cseréjét és a festést végzik
el. Szétválasztják a konyha és a gyermekmosdók melegvízellátását, hőfokszabályozót építenek be, új szennyvízcsatornát és
locsolóvíz-hálózatot építenek ki, áthelyezik az ivókutat, és elektromos zárral látják
el a bejárati kaput. A rekonstrukció idei
záró szakasza mintegy 40 millió forintba
kerül. A felújítások sorában kiemelt helyet
foglal el a Kós iskola fűtésrendszerének

Ő

cseréje. A munka halaszthatatlanná vált:
télen többször leállt a kazán, emiatt szünetelt az oktatás az intézményben. Nyáron
megközelítőleg 50 millió forintból teljesen
megújul a tetőtéri kazánház és az alagsori
hőközpont, a szükséges elosztó és szabályozó rendszerekkel, valamint az elektromos szereléssel és vezérléssel. Külön-külön mérhető lesz az iskola és a tanuszoda
energia-fogyasztása. A gondnoki lakásban
egyedi fűtést alakítanak ki, gázüzemű
kombinált falikazánnal, mérhető gázfogyasztással. Fűtési távvezeték-hálózatot
építenek ki a tanuszoda-tornaterem és
iskolai hőközpont között.
nyár folyamán harminc intézményben
lesz tisztasági festés, több helyen végeznek kisebb részleges épületgépészeti
felújításokat, kerítésjavításokat, és termeket választanak le az épületekben. Az
Árnyas Óvoda tagintézményeibe öt galériát építenek. Az Arany Óvoda mellett az
Eötvös és a Berzsenyi óvodák, valamint
a Móra iskola udvarait is felújítják az őszi
óvoda- és iskolakezdésre.

A
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FELÚJÍTÁS

Elektromos
vezetékek
cseréje
Kábelfelújítási munkák kezdődtek július 20-án az Élmunkás lakótelepen, a munka várhatóan augusztus 18-ig tart.
A több száz lakás áramellátását
veszélyeztető
kábelszakasz
cseréje miatt a Molnár József
utca páratlan oldalán, valamint
a Zalaegerszeg utca páros oldalán a Molnár utca és a Garázs
utca közötti szakaszokon felbontják a járdát – tájékoztatta a
Kispestet a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodája. Megtudtuk,
az iroda előírta a kivitelező
társaságnak, hogy a Molnár
József utca járdáját teljes szélességben öntött aszfalttal, a
Zalaegerszeg utcai gyalogutat
térkővel állítsa helyre a befejezési határidőig.
Július 28-án a Batthyány, a Zalaegerszeg és a Báthory utcákban indul meg a munka. A régi
vezeték cseréje 16 napot vesz
igénybe, augusztus 9-ig tart.
Augusztus 6-tól a Garázs, a
Nádasdy, a Madarassy, a Mészáros Lőrinc és a Kiss János
alábornagy utcákban cserélik
ki a régi kábelt. A munka a
tervek szerint augusztus 30-ig
tart.
A kábelfelújítási munkákat a
Maxeron Kft. végzi az ELMŰÉMÁSZ megbízásából.

CSEREÜDÜLTETÉS

Kispestiek Zomborban

Halfőző versenyen látták vendégül a zomboriak a Vinczek
György alpolgármester vezette kispesti küldöttséget július 18-án.
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SPORT

Tovább bővült
a Magyar Futball Akadémia

Új épületrésszel bővült a Magyar Futball Akadémia. A kispesti Bozsik
Stadionban lévő létesítmény új szárnyát július 15-én avatták fel.

A

A

nagyszabású, kulturális
műsorral tarkított eseményt 13. alkalommal rendezte meg a kerület szerb
testvérvárosa, a versenyen
mintegy háromszáz helyi
csapat mérte össze főztjét.
A kulturális programban
az Ady iskola néptáncosai
is felléptek és nagy sikert
arattak. A kispesti delegáció,
amelynek Tóth Tibor önkormányzati képviselő, Rusz
Igor Dusán szerb kisebbségi
képviselő, valamint Vadon

Több tucat bográcsban rotyogott a halászlé
Kispest testvérvárosában, Zomborban

Etelka, a Társadalmi Kapcsolatok Irodája vezetője is
tagja volt, Molnár Krisztina
képzőművész „Wekerlei hangulat” című festményét vitte
ajándékba a testvérvárosnak.
Vinczek György lapunknak
elmondta, rövid megbeszélést folytatott Dušan Jovič

Tisztelettel meghívjuk

a magyar állam alapítása alkalmából megrendezésre kerülő
ÜNNEPSÉGRE
2009. augusztus 20-án 10 órakor
a Kispesti Nyugdíjasház kertjébe
(Budapest, XIX. József A. u. 77.)
Program:
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond Vinczek György,
Kispest alpolgármestere
KOSZORÚZÁS

polgármesterrel az ifjúsági
csereüdültetési programról,
és meghívták a zomboriakat
az őszi kispesti búcsúba. Szó
esett arról is, hogy Szerbia
állampolgárai – így az ottani
magyarok is – várhatóan januártól vízummentesen utazhatnak az EU tagállamaiba.

z MLSZ-t Dunai Antal
alelnök képviselte az
ünnepségen. A bővítés eredményeként újabb ötven ifjú
focistának lesz helye a Puskás
Ferenc utcai épületben: 25 új
elsős már be is költözhetett, s
jövőre ugyanennyien jöhetnek
a bentlakásos sportkomplexumba.
A megnyitón elsőként Kispest
polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Gajda Péter a
két éve összefogással indult
hosszú távú fejlesztésről beszélt. Mint mondta, büszke rá,
hogy ott talált otthonra a Honvéd, ahol Puskás is élt, s hogy
a kerület a fő szponzora lehet
a csapat utánpótlássportjának.
(Az önkormányzat évente
csaknem 20 millió forinttal
támogatja az utánpótlás csapatokat.) Beszéde végén további
sikereket kívánt a következő
évek munkájához.
A Budapest Honvéd tulajdonosa, George F. Hemingway
azt mondta, 20 év hanyatlás
után ideje, hogy talpra álljon
a magyar foci, amely – mint
fogalmazott – a nemzet önbecsülését is meghatározza.
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Házassági
évforduló

Az önkormányzat ebben az
évben is köszönteni szeretné
– személyes jelentkezése alapján –azokat a Kispesten élő
házaspárokat, akik 2009-ben
ünneplik 50. házassági évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket személyesen minden héten
kedden és szerdán 14-15 óra
között, valamint csütörtökön
10-11 óra között a Báthory u.
39.-ben. Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt és
a házasságkötést igazoló okiratot be kell mutatni. (Időpontot
lehet egyeztetni a 357-9503as vagy a 06-20-340-2552-es
telefonszámon). Jelentkezni
lehet: augusztus 31-ig.

Újabb 50 ﬁatalt fogad a Magyar Futball Akadémia a Bozsik Stadionban
Orbán Viktor, a felcsúti Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémia
elnöke gratulált az eddigi
sikerekhez, majd Kispest polgármesterét azért köszöntötte,
mert a kerület magáénak érzi
a sport támogatását, a Honvéd elnökét pedig azért, mert
nélküle – mint mondta – nem
lenne sporttelep. Végezetül
sok sikert kíván a magyar

labdarúgásban 20 éve történt
„üzemzavar” elhárításához.
Az akadémia – harmadikként a
hasonló létesítmények sorában
– 2007-ben nyitotta meg kapuit a diákkorú focisták előtt.
Azóta két évfolyam tanul és
sportol a Budapest Honvéd
FC színeiben, sikerrel: eddig
mindegyik korosztályos csapat
bajnok lett.

TÁMOGATÁS

Kríziskezelő program indul
A kormányrendelet értelmében a gazdasági válság miatt
krízishelyzetbe került emberek
ugyan már augusztus 1-jétől
igényelhetik az egyszeri vissza
nem térítendő támogatást, Kispesten az augusztus 7-ig tartó
igazgatási szünet miatt csak az
azt követő első munkanaptól,
azaz augusztus 10-től adhatják
be igénylésüket az érintettek.
A kérelmezőknek háromoldalas kérdőívet kell kitölteniük,
ehhez kell mellékelni a megfelelő jövedelemigazolásokat.

Vinczek György alpolgármester a Kispestnek elmondta, a
tíznapos csúszás nem befolyásolja a támogatás odaítélését,
a hivatal gyors ügyintézés
után továbbítja a kérelmeket
a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz.
Az igényléseket legkésőbb
november 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal
Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján. Előtte érdemes
telefonon vagy személyesen
érdeklődniük az érintetteknek, hogy pontos tájékoztatást
kaphassanak a lehetőségről.
Részletes tájékoztató a www.
kispest.hu oldalon olvasható.
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KULTÚRA

Portrék, csendéletek

Smidéliusz Anikó munkáiból nyílt kiállítás július 10-én a King
Galériában, a „Tájak és emberek” című tárlat szeptember 9-ig
tekinthető meg a Kós Károly téren.
egyéni hangvételű, kezd
kialakulni a saját stílusa. A
női lélek érzékenységével
megfestett tájakat, portrékat,

Smidéliusz Anikó
és Udvari Hajnalka
a megnyitó ünnepségen

A

kiállítást megnyitó Udvari
Hajnalka az eseményen
elmondta, Smidéliusz Anikó
rendkívül szorgalmas és ter-

mékeny alkotó, hiszen rövid
idő alatt a jelenlegi már a
harmadik önálló kiállítása.
„Képei közül a legtöbb már

csendéleteket láthatunk a falakon” – fogalmazott. Kiemelte
a tűz témájú vásznakat, melyeken – mint mondta – szinte
érezni a perzselő hőséget, hasonlóan a köd nyirkos páráját
és a hó hidegségét, másik két
festményen. Finoman kimun-

SPORT

Elrajtolt a Pamír-expedíció
Július 17-én elindult Ferihegyről a Pamír-expedíció. Az
ötfős csapat tagja két kispesti
asztmás sportoló, Zempléni
Szabolcs és Zempléni Balázs
is. A Krónikus Légúti Beteg
Gyerekek Sport Egyesületének (Makró-Se) hegymászói
társaikkal a Pamír-hegység
legmagasabb pontjának, a

Két kispesti sporoló is tagja az
asztmás hegymászó-csoportnak

7 134 méter magas Lenin-csúcs
meghódítására törekszenek. A
tervek szerint a csoport július
20-án érkezett a 3 700 méter
magasan fekvő alaptáborba.
Pihenő- és akklimatizációs
szakaszok után indultak el a
6 400 méteren lévő 4-es tábor-

ba, ahonnan várhatóan augusztus 3-án vagy 4-én próbálják
meg a csúcs megmászását. A
hegymászók augusztus 10-én
délelőtt érkeznek vissza Budapestre.
Kispest önkormányzata 200
ezer forinttal támogatta a két
sportembert, s így az expedíciót. Zempléni Szabolcs és

Zempléni Balázs asztmásként
Európában először mászta meg
az Alpok legmagasabb csúcsát,
a 4 810 méteres Mont Blanc-t
2006-ban. Utána Svájcban
teljesítettek négyezer méteres hegyet, 2008-ban pedig
ismét az Alpok tetején álltak,
bizonyítva, hogy asztmával is
lehet teljes életet élni.

kált képei tónusgazdagok,
portréin élethűen, jó érzékkel
alkalmazza a szín és levegő
perspektívát, a komplementer
színek vibráló tónusait, kompozíciói pedig kiegyensúlyozottak, átgondoltak – hangzott a méltatás. A megnyitón
közreműködött
Váralmási
Annamária, aki saját verseit
mondta el.
Smidéliusz Anikóról megtudtuk, aktív éveiben épületgépész,
szerkesztő-tervező
technikusként dolgozott. Ősei
1887-ben vásároltak földeket
a mai Kistex területén, később
házat építettek a Hunyadi utcában. A család azóta is, Kispesten él. Nyugdíjba vonulása után
az aktív pihenést választotta:
idejét régóta dédelgetett hobbijának, a festésnek szenteli.

KARBANTARTÁS

Gázvezetéket
újítanak fel
Gázvezeték felújítása kezdődött július 24-én az Esze
Tamás utcában, a Pannónia
út–Hungária út közötti szakaszon. A korszerűsítést
az Adonyi Vagyonkezelő
és Ingatlanforgalmazó Kft
végzi a FŐGÁZ megbízásából. A munka várhatóan
szeptember 18-ig tart: addig a további üzemzavarok
megelőzése érdekében kicserélik a gázvezetéket.
Megtudtuk, a hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodája előírta a
kivitelezőnek, hogy a felújítás ideje alatt biztosítsa
az ingatlanok megközelíthetőségét. A cég a 06-70/430-7460-os telefonszámon
várja a munkavégzéssel
kapcsolatos lakossági észrevételeket.

8

2009. augusztus 5.

KISPEST

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

Kevésbé sikersztorik −
ami nem rajtunk múlik
A

z elmúlt héten a sok
e-mail között volt egy,
melynek írója a kerületi
nagyobb beruházások felől
érdeklődött. Ekkor gondoltam arra, hogy néha érdemes
azokról a dolgokról is írni,
amelyek sok gondot okoznak
nekünk, és egyáltalán nem
nevezhetjük sikertörténetnek,
ráadásul az önkormányzatnak
már sok köze nincs is hozzájuk. Szóval érdemes a kevésbé
örömteli dolgokról is beszámolni. Rögtön itt van a Stefánia Ház ügye, melyről már
írtam néhány hete, s 2003 óta
borzolja az idegeinket. A befektetők igértek már mindent,
a munka mégsem kezdődött

el. Még jó, hogy a nem túl alacsony vételárat már kiﬁzették
2006. év végén a kerületnek.
A történet, ahogy legutóbb
is írtam, az alapépítmény
hatósági beföldelésével, vagy
a tulajdonosok hatékony cselekedetével, az építési terület
rendbetételével esetleg a beruházás folytatásával oldódhat meg. A lényeg, ha ők nem
lépnek, még idén mi fogunk.
Sikeresen indult a Határ út
melletti terület ügye, hiszen
1997 óta végre rendeződni
látszott az üres építési telek
sorsa is. Tavaly letették a Neo
Center alapkövet, van jogerős
építési engedély, aztán 2008
októberében jött a világvál-

ság, s így az angol befektetők
egyelőre jegelték az ügyet.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a jó együttműködésnek köszönhetően Kispest
további 200 millió forint közcélú felajánláshoz jutott, és a
projektet sem fújták le. Aztán
az örök sláger téma a KÖKI
ügye is itt van még. Az alapozás elkészült, s úgy tűnik
a civil, álcivil és egyéb szervezetek sem akadályozzák
már a munkát, így nemsokára
ott is folytatódhat a munka a
magasépítéssel. Persze a célt
elérték, akik inkább politikát
láttak a dologban és 2010 év
vége előtt nem lehet kész az
új KÖKI. Hogy ez kinek jó?

VIHARKÁROK

Kicsavart fák, letört gallyak
kerületszerte

Inkább a szomszédban, a XVIII. kerületben rongált a július
18-i vihar: Kispest megúszta a pusztítást.

A

Kispesti Tűzőrségtől kapott tájékoztatás szerint
megtörtént a kerületet ért
károk felmérése: Sándor
László parancsnoknak nem
volt tudomása arról, hogy
személyi sérülést is okozott
volna az ítéletidő. Megtudtuk, villanyvezeték leszakadásán kívül néhány fa kidőlése és letörött ágak maradtak
a vihar után a közterületeken.

Viharkár Kispesten

Hozzátette, a magántulajdonú
ingatlanban keletkezett károk
elhárításáról a tulajdonosnak
kell gondoskodnia.
Bán Zoltán, a KÖZPARK
Kft. ügyvezetője a Kis-

pestnek elmondta, kisebb
ágletörések kerületszerte
voltak, ezeken kívül az Élmunkás lakótelepen három,
Wekerle-telepen egy fát
csavart ki a vihar. Utóbbi a

Pannónia úton történt, a fa
egy tetőre dőlt rá. Hozzátette, az önkormányzati cég
összegyűjtötte és elszállította a letört gallyakat és
ágakat a közterületekről.

A kerületnek biztos nem,
de legalább a környék teljes
rendbetételét nem tudták
megakadályozni, csak késleltetni. Azért a nagyberuházások sorában mégiscsak
van egy “sikertörténet” s ez
úgy tűnik a Csinszka Kertté
(egykori Hattyú park) lehet,
hiszen nagyon szépen haladnak, és a tervek szerint
meg lesz időben az épületek
átadása. Pedig az eredeti beruházó, a Balusztrád tönkremenetele után sokan keresztet
vetettek erre a kispesti projektre is. Nos, így állunk ma,
a nagyberuházások ügyeivel.
Rossz hírekkel, jó hírekkel,
reménykedve.

SZOLGÁLTATÁS

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

zt, hogy a Föld éghajlata
momentán melegszik,
azt a bőrünkön érezzük.
Egyre inkább megszokottá (!)
válik, hogy meleg kánikulai
napokat hirtelen égzengés
követ, a termést jégeső veri el,
fák dőlnek ki, régi tűzfalak,
tetőszerkezetek
bomlanak
meg, Budapest egyes részein
térdig járunk a vízben egyegy felhőszakadás után. Nincs
néhány napja, hogy szomszédunk házának tűzfalát megrongálta a vihar, a lepotyogott
téglát a mi házunk néhány
tetőcserepe bánta. Akkor a
hőmérséklet harmincöt fokról
süllyedt egy óra leforgása alatt
húsz fok alá, kicsit sok volt a
jóból, de végre levegőt lehetett
venni.
Most elmúlt már este kilenc
is, a hőmérő higanyszála kint
csak nem akar visszakúszni
harminc fok alá, kánikula
újra.

Tudósok azt mondják, mindez
a szén-dioxid-kibocsátás miatt
van, ha közlekedünk, ha energiát termelünk (a klímaberendezés is energiát igényel!),
hogy aztán felhasználjuk,
akkor autónk, az erőművek, a
lakóházak egyedi fűtőberendezései mind-mind ontják a
levegőbe a szén-dioxidot. Ez
pedig sajátos légköri képződményként veszi körbe bolygónkat, egyfajta üvegházként.
A hatása is olyan, az okozza a
globális felmelegedést, néhány
napja olvastam, hogy Alaszka
partjairól eltűnt a jég, kb. egy
éve vált reálissá, hogy Kanada partjai mellett megnyílt az
Északi-nyugati átjáró. Az új
hajózási útvonal, melyet az
Északi-sarki jég visszahúzódása tett lehetővé feleslegessé
teszi a Szuezi-csatornát.
A világ országai mindez ellen
egyelőre mérsékelt sikerrel
küzdenek. A küzdelem egyik

formája, hogy minden ország
esetében megszabják, hogy
egy évben mennyi széndioxidot bocsájthat ki. Ez az ún.
CO2 kvóta. A rendszer úgy
működik, hogy amely ország
a kvótánál több káros anyagot bocsájt ki, az ﬁzet. Oly
módon, hogy megvásárolja
más országok fel nem használt széndioxid mennyiségét.
Namármost a helyzet az,
hogy Magyarország takarékos volt. A mi széndioxid
„termelésünk” alatta maradt
a megszabott mennyiségnek,
így azt áruba bocsájthattuk.
Akadt is rá vevő, így a magyar állam huszonnyolc milliárd forint többletbevételhez
jutott. Ezt nem költhetjük
bármire, a szabályok szerint
a pénz csak olyan beruházásra használható fel, amely
bizonyíthatóan csökkenti a
széndioxid-kibocsájtást. Nos a
panelprogram pont ilyen.

Ezért döntött úgy a kormány,
hogy ezt a többletbevételt a
panelprogram bővítésére fordítjuk. A panelek pótlólagos
szigetelése csökkenti az energiafelhasználást. Télen nem
kell annyit fűteni, nyáron (már
ha van klíma-berendezés)
nem kell annyit hűteni. Mindez persze kíméli a panelben
lakók pénztárcáját is. A megoldás ráadásul igazságos is,
hisz a panelben élők többsége
még mindig nem tudja szabályozni a fűtést, kivéve azokat,
akik tudtak élni a Fővárosi
Önkormányzat
Öko-plusz
programjával. Kisebb fűtésszámla, kevesebb károsanyagkibocsájtás, jól jár a Föld, jól
járnak a földlakók is. Egy globális világban így függ össze
az, hogy mennyi jégkockát
teszünk poharunkba a szörp
mellé Kispesten azzal, hogy
mennyi jég maradt Alaszka
partjai mentén.

Rendkívüli testületi ülés
A július 16-i ülésen a
Wekerle-pályázattal kapcsolatos ügyek mellett
az esztergomi ingatlan
értékestéséről, a FŐGÁZ
adományáról és alapítványnak nyújtott támogatásról döntött a képviselőtestület.
- A zárt ülést követően az
önkormányzat és a Kispest
Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. közötti együttműködési megállapodásra
mondtak igent a képviselők. A keretmegállapodás
a Pro Régió Kht. elvárásai
alapján készült, és elengedhetetlen feltétele a Wekerle,
ahol értéket őriz az idő
című pályázat második
fordulós követelményeinek

teljesítéséhez. A pályázati
dokumentációt július 24-ig
kellett benyújtania az önkormányzatnak.
- A képviselők elfogadták
a pályázathoz készített Akcióterületi tervet is, amely a
pályázatban vázolt fejlesztések mellett az összes olyan
fejlesztést tartalmazza – a
jövőre nézve is – amelyek
megvalósíthatók az akcióterületen. Ismeretes, a kerület
konzorciumi partnereivel –
a Wekerlei Társaskör Egyesülettel és a Wekerletelepi
Szent József Plébániával
– tavaly júniusban nyújtott
be pályázatot a Középmagyarországi
Operatív
Program Budapesti kerületi
központok fejlesztése című

felhívására. A pályázat eddig sikeresen szerepel: bejutott a második fordulóba.
A közel egymilliárd forintos
beruházás során közterületi
fejlesztéseket akar megvalósítani a kerület. A munkák
érintik a Kós Károly teret, a
Wekerletelepi Szent József
Templom homlokzatát, a
Wekerlei Gyermekház tetőterét, valamint a Gutenberg
téri piacot is.
- A helyi önkormányzat veheti meg 55 millió forintos
áron az esztergomi Árok
utcában található kispesti
ingatlant. A XIX. kerület
az évek során többször is
pályázaton szerette volna
értékesíteni az ingatlant, de
ez eddig nem sikerült.

- A képviselők jóváhagyták az önkormányzat és a
Fővárosi Gázművek Zrt.
között kedden aláírt megállapodást, és elfogadták a
cég felajánlását. A FŐGÁZ
egymillió forintot adományoz a kerületnek az önkormányzati épületek fűtéskorszerűsítési és felújítási
munkálataihoz.
- Egyetértett a testület a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága döntésével, amely az
öntevékeny lakossági szervezetek működésének támogatására kiírt idei pályázat
elbírálása során 80 ezer
forint támogatást ítélt meg
a DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért
Alapítványnak.
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Lackner Csaba (MSZP)

O

rszágunkban közel 1 600
kilométer annak a kerékpárút-hálózatnak a hossza, melyet kizárólag a tekerni vágyók
használhatnak, ezek közül is a
legismertebb a Balatont körbejáró szakasz. Ez azonban azt
jelenti, hogy nyugat-európai viszonylatban kicsit lemaradásban

vagyunk, de hála a kibontakozó
kerékpáros kultúrának és az
évenkénti több milliárdos állami
beruházásoknak az utak évről
évre bővülnek. Ennek szellemében a kispesti képviselő-testület
elfogatta a Kispestre vonatkozó
kerékpárút-hálózat
kiépítésének tervét, amely a kerületen
áthaladó és a kerületen belül
közlekedő kerékpárosok igényeit egyaránt szolgálni fogja. Az
elsőként kiépítendő útszakasz
nyomvonala 2,5 km, mely a
Wekerle-telep Határ úti végétől
a Kőbánya-Kispest tömegközlekedési csomópontjáig fog tartani. Az útszakasz kiépítésére
az Európai Uniós kerékpárút
fejlesztési pályázatot is igénybe

veszi a kerület, hogy már 2010
tavaszán elindulhassanak a kivitelezési munkák. A kerékpárút
tervezésénél fontos szempont,
hogy Budapesten a Duna partján
végighaladó EURO VELO 6
kerékpárút – mely nyugat-kelet
irányba szeli át Európát – az utazó és túrázó kerékpárosoknak
elérhető legyen a Kispestről, és
a kerületből kerületbe történő
áthajtás zökkenőmentes legyen.
Továbbá rendelkezzen Kispest
olyan belső kerékpárút-hálózattal, hogy a kerület egyik végéből
eltekerhessünk a piacra vagy
éppen a barátainkhoz. Kispest
önkormányzata az úthálózat
tervezése során sok praktikus
és hasznos információt kapott a

Magyar Kerékpáros Klub, valamint a Nemzetközi Kerékpáros
Szövetség tagjaitól. A javaslatok
alapján köztéri kerékpártárolókat fognak létesíteni, illetve a
kerékpárosok védelmében több
ﬁgyelmeztető táblát is helyeznek
el az autósok részére. A kerékpározás, a kerékpáros érzés egyre
több embert vonz a nyeregbe,
hiszen egészséges, olcsó vele
közlekedni és nem utolsó sorban
közösséget teremt. Ezért senki ne
lepődjön meg, ha a jövőben egyre
több kerékpárost lát a városokban
és Kispesten, hisz a közlekedés
szerves részei, akiknek a kulturált kerékpározás feltételeit a
kispesti önkormányzat továbbra
is támogatni és fejleszteni fogja.

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

B

oldogult diákkoromban még
versenykerékpárral közlekedtem Kispesten és sokszor Budapesten, valamint a drótszamarat
felmálházva megfordultam a
környező országokban is. Mióta családom lett, váltottam egy
városi kerékpárra. Tudják, hátul
csomagtartó gyermeküléssel, elől
kosár a pakolnivalók részére. Ki-

épített kerékpárutakat először a
80-as évek közepén tapasztaltam
Ausztriában és arról álmodtam,
egyszer majd talán nálunk is lesz.
Lett. Csak nem úgy, nem olyan
és nem annyiból. Szóval ez is
olyanra sikeredett, mint az elmúlt
7-8 évünk… Mi, kerékpárosok
halmozottan hátrányos helyzetűek
vagyunk: ha az úttesten haladunk,
az autósok dudálnak le minket,
miután pár centivel mellettünk
száguldottak el. Ha a járdán haladunk, a gyalogosok emlékeztetnek
felmenőinkre, majd visszaküldenek az úttestre (is). A megoldás
tehát az önálló kerékpárút lenne.
Budapesten jelenleg mintegy 170
km kerékpárút van. Ezzel szemben Bécsben közel 1 000 km,
Amszterdamban pedig 2 500 km.
A fővárosi kerékpárutak ráadásul

nem összefüggőek és rendkívül
veszélyesek. A kerékpárosokat és
gyalogosokat szinte mindenhol egy
útra terelik, hogy egymást szidják,
ne pedig Demszkyt és a főváros
MSZP-s urait. Említett szocialista, és SZDSZ-es városvezetők egy
olyan módszert találtak ki, amivel
papíron jó pár kilométer kerékpárutat produkálnak, anélkül, hogy
egy centit is építenének (sokan
kérdezik, hogy hova tűnik akkor
az erre a célra szánt pénz ? … ez
jó kérdés ). Arról van szó, hogy
húznak egy sárga csíkot a járdára,
rajzolnak rá egy kerékpár jelet, aztán szerintük kész a bringaút. Kispesten a lakótelepek belső részén
és Wekerlén külön kerékpárút
nélkül is lehet bringával közlekedni. Fontosak lennének azonban a
nagy utak (Üllői, Ady) melletti és

a szomszédos kerületek útjaihoz
kapcsolódó szakaszok megépítése.
De ne festékkel, hanem útépítő gépekkel! Budapestet lassan két évtizede az MSZP–SZDSZ vezetés
irányítja. Jó lett volna, ha Burány
Sándor, a budapesti MSZP elnökeként tett volna azért, hogy ne ilyen
siralmas legyen a kerékpárosok
és a kerékpárutak helyzete, mint
amilyen most. A Fidesz-KDNP
kész támogatni minden olyan kezdeményezést (mint azt a nyár eleji
testületi ülésen is tettük), mely
valódi kerékpárutak létrehozását
szolgálja, nem pedig csíkok festését és a pénzek „felszívódását”. De
csak olyan megoldást támogatunk,
mely a kerékpárosokat képviselő civil szervezetek – vagyis az
érintettek – támogatását is bírja.
Azokat viszont igen!

különféle árfekvésben beszerezhetőek. Kerékpárral akkor
tudunk csak közlekedni, amikor
A-ból B-be az eljutás biztosított (akár tömegközlekedés
használatával is). A kerékpáros
közlekedés egyik fontos eleme
a kerékpározásra kijelölt terület,
ami lehet önálló kerékpárút, illetve közúton kijelölt kerékpár
sáv, vagy felfestéssel nem jelölt,
kisforgalmú út, vagy a járdáról
felfestéssel leválasztott kerékpárút. A környező kerületekben

nagy kerékpárút-hálózat fejlesztés történt, kerületünk határában
megjelentek a csatlakozásra váró
pontok. Ennek megfelelően Kispest is feltérképeztette a kerületi
kerékpáros közlekedés lehetőségeit. Első ütemben a Határ
úti csomópont összekötése fog
megvalósulni a Kőbánya-Kispest csomóponttal. Másik fontos
elem a közösségi közlekedéssel
való kapcsolódás, a kerékpárok
szállítása a járműveken, illetve
a metrók közelében őrzött par-

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

N

apjainkban egyre nehezebb
feladatot jelent a városon
belüli közlekedés megvalósítása.

A gépjárművek száma jelentősen megnövekedett, a közösségi
közlekedés sajnos nem jelent
alternatívát, ezért lenne szükség
az egyéb közlekedési formák
népszerűsítésére. Külföldi nagyvárosban nagymértékben elterjedt a kerékpáros közlekedés,
ez jelenleg ugyan Budapesten is
növekedésnek indult, mégis még
jelentősen elmarad az európai
átlagtól. Mi is kell egy kerékpáros közlekedéshez? Magával a
kerékpárral nem foglalkozom,
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A legutóbbi testületi ülésen döntöttek arról a képviselők, hogy kerékpárút építésére pályázik a kerület. Mi a véleményük a frakcióknak arról, hogyan kellene fejleszteni a kispesti kerékpárút-hálózatot?
kolók/tárolók létesítése. Az első
részre nincs a kerületnek ráhatása, a kispesti önkormányzat a
második alternatívát kezdte el
vizsgálni, és most azt próbáljuk
feltérképezni, hogy miként alakíthatóak ki ezek a tárolók. Ezáltal
lehetőség nyílik pl. a kertvárosi

területekről kerékpárral eljutva a
metróig, és onnan tovább haladva
tömegközlekedési eszközzel eljutni a belvárosba. Ez a megoldás
gyors, környezetkímélő, takarékos megoldás, és nem mellesleg
az emberek mozgásával még az
egészségmegőrzés
érdekében

is teszünk. Az SZDSZ frakció
nevében kijelenthetem, hogy kiállunk az alternatív közlekedés
mellett, támogatjuk a környezetvédelmet, és azon dolgozunk,
hogy minél több kispesti válassza
naponta a kerékpáros közlekedést akár iskolába járáshoz, akár

munkába járáshoz, akár hivatalos ügyeinek intézése közben.
Ennek megfelelően támogatunk
minden kezdeményezést, ami a
közintézmények kerékpár-tárolóinak kialakítását eredményezi,
illetve, ami a biztonságos kerékpáros közlekedést lehetővé teszi.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

A

külföldi tapasztalataimat is
ﬁgyelembe véve (a képviselő
a nyáron kerékpárral zarándokol
el az erdélyi Csíksomlyóból a
portugáliai Fatimáig – a Szerk.)
a leghasznosabb az lenne, ha a
társadalom a kerékpáros közlekedést alapjaiban tisztázná. Egy
olyan közlekedési kultúrának
kellene kialakulnia, amelyben
a kerékpárosok és az egyéb jár-

művek békésen meglennének
egymással, és nem lehetne érezni
az ellenségeskedést. Ebben a
kerékpárosoknak is nagy a felelősségük, hiszen tapasztalhatjuk,
hogy a bringások sem minden
esetben a legelőzékenyebbek,
az autósok pedig számtalanszor
iszonyú módon viselkednek. Véleményem szerint, ha nem is a
legnagyobb főutakon, de a kisebb
jelentőségű utakon ki lehetne jelölni úgy kerékpársávokat, hogy
adott esetben a járműveknek ne
legyen biztosítva a két forgalmi
irány, hanem ha éppen szembe
találkoznak egy bringással akkor
egy picit várniuk kellene. Jelenlegi külföldi zarándokutam során
nagyon sokszor tapasztalom,
hogy kamionok képesek döcögni
az ember mögött anélkül, hogy

rádudálnának. Szépen, nyugodtan megvárják azt a lehetőséget,
amikor biztonsággal megelőzhetnek. Külföldön egyszerűen tudomásul veszik, hogy a kerékpáros
is ugyanolyan közlekedő, mint
bárki más. Ez a személet még nagyon hiányzik Magyarországon.
A kerékpár-hálózatot olcsóbban is
lehet fejleszteni, hiszen nem mindenhol vannak jelentős forgalmú
utak, melyeket a kerékpárosok
is használhatnának, valamint a
járdákat is a jelenleginél sokkal
több esetben lehetne alkalmazni a
kerékpárosok közlekedésére. Kispesten is számtalan olyan járda
van, ami viszonylag jó állapotú,
és nyugodtan engedni lehetne rajtuk a kerékpáros-forgalmat, csak
elő kellene írni rendesen a szabályokat, vagyis a kerékpárosnak

vigyáznia kell a gyalogosokra.
Például Németországban több
helyen így van, ahol ugyan csak
lépésben lehet haladni – hivatalosan 5 km/órával lehet kerekezni a
járdán – vagyis a sebességkorlát
óvja a gyalogosokat. Nem hiszen,
hogy túlzásba kellene vinni a
szabályozást, hanem egyszerűen
a békés egymás mellett élés szabályait kellene jól megszabni.
Szabadabbá tenni a közlekedést
a kerékpárosoknak, mellyel meggyőződésem, hogy a járműközlekedést is csillapítani lehetne.
Alapvetően a megértő, türelmes
magatartásra lenne a legnagyobb
szükség. Amíg ez hiányzik addig
ugyan sok mindent lehet építeni,
fejleszteni, de az önmagában még
mindig nem olyan hatékony, mintha a kettő együtt történik meg.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

T

udjuk, a kerékpárút-hálózat
fejlesztésével megteremtődik a lehetősége annak, hogy az
emberek a rövidebb távú helyváltoztatásukat kerékpárral oldják
meg, biztonságos és lehetőleg
környezetbarát
körülmények
között. A megépült kerékpárutak

a település termelői és szolgáltatói adottságait is bővíthetik,
különösen, ha külterületi lakott
övezetek közlekedésének és a
mindennapos
lakás-munkahely közötti forgalomnak egy
jelentős részét – legalább szezonálisan – átvállalják. Ezen
felül, ha a helyközi (országos
és nemzetközi) hálózatokhoz is
kapcsolódnak, akkor a turisztikai jelentőségük is megnőhet. A
fejlett közlekedési infrastruktúra
fontos része tehát a megfelelően
megtervezett, kialakított és kapcsolódó létesítményekkel ellátott
kerékpárút-hálózat. Kispesten a
kerületen belüli – elsősorban a
lakhely és valamely szolgáltató

(polgármesteri hivatal, piac,
rendőrség, orvos, óvoda, iskola,
temető) –, illetve a fővárosi vagy
agglomerációbeli munkahely közötti közlekedés lehet a jellemző.
Természetesen kapcsolódnia kell
a fővárosi és az abból kivezető
kerékpárutak hálózatához. Ezeket az igényeket ﬁgyelembe véve,
kívánatos több utat kialakítani a
belváros felé igyekvők számára,
praktikusan az Üllői út vagy Ady
Endre út, a Nagykőrösi út és repülőtéri gyorsforgalmi úttal egy
tengellyel, illetve Pesterzsébetre
– azon túl a Duna partra –, valamint északi irányba Kőbányán
át. Városi zöldfelületek esetében
meghatározó szerepű a telepíten-

dő növényfajok szennyezés- és
szárazságtűrő képessége. Közlekedésbiztonsági
szempontból nem javasolt törékeny fájú
(nyárfák), szemetelő termésű
(alma termésűek, japán akác)
vagy szabálytalanul növő fajokat
telepíteni. A kerékpárút burkolatának védelme érdekében kerülni kell a földfelszín közelében
gyökerező fafajokat. A kispesti
kerékpárutak mellé javasolható
fák: virágos kőris, csere galagonya, tatár juhar, berkenyék,
turkesztáni szil, krími hárs. A
cserjék közül: veresgyűrűs som,
közönséges fagyal, hóbogyó és
ostorménbangita. Ezek a növények a városi klímát jól tűrik.
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És még további javulás várható a munkában, hiszen idén
szervezetfejlesztésre kapott pályázati támogatást a hivatal…

„Fantasztikusan
jó apparátussal
dolgozom együtt”

DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Az Államreform Operatív Program
pályázata lehetőséget biztosít számunkra, hogy a hivatal
struktúráját, a munkatársak
felkészítését, illetőleg a szakmai informatikai rendszert
fejleszthessük, s ezekhez most
már nem a saját forrásainkat,
hanem a pályázat biztosította mintegy 50 millió forintot
használhatjuk fel. Az ellenőrzés szigorú, tehát nekünk
folyamatosan nem kis munkát
kell végeznünk. Ha meg tudunk felelni, akkor jövő ősszel
– én nagyon merem remélni
– egy még korszerűbb hivatallal találkoznak azok, akik bejönnek ide.

Csaknem negyedszázada vezeti a kispesti hivatalt. Kiemelkedő szakmai munkáját címzetes főjegyzői címmel ismerte
el a miniszterelnök a Köztisztviselői nap alkalmából. Dr.
Istvánﬁ Sándorral pályájáról, munkájáról beszélgettünk.
Kispest: Egy település jegyzőjéről valószínűleg tudják az
emberek, hogy a polgármesteri hivatalt vezeti, de talán
kevésbé közismert, mit jelent a
címzetes főjegyzői cím…
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Úgy
gondolom, ez a legmagasabb
szakmai kitüntetés, amit egy
jegyző kaphat. A Magyar Köztársaság kitüntetési nyilvánvalóan magasabb szintűek, de
szakmai oldalról nézve ez a
legmagasabb.
Mindig a jogi pálya vonzotta?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Abszolút nem. Kispesten születtem,
itt jártam általános és középiskolába is. Színész szerettem
volna lenni, de érettségi után
nem vettek fel a főiskolára.
Műszerésznek tanultam – végzett műszerész vagyok –, és a
Ganz Műszerművekben dolgoztam. A katonaság után
édesapám inspirált a tanulásra:
műszerész kisiparos volt, és
nagyon szerette volna, hogy
mérnökként átvegyem az üzletet. Én is gondolkodtam az
egyetemen, aztán apám tudta
nélkül – ő azt hitte, hogy a Műszaki Egyetemre jelentkezem
– a jogra adtam be a papírokat,
mert ott volt történelemből és
irodalomból felvételi vizsga.
Amikor felvettek, meg is lepődött a család, főleg édesapám.
Azután estin elvégeztem az

egyetemet, és 79-ben jogász
lettem.
Hol kezdődött a jogi pályafutása?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Egyetem után is a Ganzban dolgoztam különböző adminisztratív
állásokban, majd 81-ben az
MSZMP kerületi pártbizottságra kerültem. Akkor úgy
gondoltam, hogy a politikai
munka nekem való, hiszen
előtte három évig KISZ-titkár voltam a Ganzban. Aztán
1985-ben Fenyvesi Dezső, az
akkori tanácselnök megkeresett, hogy volna-e kedvem
elvállalni a vb-titkárságot. Ez
a jegyzői tisztség elődje volt.
Megbeszéltük, és szeptember
1-jével kineveztek.
Miért pont az államizgatást
választotta? Nem gondolkodott más lehetőségen?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Voltak
ugyan kisebb-nagyobb jogi
feladataim a Ganzban, a politikai vonalon viszont nem végeztem jogi jellegű munkát.
1985-ben már úgy gondoltam,
hogy váltani kell, s akkor jött
ez a megkeresés. Nem sokat
vacilláltam, mert tudtam, hogy
politikai pályafutásomat valahol be kell fejezni. A lehetőség
kellemesen érintett – máshonnan egyébként nem kerestek
meg –, és alapos mérlegelés

után igent mondtam Fenyvesi
Dezsőnek, függetlenül attól,
hogy akkoriban ejtőernyősnek
gondoltak ebben a hivatalban,
amelynek máig a vezetője vagyok. Azt mondhatom, ha újra
választanom kéne, ugyanígy
döntenék.
Öt évvel később jegyző lett.
Könnyen vagy nehezen ment a
váltás?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Nagyon
nehezen, én is sokat gondolkodtam ezen. 1990-ben, amikor a polgármesteri hivatalokban pályázni kellett a jegyzői
állásra, sokáig morfondíroztam
azon, hogy pályázzak-e egyáltalán. Az új rendszernek „nem
egészen megfelelő” politikai
múltammal nem sok esélyt adtam magamnak. De elsősorban
és döntően a munkatársaim
kértek rá, hogy pályázzak. Akkoriban általában a pályázatok
döntő többsége úgy nézett ki,
hogy a jelentkező beküldött
egy egyoldalas anyagot, amelyben azt írta, hogy vagy soha
nem volt az MSZMP tagja, és
nagyon elítéli, vagy azt, hogy
bár tag volt, de belülről bomlasztotta a pártot. Én nem ilyen
pályázatot küldtem be, hanem
azt írtam le 24 oldalas szakmai
anyagban, hogyan képzelem
el az új polgármesteri hivatal a szervezeti struktúráját.
Tizennyolcan pályáztunk, és
végül magamnak is meglepe-
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Mi motiválja még a legmagasabb szakmai elismerés birtokában?

tés volt, hogy december 22-én
– még a dátumra is emlékszem
– a képviselő-testület engem
nevezett ki jegyzőnek.
Nem bánta meg, hogy maradt?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Nemcsak hogy nem bántam meg,
hanem azt mondom, lehet,
hogy előbb kellett volna kezdenem a közigazgatásban, a
tanácsi érát is beleértve.
Melyek voltak a legfontosabb
tennivalók 90-ben?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Elsőként meg kellett tartani az apparátust. Legyünk őszinték,
akkoriban leginkább politikai
döntéseket hoztak, és a 180190 fős apparátust jelentős fenyegetések érték, például, hogy
aki azelőtt az MSZMP tagja
volt, annak nincs helye. Hála
a jóistennek, sikerült megőriznem az apparátust; egy tucat
nyugdíjba vonuló és más hivatalba távozó embert kivéve a
döntő többség maradt, és senki
nem távozott keserű szájízzel.
A második fontos feladat az új
szervezet kialakítása volt. Ezt

Dr. Istvánfy Sándor, címzetes főjegyző
az új politikai vezetőkkel meg
kellett beszélni; volt, amiben
egyet tudtunk érteni, volt, amiben nem. Azt hiszem, kompromisszumos megoldás született
az akkori polgármester és köztem, meg tudtunk állapodni
abban, hogy egy működő és
lehetőség szerint jól működő
hivatal maradjon. Úgy gondolom, ez már akkor sikerült.
Egyszer egy konferencián hallottam – valaki kiszámolta –,
hogy 1990-től mintegy 3 500
új feladatot kaptak a polgármesteri hivatalok.
Mennyire sikerült jól megoldani ezeket, elégedett a lakosság?
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Száz
százalékos elégedettséget bizonyára sosem tudunk elérni.
Ilyen valószínűleg nincs. De
azért a statisztikai adatok sokat
mutatnak: amikor tized százalék alatt van azoknak a száma,
akik mondjuk, másodfokhoz
fordulnak egyedi hatósági ügy

megtámadása kapcsán, akkor
én úgy gondolom, a hivatal
nem dolgozik rosszul. Mintegy
150 ezer határozatot hozunk
egy évben, mondjuk 240-et
megtámadnak belőle, s ebből
cirka 80-at semmisítenek vagy
változtatnak meg. Ez százalékosan nagyon csekély. Viszont
tudomásul kell venni, hogy az
a 240 vagy 80 ember az egyedi
és nagyon komoly problémája
miatt valószínűleg soha nem
lesz elégedett a hivatallal és az
én munkámmal sem.
A hatékony munkát minősítési
rendszer segíti, és egy díj is
igazolja…
DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: 2002
óta az ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszerben dolgozunk. Ez pontosan azt akarja szabályozni, hogy a hivatal
minden csoportja, irodája, sőt
minden dolgozója konkrétan
tudja a feladatát, a munkaköri leírásában pontosan benne
legyen, mit kell csinálnia, és

ha ez valamilyen szinten nem
valósul meg, akkor milyen
szankciót kell alkalmazni. Azt
gondolom, jó, hogy ezt a rendszert bevezettük, eddig minden
évben bebizonyosodott, hogy
az ügyfél-elégedettség jobb
lett, hogy a határozataink színvonalát sikerült növelni, hogy
a munkánkra vonatkozó lakossági levelekben egyre több a
pozitív észrevétel. Úgy érzem,
jól csináljuk. Talán ennek is
eredménye, hogy 2007-ben
elnyertük a Magyar Közigazgatási Minőség Díjat, amelyet
évente csak egy polgármesteri
hivatalnak adnak ki, és úgy
tudom, hogy a fővárosban rajtunk kívül eddig csak Angyalföld kapta meg. Nagyon büszke
vagyok rá, azt is mondhatom,
talán erre vagyok a legbüszkébb. Ez egy közös díj, az itt
dolgozó kétszázvalahány ember kollektív munkájának az
eredménye. Bismarcknak egy
mondása szerint rossz jogszabállyal és jó köztisztviselővel
lehet jó a közigazgatás, fordítva az életben nem megy. Én
úgy gondolom, hogy bár nagyon sok a rossz jogszabály, de
szerencsére ebben a hivatalban
nagyon sok a jó köztisztviselő.

DR. ISTVÁNFY SÁNDOR: Hogy
mi motivál? Nem az, hogy
újabb kitüntetéseket kapjak.
Sokkal inkább az, hogy ha
kapok egy lakossági panaszbejelentést, azt minél előbb
megoldjam. Sokat jelent nekem, amikor sorra kapjuk azokat a leveleket, amelyekben az
emberek megköszönik a hivatalnak, hogy jól végezte munkáját. Nagyon lényeges, hogy
fantasztikusan jó apparátussal dolgozom együtt. Ez mind
arra ösztönöz, hogy a továbbiakban is ugyanígy megfeleljek a képviselő-testületnek, az
apparátusnak, azt jól tudjam
vezetni, valamint a családom
és a barátaim is büszkék legyenek rám. Nekem mindig
fontos volt, hogy politikamentes hivatalunk legyen, hogy
Hawthorne-t idézzem: „Nem
ﬁgyelhetjük meg valakin jól
a hivatali élet hatásait, amíg
nem láttuk, hogy viselkedik
az illető az ellenpárt hatalomra jutásának pillanatában”. Én
24 éve vagyok itt, azóta négy
különböző irányultságú párt
vagy személy vezette a kerületet. Azt hiszem, mindenki
elmondhatja, hogy a hivatal
és dolgozók pártsemlegesen,
szakmailag kiválóan dolgoznak. Az pedig, hogy valakinek
milyen a gondolkodásmódja,
amikor munka után kilép a
hivatalból, számomra teljesen
érdektelen.

14

2009. augusztus 5.

HÍREK

SPORT

EMLÉKTÁBLA

Kézlenyomat a Városház téren

Sikert arattak
a KAC strandkézilabdázói E
Remekeltek a KAC női strandkézilabdázói: elsők lettek
a Balatonalmádiban július
9-12-én rendezett Strandkézilabda Országos Kvaliﬁkációs
Bajnokságon. A csapat ezzel
az eredménnyel bekerült az
országos bajnokság döntőjébe:
augusztus 13-14-én a tíz kvaliﬁkációs tornagyőztes méri
össze majd erejét.
A döntőig három felkészülési
torna vár még a lányokra – tudtuk meg a csapat technikai
vezetőjétől. „Nagyon jó csapatunk van, az első 3-4 hely valamelyikén szeretnénk végezni”
– tette hozzá Gyánti Gábor.

Sokan
adtak vért
Összesen 73-an jelentkeztek a
Kispesti Véradók Egyesülete
önkéntes akciójára július 29-én
a Kispesti Tudásházban, és 67en adhattak is vért – tájékoztatta az eredményről a Kispestet
az egyesület vezetője, hozzátéve, a 26,8 liter vér nagyon jó
eredmény, szükség van rá.
Somogyi Lászlóné elmondta, a
nyár kritikus időszak a vérellátásban, hiszen a szabadságolások miatt ilyenkor kevesebb a
véradó, ezért is különösen jelentős a mostani mennyiség. A
vezető hangsúlyozta, egyesületük az akciókon kívül naponta
segít a vérkészítmények feltöltésében, folyamatosan fordulnak hozzájuk az egészségügyi
szakemberek. Megtudtuk, a
civil szervezet legközelebb
ősszel szervez újabb önkéntes
véradást a kerületben.

lkészült, és július 21-én felavatták a megújult Városház tér átadására emlékeztető
bronz domborművet. Kristóf
Lajos képzőművész a tavaszi
téravatón kisorsolt Baranyi
Gézáné kezét mintázta meg, az
alkotás a hivatal épülete előtti
zászlók tövében kapott helyet.
Az ünnepségen Gajda Péter
polgármester azt mondta, a mű
azt jelképezi, hogy a megújult

célú felajánlásból újult meg,
a munkát a KÖKI-építkezés
beruházója
ﬁnanszírozta.
Csaknem egy éve kezdődött a

rekonstrukció, és 2008 végére
fejeződött be. Idén április 29én adták át hivatalosan is a
kispestieknek.

Taekwondos eredménynek
A

rendezték a XXV. Nyári
UNIVERSIADE-t,
melyen
sok más sportág mellett a
taekwondo is jelen volt. A
főiskolások és egyetemisták
részére rendezett legnagyobb
versenyen a Tájfun Sportegyesület világbajnoki érmes sportolója, Tóth Balázs, a Magyar
Testnevelési Egyetem harmadéves hallgatója is indulhatott.
Tóth Balázs menetelése: a

legjobb 32 között: Tóth Balázs
- Nguyen Trong Cuong (vietnami) 4:0, nyolcad döntő: Tóth
Balázs - Sarhan Abdulkader
Hikmat (katari) 5:2, negyeddöntő: Mehran Aszkari (irani)
- Tóth Balázs 7:6. Tóth Balázs
így az 5. helyen végzett, és
ezzel pontot szerzett Magyarországnak az éremtáblán.
TÁJFUN SE

SPORT

Véget ért a Kispest Open

M

ájusban kezdődtek és júliusban értek véget az idei
Kispest Open strandröplabda
bajnokság mérkőzései. A versenysorozatot ebben az évben
is a Kispest SE szervezete,
melyben egyéniben és párosban csaptak össze a jelentkező
ﬁúk és lányok. Kerekes Balázs
főszervezőtől megtudtuk a
bajnokság idén is elérte célját,
felkészülési,
szintfelmérési
lehetőséget biztosított a hazai
és nemzetközi strandröplabda
versenyekre, míg az amatőrök
számára könnyen elérhető,

KÖZBIZTONSÁG

Bűncselekményekről
időseknek

„Ny

SPORT

Tájfun
Sportegyesület
válogatott
sportolóinak
a nyár nem a szünidővel kezdődött, hanem a megmérettetéssel. Június 26-28-ig Zágráb
adott otthont a III. Taekwondo
Európa Bajnokságnak kadet
korosztályban. Az egyesületből Braun Tímea utazhatott a
magyar válogatottal, s a pontszerző 5. helyen végzett.
Július
elején
Belgrádban

HÍREK

A bűnelkövetések megelőzéseiről szervezett július 29-én kerületi
nyugdíjasoknak tájékoztató programot a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, melyen Kispest rendőrkapitánya, valamint Tóth Tibor az
önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke is részt vett.

Baranyi Gézáné kézlenyomata
a Városház téren

Városház tér nemcsak a környéken élőké, hanem minden
kispestié.
A tér 110 millió forint köz-
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szabadidősportot nyújtott a
nyári időszakban. A számos
helyszínen – Harkány, Százhalombatta, Paks – zajló versenyeknek többször nyújtott
otthont a Kispesti Uszoda is,
ahol az idény elején újították
fel a pályákat. A győzelmet
végül Bagics Bence szerezte
meg, második lett Tóth Gábor,
és a dobogó harmadik fokára
dr. Horváth Balázs állhatott
fel. A versenysorozat az elmúlt
években a sportág egyik legrangosabb eseményévé nőtte
ki magát az országban.

áron emelkedik az
idősek
sérelmére
elkövetett bűncselekmények
száma, az utóbbi időszakban
pedig már több eset is történt,
ezért tartottuk szükségesnek egy felvilágosító előadás
megszervezését” – indokolta
a rendezvény aktualitását a
Kispestnek Balázs Piroska,
intézményvezető.
A Nyugdíjas Házban rendezett program során dr. Mittó
Gábor rendőr alezredes hívta
fel a nyugdíjasok ﬁgyelmét a
leggyakoribb bűncselekménytípusokra. Egy oktatóﬁlm
megtekintése után beszélt a
besurranásos lopásokról, melyeket mint mondta leggyakrabban hajnali kettő és négy
óra között követnek el. Mivel
a tolvajok rendszerint a gondatlanul nyitva hagyott nyílászárókon keresztül jutnak be a
lakásokba, ezért tanácsolta,
éjszakára a szellőztetés után
mindig zárják be az ajtókat
ablakokat.
Figyelmeztetett,
a szúnyogháló nem véd meg
a besurranóktól, hiszen azt
pillanatok alatt kivághatják.
Kitért a szélhámosok által elkövetett bűncselekményekre,
akik rendszerint az idősek hiszékenységét használják ki. A

FELHÍVÁS

Háziorvosi
szűrővizsgálat

Kérjük tisztelt pacienseinket,
hogy szíveskedjenek szűrővizsgálaton megjelenni háziorvosuknál akkor is, ha egészségesnek gondolják magukat, és
teljesen panaszmentesek.
15 és 34 év között ez 3 évenként, 35 év felett 2 évenként
javasolt.
Azokat a személyeket, akik 3
ill. 2 év alatt egyszer sem keresik fel háziorvosukat, az OEP
rendelkezése értelmében törölni kell a háziorvosi praxisból.
További jó egészséget kívánnak a kispesti háziorvosok!

KÖRNYEZETÜNK

Öntözik a
közterületeket
Dr. Mittó Gábor, Kispest rendőrkapitánya tartott
bűnmegelőzési előadást a kerületi nyugdíjasoknak

legtöbb esetben karbantartást
végző szerelőknek, vízóra-leolvasóknak, olcsó termékeket
árusító házalóknak, vagy éppen közeli családtag barátjának adják ki magukat a szélhámosok, akiket az idősek rövid
időre beengednek a lakásukba.
Általában többen vannak,
egyikük eltereli a tulajdonos
ﬁgyelmét – például rosszul
lesz és vizet kér – ezalatt bűntársuk ellopja az értékeket. A
rendőrkapitány legfontosabb

tanácsa, hogy idegent soha ne
engedjenek be lakásukba. A
programon többek között szó
volt még az utcai és a trükkös
lopásokról is.
Balázs Piroska igazgatótól
megtudtuk, az előadáson túl
a kerületi gondozottjaiknak a
bűncselekmények megelőzéséről egy kiadványt is eljuttattak, melyben a legfontosabb
tanácsokat foglalták össze. Elmondta, a felvilágosító előadásokat a jövőben is folytatják.

FELÚJÍTÁS

Lámpacserék a kerületben
Az idei baleset-megelőzési
projekt keretében összesen
315 kandelábert cserél ki Kispesten a Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. Számos utcaszakaszon már a nyár elejére
megtörténtek az oszlopcserék.
A
Városüzemeltetési
és
Közbiztonsági Irodától meg-
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tudtuk, a társaság értesítése
szerint a munkák várhatóan
augusztus 15-ig befejeződnek
a kerületben. Addig az Üllői út
mindkét oldalán, a Corvin krt.
lakótelepi szakaszán, valamint
a Lehel, a Vak Bottyán, az
Eötvös, a Csokonai, valamint
a Móricz Zsigmond utcákban

várhatók jelentős munkálatok.
A munkálatok során a kivitelezők folyamatosan biztosítják
a balesetmentes közúti és gyalogos közlekedést, a lámpaoszlopok cseréjét követően viszszaállítja burkolatot az eredeti
állapotnak megfelelően – tájékoztatta az iroda a Kispestet.

A hőség miatt folyamatosan öntözik a kiemelt közterületeken,
parkokban lévő füves területeket, virágágyásokat, valamint
a megújított zöldfelületeket
Kispesten. A füves részeket
a Közpark Kft. közmunkásai
locsolják, a virágágyásokat
a parkfenntartó Pannon Park
Forest Kft. dolgozói öntözik.
A kánikulában csaknem 700
facsemete is rendszeresen kap
vizet – tájékoztatta a Kispestet
Lipcsei Szabolcs főkertész, a
Zöldprogram Iroda vezetője.

FELHÍVÁS

Tüdőszűrés

Az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete Tisztifőorvosa 15678/2009. sz. határozatában kötelező tüdőszűrést rendelt el a 30
éven felüli lakosság körében.
Az ebbe a korcsoportba tartozó lakosokat térítésmentesen
szűrjük, beutaló és idézés nélkül is.
A 30 éven aluliak, ha idézéssel
érkeznek, szintén térítésmentes
ellátásban részesülnek. Kortól függetlenül térítésmentes
a vizsgálat, ha diagnosztikai
célból háziorvos, kezelőorvos
kéri. Minden más esetben a
térítési díj 900 Ft.
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

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

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

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

4.sz. választókörzet

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

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

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

7.sz. választókörzet

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

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet

Kránitz Krisztián (MSZP)
Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig.
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75.
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)
Minden hónap második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján.
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu,
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)
Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 06-20-911-1187

Listás képviselõ

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig.
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

Rejtvény
Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2009.
augusztus 17. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Nem, akkor mind a kettőt neked adom”. Nyerteseink: Kis Istvánné (Petőﬁ u.), Holczhauzer Ferencné (Klapka utca). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselõ

Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig.
Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484.
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

Listás képviselõ

Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap elsõ hétfõ, 17.30-18.30-ig.
Telefonos bejelentkezés: 06-20-460-4172.
Kerületi Fidesz Iroda,
Ady E. út 91.

Listás képviselõ

Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap második szerda, 18-19.30-ig.
Eötvös J. Általános Iskola, Eötvös u. 13.
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselõ

Tóth Tibor (MSZP)
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ

Gulyás Zoltán (SZDSZ)
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Listás képviselõ

Nagy Tamás (MDF)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)
Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17.
kispestert@freemail.hu

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor
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Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.
Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. |
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.
Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail:
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18
óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE bibliaóra.
Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konﬁrmáció, 18 órától
felnőtt konﬁrmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra.
Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként).
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és
gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt
konﬁrmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek
este 7 óra.
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra),
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután,
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra).
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban.

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)

Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok
miséje) 11 és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45
-1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban
kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek,
felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok,
pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.
GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi
előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 18 óra. Minden második héten 9 órakor
gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”:
minden hónap utolsó szombat estéje.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Hungária út 37., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor.
Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap: 7,
½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás,
szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. Plébánia
hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u.
5. Tel: 357-0547). Programok a közösségi házban (Kós
Károly tér 16.): Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház
kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor.

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. Vasárnapi iskola a nyári hónapokban szünetel. Augusztus 16. 10 óra:
Majechrzak körzeti vén.
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KISPEST

ÁLLÁS

Gazdasági
vezető

A Kispesti Uszoda pályázatot
hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére.
Feladatok: Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény
gazdasági vezetése. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés. Az
intézményi költségvetés elkészítése, módosítása, előirányzatok felhasználásának betartása, betartatása, beszámolók,
jelentések készítése, hatóságok,
fenntartó felé adatszolgáltatás.
Jogszabályok
értelmezése.
Szerződések, pénzügyi, gazdasági, számviteli szabályzatok aktualizálása, elkészítése.
Számviteli, pénzügyi fegyelem
betartása, betartatása. A gazdálkodással kapcsolatos könyvelés
irányítása, ellenőrzése, esetleg
végrehajtása. Felelős a 217/
1998. (XII.30.) Korm. rendelet
17. §. (1) bekezdésében részletezett feladatok ellátásáért,
valamint a munkaüggyel kapcsolatos feladatok elvégzéséért.
Pályázati feltételek: főiskolai
(egyetemi) végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés,
legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS
Ofﬁce (irodai alkalmazások)
ismeret,
vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai
végzettséget, szakképesítéseket
igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Pályázati határidő:
augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Molnár Jánosné nyújt, a 2801685-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Kispesti Uszoda címére
történő megküldésével (1191
Budapest Simonyi Zsigmond
u. 31). Kérjük a borítékon feltüntetni: Gazdasági Vezetői
munkakör megpályázása.
További részletek a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

SPORT

Puskás Ferenc klubjai
csapnak össze

Különleges sportélményt nyújt a futballszurkolóknak a századik
születésnapját ünneplő Budapest Honvéd FC. A Magyar Kupa
címvédője a görög Panathinaikosz ellen lép pályára.

A

z 1909 augusztusában
Kispesti AC-ként alapított
egyesületből a második világháború után alakították meg
a Bp. Honvédot, amelynek
Bozsik József és Puskás Ferenc
fémjelezte futballcsapatát a világ legjobb klubjaként jegyezték – öt magyar bajnoki cím
bizonyítja kiválóságukat. A
forradalom után a csapat szétesett, s bár továbbra is számos
klasszis játszott a gárdában
(elég csak Tichy Lajos, Kocsis
Lajos vagy Kozma Mihály
nevét említeni), a nyolcvanas években köszöntött be az
újabb aranykor, amikor a pályán Détári Lajos, a kispadon
pedig Komora Imre vezette
sorozatban bajnoki címekre a
kispestieket.
A rendszerváltás környéke még
sikerekben gazdag volt a klub
számára, de a kilencvenes évek
lassú agóniát hozott, amelynek
során a másodosztályt is megjárta a csapat. A piros-feketék
azonban innen is felálltak, s
2006-tól új tulajdonossal, a
magyar–amerikai George F.
Hemingwayjel „megerősödve”
a gárda a régi sikerek nyomába
lépett: három éven belül három
Magyar Kupa-döntőt vívott,
tavalyelőtt és az idén el is hódí-

totta a dicső trófeát. Így jutott
el a Honvéd a centenáriumig,
amelyet természetesen méltó
módon ünnepelnek meg az immár a Puskás Ferenc utcában

PROGRAMOK | KISPEST

SZABADIDŐ

Segítő Kéz programok
I.sz. Klub, Corvin körút 32.:
Augusztus 27-én 13-15
óráig: Egészségnap (vérnyomásmérés, vércukorszint
ellenőrzés).

A meghívottak limonádéval
történő megvendégelése.
Augusztus 19-én 12:30:
Augusztus 20. ünnepi
megemlékezés.

II.sz. Klub.
Kossuth Lajos u. 202.:
Augusztus 6-án 13-15 óráig:
receptcsere (sütés-főzés).
Augusztus 18-án 9-12 óráig:
Egészségmegőrző nyílt nap
(vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés).
Augusztus 19-én 13-14
óráig: Megemlékezés István
királyról.

IV.sz.Klub. Táncsics M. u.7.:
Augusztus 11-én és 25-én
13:30 Nevessünk Hoﬁval II.
rész.
Augusztus 27-én 9-12
óráig Életmód klub (cukor-,
vérnyomás, testsúly mérés).

III.sz. Klub.
Ady Endre út 110.:
Augusztus 6-án ﬁlmvetítés:
Szökjünk Athénba.

V.sz. Klub. József A. u. 77.:
Augusztus 7-én 10:00
Egészségmegőrző torna.
11:00 Szent István napi
megemlékezés.
Augusztus 26-án 14:00
Ismeretterjesztő előadás
kóstoló.

ÉNO
Táncsics Mihály u. 7.:
Augusztus 8-án 14 órakor:
Terápiás kutya bemutatót
tart a BRFK Bűnügyi
Szervezet technikai osztálya
által a telephely udvarán.
Ezúton hívjuk fel szíves
ﬁgyelmét, hogy az V. sz.
Gondozási Központ Nyugdíjasházában József A. utca
77. szám alatt – augusztus
28-án (péntek) 15 órakor
fogadó órát tart: Balázs
Piroska intézményvezető és
Lőrinczi György, a Szociális
és Lakásügyi Bizottság
elnöke.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PÁLYÁZAT

Öntevékeny lakossági szervezetek
működésének támogatására
A

található Bozsik József-stadionban. Az események csúcspontja természetesen – mi is le-

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a
mammográﬁás szűrővizsgálat. A XIX. kerületben lakó
45–65 éves nők, akik utolsó
mammográﬁás vizsgálata óta
eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a
HT Medical Centerben (1173
Budapest, Pesti út 177. tel.:

hetne más? – egy futballmeccs,
nem is akármilyen: a kispestiek egy igazi sztárcsapattal,
a Panathinaikosszal csapnak
össze. Az ellenfélválasztás

2009. augusztus 5.

253-6195, 256-4655, 2560679) vizsgálatra. Vegyen
részt Ön is a mammográﬁás
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: ÁNTSZ Középmagyarországi Regionális
Intézete, telefon: 465-3823.
A lehetőség adott!
Éljenek vele!

nem véletlen, hiszen az athéni
zöld-fehér egyesület Puskás
Ferenc legnagyobb edzői sikerének színhelye. Öcsi bácsi a
Bajnokcsapatok Európa-kupájának, a mai Bajnokok Ligája
elődjének döntőjébe vezette a
lelkes görög amatőrökből álló
csapatot 1971-ben.
Az akkori hősök mai utódai sem
akárkik: rendszeres szereplői a
BL mezőnyének, tavaly például a legjobb tizenhatig jutottak.
(A
Honvéd–Panathinaikosz
gálamérkőzésre jegyek még
kaphatók az IBUSZ és az
Interticket irodáiban, a www.
jegy.hu honlapon, a kispesti
Europarkban található Nikeboltban, a Bombázó sörözőben
és a mérkőzés napján a Bozsikstadionban.)

Kispest Önkormányzata
pályázatot hirdet Kispesten
működő, és a kispesti közéletben tevékenykedő öntevékeny
lakossági szervezetek számára. A pályázat célja: a kispesti
öntevékeny lakossági szervezetek támogatása, a kispesti
lokálpatriotizmus erősítése a
hagyományőrző tevékenységek, egyéb programok és azok
megvalósítása
feltételeinek
támogatásával.
A pályázatra jelentkezhetnek
mindazon Kispesten működő,
és a kispesti közéletben tevékenykedő kispesti illetőségű
öntevékeny lakossági szervezetek, akik 2009-ben még nem
részesültek támogatásban ezen
a pályázaton (kivéve politikai
pártok), amelyeket a bíróság a
pályázat beadását megelőzően
2 éve nyilvántartásba vett.
A pályázat beadásának feltételei:
Pontosan kitöltött és határidőre beadott „Pályázati Adatlap”,
amely beszerezhető ügyfélfo-

gadási időben a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási
Irodáján (1192 Bp. Ady Endre
u.7. (Győriné Bán Máriánál)
telefon: 3474-607) vagy letölthető a www.kispest.hu internetes oldalról.
A pályázatnak tartalmaznia
kell:
- a szervezet adatait
- a szervezet céljait
- a támogatandó cél részletes
leírását, költségvetését és a
támogatás tartalmi és költségvetési felhasználását
- tájékoztatást az önkormányzattól kapott eddigi
pénzbeli és természetbeni
támogatás felhasználásáról
- nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdés
szerinti összeférhetetlenségről
- közzétételi kérelmet a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdés

szerinti érintettségről
- a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását (a
bíróságon beszerezhető
30 napnál nem régebbi
másolattal)
A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 14.
A pályázatokat Budapest
Főváros XIX. ker. Kispest
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára (1192
Budapest, XIX.ker. Ady Endre
út 7.) a pályázati feltételeknek
megfelelően lehet benyújtani,
személyesen vagy postai úton
(legkésőbb személyesen 2009.
szeptember 14-én hétfőn 14-18
óráig, a postai feladás legkésőbbi időpontja szintén 2009
. szeptember 14-e kell, hogy
legyen).
Hiányosan megküldött vagy
a beküldési határidő után
benyújtott pályázatokat nem
bírálnak el.
További részletek a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.
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KISPESTI MUNKÁSOTTHON
MŰVELŐDÉSI HÁZ
1195 BUDAPEST,
TELEKI UTCA 50.,
TELEFON/FAX: 282-9826,
282-9736
WWW.KMO.HU

HANGULATKÉPEK
ÉS KIRAKATOK
- BUDAPEST A 1960–70ES ÉVEKBEN
Kiállítás a Nagy Balogh János Kiállítóteremben
(Bp. XIX. Ady E. út 57.)
NYITVA:
2009. június 13 – szeptember 30., kedd-péntek 10-18,
szombat 10-14-ig.
A Kispesti Munkásotthon
Művelődési Ház 2009. augusztus 3. és augusztus 23
között zárva tart!
Nyitás:
2009. augusztus 24-én!

PÁLYÁZAT

Tanulók
támogatása
A Kispesti Polgármester
Hivatal KOSIE Bizottsága pályázatot hirdet
a 2009/2010. tanévre
vonatkozóan az általános
iskolai, a középiskolai és
a felsőfokú tanulmányok
sikeres folytatásához
azon cigány kisebbségi
tanulók támogatására,
akik jó tanulmányi
eredményt értek el, de nehéz szociális helyzetben
élnek.
Jelentkezni a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnál lehet:
2009. augusztus 17-től
szeptember 10-ig.
Cím: XIX. kerület,
Áruház köz 2-4.
Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet:
280-9496.

20

2009. augusztus 5.

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás,
javítás esetén. Megbízható, precíz
munka, garanciával, mérsékelt ár.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235,
06/20-415-1712
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja
szőrmebundák átalakítását, javítását,
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp.,
XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 2824247
Teljes körű központi fűtés, víz- és gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók,
wc- k, wc tartályok, kádak, csaptelepek
cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST;
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-,
BŐRKÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN.
Tel.: 06/70-50-20-131
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 BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL,
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70381-7402
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, 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
lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Műanyag ablakok
gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali
felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK
HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES
FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA.
MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK.
TEL.: 06/20-933-8634, 282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-9429460
Bádogos és vízvezeték-szerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások, ereszcsatorna javítások. Tel.:
06/20-391-5982, 291-9239
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni
elképzelések alapján, Bosch, Siemens,
Teka háztartási gépek kedvező áron.
Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel.
Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
Teljes körű lakásfelújítást vállalunk.
Tel.: 280-0502, 06/30-315-9919
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák. Régi, megsérült kedvenc
könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.:
281-4249, 06/30-931-5840
AJTÓK-, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
illesztése, szigetelése, zárak cseréje,
garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, tel.: 06/30-9-628-704
Zár- lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár
szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.:
06/30-961-3794
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is! Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon:
06/80-625-647, 06/20-467-7693
Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes körű ügyintézés az árajánlattól a beépítésig. Német Kömmerling,
5-5 év garancia, 3 rétegű üveggel,
K=0,6- 0.8 hő- és hangszigetelés,
25%, 30%, 33% akciós kedvezménynyel. Szakszerű beépítés. Cím: XX.
Nagysándor J. u. 50, Tel.- fax: 2840550, mobil: 06/70-949-7690, Email: pesterzsebet@zoldotthon.hu

Konténeres sitt- és szemétszállítás
olcsón. Rakodással is. Sóder, homok,
termőföld. Tel.: 280-9059, 06/30-9968-316

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

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

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

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

Munkájára igényes festő és kőműves
vállal teljes körű felújítást: festés,
gipszkartonozás, burkolás, tereprendezés, takarítás. IGÉNYES MUNKA
OLCSÓN! Tel.: 06/30-832-9092

Időseknek napi munkában besegítenék,
leinformálható nyugdíjas. Tel.: 06/30863-9300
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.
Megbízható, leinformálható nyugdíjas,
idős gondozást vállal. /hétvégén is/
Tel.: 06/30-330-8291
Mindennemű parkettás munkát, parketta csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta lerakása, lamináltozás, anyaggal
is, garanciával. Tel.: 708-2789, 06/205202-689

Épület és bútor asztalos munkák, ajtó-,
ablak méretre gyártva, konyhabútor-,
szobabútor, beépített szekrény, lépcsők,
korlátok, galériák, kerti építmények.
Tel.: 06/70-364-9697
INGATLAN
KISPEST JÓ RÉSZÉN, szép széles
utcában 70 m2 nettó lakóterületű, 3
szobás, előkertes, felújítandó ház 358
m2-es telken eladó. Irányár: 21.500.000
Ft. Érd: 290-74-42, 06-30-954-23-26
További hirdetések a www.heting.hu
honlapon.
A kerületben keresek eladó családi
házat, ikerházat vagy szeparált külön
bejáratú házrészt. Felújítandó is érdekel. 291-33-57

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS,
gázkészülékek javítása, cseréje,
gázmű-engedélyezés. Nagy László,
épületgépész, tel.: 06/30-944-6513

Kispesten 52 nm-es, jó állapotú, panorámás, járólapos panellakás, új radiátorokkal tulajdonostól eladó- Iár: 8,7 M
Ft. Tel.: 06/70-225-7683

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

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

AKCIÓS RADIÁTORCSERE PANELLAKÁSOKBAN. MUNKADÍJ:
8.000 FT/ DB. VÁLLALUNK TOVÁBBÁ VÍZSZERELÉST ÉS BURKOLÁST. TEL.: 06/30-493-9386
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, Kft.-k, egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327
Víz-, fűtésszerelés, fürdőszoba felújítás
és egyéb épületgépészeti átalakítások,
szakembertől. Tel.: 06/70-265-3069
Tőke & Hitel Consulting Hitelügyintézés, lakáshitelek, szabad felhasználású
hitelek, hitelkiváltás, biztosítási tanácsadás, személyi kölcsönök. Megtaláljuk
a legjobb megoldást! Telefon: 06 20
448 2485
Betörés ellen ajtórács, ablakrács, hevederzár, zárcsere. Nyári akció! Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény! Tel.:
276-2985, 06/20-772-0403
Számítógépes hibák elhárítását, programok telepítését, Router konﬁgurálását, gépek összeállítását vállalom. Tel.:
06/20-805-7686
Nyílászárók javítása, tetőterek beépítése, egyedi több funkcionális gyermekágyak, konyhák, gardróbok, fa
burkolatok készítése garanciával. 30
év gyakorlattal. Telefon: 06/30-5835893

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati
lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami
különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós,
150 nöl- ös kerttel. Ára: 17.2 M Ft,
vagy elcserélném nagyobb kertesre.
Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75
nm-es házrész, 2 szobás, cirkós, nagy
konyhás, nagy fürdőszobás, kerttel, az
udvaron van egy kis ház, ami tároló.
Ár: 16.2 M Ft. Tel.: 06/20-427-4559
Pest megyében Apajon, új családi ház
eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos.
1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft.
Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében, tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs,
hat szobás, családi ház eladó, garázszsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft.
Tel.: 06/20-5859-748
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos,
105 nm-es, családi ház, 2 külön lakrészszel, 2 + 2 fél szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9
M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-975-9572,
megtekinthető: http://www.startapro.
hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/
csaladi_haz/777906
BALATONAKARATTYÁN
100
NÖL TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, RENDEZETT
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 SZOBA,
NAGY KONYHA, FÜRDŐSZOBA,
KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS
FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES,
TEHERMENTES, AUTÓBEÁLLÓ
MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES +
SAJÁT KÚT- LEHET, HOGY CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 20 M FT. TEL.:
06/70-319-3427
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XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 nm-es, világos, nagy étkezőkonyhás lakás eladó. Iá: 9 M. Ft. Tel.:
243-14-84
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000ben épült, 90 nm-es családi ház, fsz:
amerikaikonyhás, nappali + 1 szoba +
fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba
+ fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- UPC,
340 nöl., panorámás telekkel, szépen
gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-2191235, 06/30-251-9135
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban,
tulajdonostól eladó egy 125 nöl- es teleken, 85 nm-es, összkomfortos családi
ház. Iá.: 26,8 M Ft. Tel.: 06/20-2951437
Kispesten az Újvidék utcában, új építésű ikerház mindkét fele eladó, 105-115
nm-es, Ára: 28 M. Ft. Tel.: 06/20-9251-044
Velencén, az északi strandhoz közel,
sorházi nyaraló eladó vagy Kispesti
lakóingatlanra cserélném. Tel.: 06/20984-0244
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 eladó,
53 nm-es, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti
öröklakás, VII. em.-en. Iá.: 10,2 M. Ft.
Tel.: 06/30-908-59-64
Kispesten, három szintes, kétgenerációs, önálló családi ház, fúrt kúttal,
automata locsolás, több extrával, áron
alul eladó. Tel.: 06/20-491-6223
Kispesttől 20 km- re, Taksonynál,
vízparttól 80 méterre, fűthető tégla
nyaraló berendezve eladó. Víz, villany,
csatorna, pince van. ABC, kisboltok,
buszmegálló 300 méterre. Tel. (este) :
06/70-516-4701
A KERÜLETBEN KERESEK ÉS
KÍNÁLOK ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT. TELEFON: 0620-364-4237 AJÁNLATOK: www.
ilonalak.hu
XIX. WEKERLE TELEPEN 6 LAKÁSOS, KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ
HÁZBAN, FÖLDSZINTI, VILÁGOS, 50 NM-ES, 2 SZOBÁS, /KÜLÖN BEJÁRATÚAK/ KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, SZÉP ÁLLAPOTÚ, JÓ BEOSZTÁSÚ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR
14.000.000 FT ELADÓ. FEDETT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ,
TÁROLÓ,
PINCE, KERTRÉSZ TARTOZIK A
LAKÁSHOZ, UGYANITT NÉGYEMELETES HÁZ I. EMELETÉN
40 NM-ES, ERKÉLYES, VÍZÓRÁS,
ALACSONY REZSIJŰ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 8.500.000 -FT
ELADÓ. TELEFON: 06-20-3644237 MÉG TÖBB AJÁNLAT: www.
ilonalak.hu

HIRDETÉS
KISPESTEN CSENDES HELYEN
KULTÚRÁLT. SZINTELTOLÁSOS
NÉGYEMELETES HÁZBAN. 68
NM-ES. 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS, ERKÉLYES,
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ BEOSZTÁSÚ. GYORSAN KÖLTÖZHETŐ
ÖRÖKLAKÁS
PINCERÉSSZEL
9.900.000 FT ELADÓ. A HÁZ PANELPROGRAMOS. TEL.: 06-20-3644237 MÉG TÖBB AJÁNLAT: www.
ilonalak.hu
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó,
salgó polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923 (Ady
E. - Toldy sarok.)
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-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 nmes telken lévő 75 nm-es, 2 szobás, de
könnyen 3 szobássá alakítható, normál
állapotú ház, egy 80 nm-es, felújítandó
épülettel együtt, ami felújítás után a
házzal összenyitható, így akár két generáció részére is alkalmas lehet! Ára:
29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176
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, földszintes társasházban, 52
nm-es, összkomfortos, szoba hall eladó.
Pincével, tetőtér beépítési lehetőséggel.
Iá.: 11.5 M. Ft. Tel.: 06/30-388-9726
Wekerlén tulajdonostól eladó 2 szobás,
egyedi fűtéses, vízórás, alápincézett,
klímával felszerelt, korszerű nyílászárókkal felszerelt, kocsibeállási lehetőséggel, kerttel rendelkező lakás. Tetőtér felé bővíthető. Iá.: 24 M Ft. Tel.:
06/20-414-2018. Ingatlanközvetítők ne
jelentkezzenek!
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
emeletes 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
Kispesten, 100 nöl telken, 3 szobás,
összkomfortos családi ház eladó. Iá.:
21 M. Ft. Tel.: 06/30-219-4598
XIX. Jáhn Ferenc utcában, 88 nm-es,
napfényes, öt szobás, 2 fürdőszobás,
8 nm-es terasszal, 6 nm-es pincével,
csendes utcában, jó közlekedéssel,
előkertes társasház, kocsibeállással,
tulajdonostól eladó. Telefon: 06/20531-7928

Kispesti garzon, 32 + 4 nm., erkélyes,
panorámás, metrónál, alacsony rezsivel
eladó 7,5 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-8060460, 357-3742
Kispesten, tulajdonostól eladó kétlakásos családi ház. 4 + 1 szoba, 150 nm-es
telek. Ára: 25,8 M. Ft. Tel.: 06/70-5256650
Mátrai, fenyves panorámás, téliesített,
fürdőszobás nyaraló 6,9 M Ft-ért eladó
vagy budapesti garzonra cserélhető.
Tel.: 06/30-388-5414
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, lakás. Tel.: 06/30-285-0947
Eladó 59 nm-es, nagy konyhás, vízórás,
IX. emeleti, napfényes, tehermentes lakás, azonnal költözhető. Ára: 7,8 M. Ft.
Tel.: 282-4419, 06/70-967-5189
LUXUSLAKÁS Kispest szívében,
110 nm-es, 3 + 1félszobás, két fürdőszobás, gázfűtéses, légkondicionáló és
riasztóberendezéssel ellátott, csendes,
világos öröklakás, egyedi belső megoldásokkal, a fürdőkben masszázskáddal, illetve masszázszuhannyal,
INFRASZAUNÁVAL, 2 erkéllyel,
gardróbszobával, az erkélyekről kellemes belső kertre néző kilátással,
tárolókkal egy 2004-ben, minőségi
kivitelezésben épült, négyemeletes,
téglaépítésű, tízlakásos társasházban. A
szakszerű kivitelezésnek és a korszerű
anyagok felhasználásának köszönhetően hihetetlenül ALACSONY REZSIKÖLTSÉG!! Irányár: 29,8 M Ft.
Telefon: 06-30/357-2164
Kispest központjában, csendes, parkosított környezetben eladó 67nm-es,
egyedi kialakítású, igényesen és teljes
körűen felújított (nyílászárók, biztonsági bejárati ajtó, parketta, konyhabútor,
kőburkolatok, sarokkád, radiátorok),
nagyerkélyes (13 nm), amerikai konyhás, belső kertre néző, földszinti öröklakás, 4 emeletes, csúsztatott zsalus
technológiával épült, saját gázkazánnal
fűtött, tiszta, rendezett társasházban. Piac, áruház, orvosi rendelő, gyógyszertár,
iskola, óvoda, stb. a közelben. Irányár:
14,5M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Kispesten, 2 szobás lakás, azonnal kiadó 2 fő részére. Ára: 60.000 + rezsi.
Kaució szükséges. Tel.: 06/20-9746732
Kiadó garázs Wekerle telep szélén,
Határúthoz közel. 13.000 Ft./ hó. Tel.:
06/30-384-3675
Tulajdonostól eladó! Kispest kertvárosában, 7 éves, 24 lakásos, zárt, parkosított, játszóteres, kertes társasházban, 66
nm-es, cirkófűtéses, vízórás, alacsony
rezsijű lakás + saját parkoló és pince.
Iá.: 17,9 M. Ft. Tel.: 06/70-579-5110
Eladó Szécheny u-ban 1+2 félszobás,
erkélyes, ﬁatalosan felújított V. emeleti
lakás. Irár: 10,1 M Ft. Akár gépesítve
is. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873
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Eladó Tápiószentmártonban, 1750
nm-es telek, 3 %-a beépíthető, közmű
közvetlen a ház előtt, nincs bekerítve.
Attila domb és a gyógyfürdős strand
között. Ára: 1 M. Ft. Tel.: 06/20-3337209
Eladnám kispesti, első emeleti, 53 nmes, 1 + 2 félszobás, erkélyes lakásomat,
9,8 M Ft-ért. Második emeleti, 53 nmes, 2 szoba hallos, erkélyes lakásomat,
9,5 M Ft-ért és 5. emeleti 2,5 szoba
hallos, 60 nm-es, erkélyes lakásomat,
10 M Ft-ért. Mind a három házban
ÖKO Plusz program keretében fűtéskorszerűsítés folyik. Telefon: 06/30459-7835
Négyemeletes
társasházban
saját
hőközponntal rendelkező, 75 nm-es,
1 + 3 félszoás, étkező, gardróbszobás
öröklakás teles körűen felújított, villany-víz - gáz, minden. Új burkolatok,
parkettázva, kövezve. Egyedi megoldású fürdőszobával, felújított konyhával,
kültéri- és beltéri nyílászárók cseréje
megolva. Klímás, erkélyes, pincével.
Lehetőség van garázs vásárlásra is.
közös költség 8160 Ft. Iá.: 15.750.000
Ft. Tel.: 06/70-319-342
Eladó családi házat, öröklakást, építési
telket keresek Kispesten ügyfeleim
részére. Hívását előre is köszönöm.
Telefon: 06-30/357-2164
Kispest központi részén sürgősen eladó
53 nm-es, (eredetileg 1 + 2 félszobás),
csendes, panorámás, világos, egyedi
átalakítású, kétszoba-erkélyes, tágas,
lakókonyhás IX. emeleti öröklakás. A
kitűnő állapotú lakásban egyedi világítás, új radiátorok, beépített szekrények,
nappaliban járólap, kisszobában parketta van. A társasház anyagi helyzete rendezett, indul a panel plusz pályázaton,
mely keretében a ház külső szigetelése,
ablakcsere, egyedi mérőórák felszerelése szerepel. Kellemes szomszédok,
tiszta, felújított lépcsőház. Érdemes
megnézni. Irányár: 9,4 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest-Óváros, csendes, szép utcájában eladó 400 nm-es, parkosított telken
4 + 2 fél szobás, ebédlős, duplakomfortos, 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
KIADÓ LAKÁST KERESEK! Tel.:
06/70-252-9188
Wekerlén, 3 szobás, 66 nm-es, földszintes felújítandó, öröklakás, 2 lakásosban, beépíthető tetőtérrel, 4 szobás
dupla komfortos, garázsos, öröklakások eladók, Tel.: 06/30-990-5389
Wekerlén 4 szobás házbérlet garázzsal.
Kispesten önkormányzati üzlethelyiség
eladó. 4 lakásosban, tetőteres, garázsos,
első lakás eladó. Tel.: 06/30-990-5389
Jókai utcában, két szoba, összkomfortos ház szép, csendes környéken eladó!
(Gázfűtés + cserépkályha) Érdeklődni:
06/70-931-1086
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XIX. kerületben, vagy József Attila
lakótelepen, 1,2 - 2 szobás lakást keresek, kertrésszel, gépkocsi beállóval,
erkéllyel vagy loggiával. Tel.: 06/20414-2018
Keresek és kínálok házakat, lakásokat,
házrészeket, telkeket és bárleményeket.
Hívását köszönöm! Te.: 06/30-2189697
Egy udvaron belül 3 házrész eladó
Kispesten a Kisfaludy u.-ban. Családi
házas, csendes részen. 62 nm-es: 12 M
Ft, 42 nm-es: 9,5 M Ft, 35 nm-es: 7,5
M Ft. Egyedi fűtésű, jó állapotú, sürgős! Tel.: 06/70-319-3427
Eladó egy garázs a Zrínyi és Jókai utca
közötti garázssoron. Tel.: 06/30-4507272
OKTATÁS
ANGOL NYELV KEZDŐKNEK, ÚJRAKEZDŐKNEK, HALADÓKNAK.
ALAPOKTÓL A FOLYÉKONY BESZÉDIG. EGYÉNILEG, PÁROSAN
ÉS KIS CSOPORTOKBAN. TELEFON: 06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal
rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár, itthon
oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása
matematikából és más tantárgyakból.
Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70243-4850
Matematika, ﬁzika tanítás, általános
és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz
megyek! Telefon: 06/209-590-134
Angol- német nyelvoktatást, korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést vállalok.
Számítástechnikai oktatást is. Tel.:
06/20-92-11-309
MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára, felvételire, érettségire felkészítés
minden korosztálynak. Tel.: 06/30726-4205

Állást keresek! Ruházati kereskedelmi
eladói szakképeítéssel, varrónői gyakorlattal és szakképesítéssel és gimnáziumi érettségivel. Esetleg folyamatos
takarítás is érdekel. Tel.: 06/20-4416547
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u.
152. Tel.: 282-2420
Új állapotú konyhabútor, beépített mosogatóval, és egy szürke bársony sarok
rekamié, zöld 3 égős gáztűzhely, férﬁ és
női újszerű keveset használt kerékpár
eladó. Tel.: 357-9146. Üzenetrögzítő
van. Visszahívom.
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett
100% bükkből! A szénnel megegyező
fűtőérték, 10 kg-os csomag, könnyű
tisztán tartás. 450 Ft/ csomag www.
fabrikettalas.hu tel.: 06/70-9-400-555
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában
pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel.
Varga László, tel.: 280-3116

Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok.
Tel.: 281-3648
Ceragem jádeköves masszázs ágy újszerű állapotban, kedvező áron eladó.
Érdeklődni: 06/30-335-2604
Megbízható Wekerlén élő család életjáradékot ﬁzetne szintén Wekerlei idős
néninek vagy bácsinak. Tel.: 06/20207-9579
Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. 06/20-956-4084.
Nem vagyok kereskedő.
Szobai ventilátor, több fokozatú,
teleszkópos, eladó, 3.000 Ft. Férﬁ kerékpár, több váltós, jó állapotban eladó,
8.000 Ft. Mennyezeti csillárok eladók
1 - 3.000 Ft- ig. 12 db. férﬁ öltöny, változatos színben és méretben, 2.000 Ft/
db.-ért eladó! Tel.: 282-2479, 06/30285-5363.
Eladó egy ipari Textima 3 szálas
interlock varrógép, kitűnő állapotban.
Iá.: 40.000 Ft. Tel.: 280-2212
Eladó konyhaszekrény, fali felső: 100 x
30 x 58, álló: 195 x 50 x 45, 3 személyes
ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt eladó.
Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804.

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

Zanussi ZCG 5000 S gáztűzhely, 4
égős, eladó, 15.000 Ft. Tel.: 06/20-3337209

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

Eladó egyszemélyes rekamié, ágyneműtartós, 5000 Ft. Tel.: 06/20-3337209

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló
szülők és gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy egyedül, gyere
és beszéljük meg! Foglalkozások és
programok péntek délutánonként a
VII. Wesselényi u.-ban. Klubvezető:
Rónyai Éva, 06/30-285-7595
Narancs színű textilbőr ülőgarnitúra
költözés miatt eladó. Tel.: 06/20-9840244

Padlószőnyeg szürke színű, 20 nm-es,
új, 8000 Ft.-ért eladó. 43-as férﬁ cipő,
kívül - belül bőr, keveset használt, 2
db, 1500/ db áron eladó (nem haláleset
miatt). A szőnyeget Kispesten szívesen
házhoz szállítom. Érd: 281-2250
BORÁSZOK FIGYELEM! Szőlő daráló, prés, kisebb hordók, demizsonok,
rézgálic eladó. Telefon hétvégén: 3783935

betéttel, (fél évesek), +2 db palackos
gáz reduktor. Tel.: 280-6161
Eladó bordó plüss sarokgarnitúra, kihúzhatós, ágyneműtartós, (5 részes),
fotellal és puffal, olcsón. Érd.: 7072084, 06/70-9400-873
Eladó egy ablakklíma (33 X 47X44),
Striebel Eltron, olcsó áron. Vastag hintaágy párna, 1 db ülő + 1 db háttámla +
2 db kispárna, olcsó áron. Egy esernyőre csukható, Chico narancssárga színű
babakocsi, lábzsákkal és esővédővel:
15.000 ft-ért. 1 db bébi comp, 3 fokozatú: 4.000 Ft-ért. Tel.: 06/20-546-8365
Eladó egy szürke-rózsaszín Römmer
bébihotdozó, csípőmagasítóval: 2.000
ft-ért, piros pihenőszék, a hát és lábtámla állítható vízszintesig. Ára: 7.000
Ft. Újstülött kortól kislány babaruhák.
Tel.: 06/20-9-283-555
ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL
2004-ES FEKETE YAMAHA XJR
1300 –AS 1251 CM3-ES 4 HENGERES 9000 KM-T FUTOTT KITŰNŐ
ÁLLAPOTÚ, ALIG HASZNÁLT,
GARÁZSBAN TARTOTT MOTORKERÉKPÁR IRÁNYÁR 1.590.000,FT. VIZSGA: 2011.04-IG, EXTRA:
BUKÓCSŐ, CSOMAGTARTÓ, RIASZTÓ. TEL.: 06-20-364-4237
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ
IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és Színvonalas Rendezvényekkel!
Tel.: 420-59-58

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.
HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,

Eladnánk Color típusú fényterápiás
készüléket, fém bőröndben+ 4 db fény-

06/20-330-3785
FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen

ÁLLÁS

LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6.

Megbízható nyugdíjas, heti 1 alkalommal takarítást vállalna Kispesten
központhoz közel, egész nap. Tel.:
377-9757
Európai (kereskedelmi) kapcsolattartó!
35 éves férﬁ jó angol tudással referensi, ügyintézői állást KERES. Külföldi
és belföldi kapcsolattartás, értékesítés
és az iroda vezetése. Gazdasági ügyek.
Tanácsadói munkaköröm is volt, járművekkel kapcsolatos erősen műszaki
területen. Szívesen betanulok új ismereteket is. Jó műszaki érzékem van és
tolmácsként sokfelé utaztam Európában. Tel.: 06-20-9-780-451

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, amennyiben nem üzleti
tevékenységről van szó. Csak névvel és
címmel ellátott megrendelést tudunk
elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is.

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