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Zöld Kispestért díjak
Öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, civil szervezet,
valamint intézmény kapott Zöld Kispestért polgármesteri
díjat a Föld napján rendezett ünnepségen április 22-én
a Városházán.
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A következő ciklusban
dr. Tarnai Richárd
képviseli Kispestet az
országgyűlésben. A
Fidesz-KDNP jelöltje
13 800 voksot kapott,
a leadott szavazatok
55,67%-át.

„Nagy hangsúlyt
fektet a kapitányság a bűn- és
baleset-megelőzési
munkára. Cél, hogy
menjünk elébe a bajnak, igyekezzünk csökkenteni a károkat.”

Környezetvédelmi
akciót rendezett az
Europark: a bevásárlóközpontban
hagyományos égőket energiatakarékos, környezetbarát
izzókra cseréltek.

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

Épül a zajvédő fal

Április 20-án a kivitelező hozzáfogott a Nagykőrösi út
zajvédelmét biztosító fal első ütemének építési munkálataihoz.

A

falat egy időben kezdik felállítani az
M5-ös bevezető szakaszának kispesti
és pesterzsébeti szakaszán a Vas Gereben
utca és a Kund utca között. Április 20-án
a Pannónia útnál elindult az előkészítő
munka: pontosan kitűzik a fal nyomvonalát, a tartóoszlopok helyét, és amennyire
az elemek beemeléséhez szükséges, viszszavágják a növényzetet.
Több mint 20 éves probléma megoldása indult el az előkészítő munka megkezdésével, a Nagykőrösi úti zajvédő
fal megépítését a XIX. és XX. kerület
is már nagyon várta. Az első, Vas Gereben utca–Kund utca közötti szakasz
megépítésére tavalyi költségvetésében
biztosított 574 millió forintot a főváros.
A második – Kund utca–Határ út közötti – rész megépítésének fedezetére
Gajda Péter polgármester és dr. Balogh
Pál önkormányzati képviselő nyújtott be
módosító javaslatot a fővárosi büdzséhez. A közgyűlés az 500 millió forintos

módosító indítvánnyal együtt március
közepén fogadta el Budapest 2010. évi
költségvetését.
A Vas Gereben utcától a Kund utcáig húzódó, csaknem 2,5 kilométeres szakasz
kivitelezése a tervek szerint szeptember
végén fejeződik be: 4 méter magas, úgynevezett fabeton szerkezetű fal épül a
szükséges alapozással és tartószerkezettel. Ezt követően rajtolhat a Kund utca–
Határ út közötti második szakasz építése:
Wekerletelepet ugyancsak négyméteres
átlátszó fal védi. Így tehát a tervek szerint
még az idén teljes hosszában megépülhet
a zajvédő fal az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakasza mentén.
„Örülök, hogy végre elkezdődött a munka, a kispestiek és a pesterzsébetiek is már
nagyon várták. A több mint egymilliárd
forint értékű beruházás eredményeképpen
a környéken lakók életminősége érezhetően javulni fog a jövőben” – hangsúlyozta
a Kispestnek Gajda Péter polgármester.

Újabb tér szépült meg

Kispesti majális

Idén még a tavalyinál is több ember látogatott ki az
önkormányzat május elsejei majálisára. A sokaságnak
ebben az évben az időjárás is kedvezett, egész nap verőfényes napsütés és számtalan program várta a kispesti
majálisozókat a rendezvény megszokott Zrínyi utcai
helyszínén.

A

legkisebb gyerekeket már délelőttől
interaktív játszóház várta május elsején
az önkormányzat majálisán, a nagyobbak
különféle vidámparki körhintákra ülhettek
fel, a még nagyobbak pedig a célbalövés
tudományát is kipróbálhatták a céllövöldében. A picik közelebbről is megismerkedhettek a rendőrmotorokkal és –autókkal
számtalanszor kipróbálva azok szirénáit.
A felnőttek válogathattak a hagyományos
kirakodóvásár portékái között, többek között voltak szőttesek, agyagedények, kerámiatárgyak és még olcsó babaruhák is.
A színpadi események sorát a Szösz
Társulat Nagy Ho-Ho-Ho Horgász című
műsora nyitotta meg, majd a Ládaﬁa
Bábszínház előadása következett. Délben
bemutatkozott az eseményt rendező KMO

Obsitos Zenekara is. A délutáni program
a kerületi cigány, görög, horvát és román
kisebbségek zenés-táncos műsoraival indult, majd népszerű operettek és világhírű
musicalek következtek Vásári Mónika és
Bozsó József előadásában. Latin-amerikai hangulatot varázsolt a színpadra a
Salsa Com Timba Tánciskola bemutatója, majd a tinédzserek nagy kedvence, a
Cozombolis Együttes zenélt és énekeltette
meg még a közönséget is. Vidám perceket
nyújtott a hallgatóságnak Szupkay Viktor
humorista, utána újra a zenéé lett a főszerep a színpadon. A kiskunhalasi Glam
együttes popzenét játszott, majd az egész
napos programot igazi sztárok zárták: először Csonka András adott koncertet, utána
Kovács Kati énekelt.

Új tér avatásával együtt
tartották a „Wekerle,
ahol értéket őriz az idő”
elnevezésű európai uniós
támogatással megvalósuló városrész-fejlesztési
projekt nyitórendezvényét április 24-én
Wekerletelepen.
Az „Eperfa” tér kialakítására mintegy 10 millió
forintot fordított az önkormányzat.

A

z új tér kialakítása közös munka
eredménye: a tervezésben a lakók és
a WTE Zöld Hajtás klubja is részt vett.
Összesen 705 m2 területet érintett a parkrekonstrukció, 150 sövénycserje, 420 talajtakaró cserje és 517 évelő növény díszíti
a teret. Összesen 15 eper-, egy platán- és
6 hársfát ültettek el. A csapadékvíz elvezetését szikkasztóárkokkal oldották meg.
A szelektív hulladékgyűjtő sziget helyén
– ezt a részt az Árnyas Óvoda Vonás utcai
részlege fogadta örökbe – füvészkertet
és parkot alakítottak ki: a parkbútorokat
a Deák gimnázium tanulói készítették
újrahasznosított műanyag palackokból
és adalékanyagokból, az ovisok pedig
befestették azokat. A szemben lévő részen – itt halad át a fővárosi kerékpárút
– a kerékpáros pihenőpontot építettek ki
ivókúttal, padokkal, kerékpártárolóval,
zöldtérképpel, valamint ismertetőtáblával
Wekerletelepről. A Rákos utca–Újlaki
utca találkozásához egy a világ hasonló
kertvárosainak irányát jelző oszlopot állítottak fel. Az „Eperfa” tér kialakítása
mintegy 10 millió forintjába került az
önkormányzatnak.

M

egnyitóbeszédében Nagy Tamás, a
WTE elnöke arról beszélt, hogy az
önkormányzat és a WTE azon dolgozik,
hogy az egykori állami munkástelep
megőrizze páratlan arculatát. Utalt a
több mint 700 millió forint európai uniós támogatással megvalósuló „Wekerle,
ahol értéket őriz az idő” elnevezésű városrész-fejlesztési projektre, amelynek
keretében megújul a Kós Károly tér, a katolikus templom homlokzata, a Wekerlei
Gyermekház és a Gutenberg téri piac.
Elmondta, a volt szeletív hulladékgyűjtő
sziget átalakítása zöld térré, része a telep
megújulásának.
polgármester a közös akarat, a lehetőség és a forrás meglétét hangsúlyozta,
hiszen – mint mondta – ezek eredményeképpen újulhat meg az unikális városrész. Gajda Péter különösen fontosnak
nevezte, hogy az önkormányzat, a WTE
és a Wekerlén élők együttes munkájának,
törekvésének köszönhetően közösen teremtettek értéket.
agy Gergely építész, az UNESCO
Világörökség Bizottsága állandó
műemlékvédelmi szakértő intézménye-

A

N

ként működő Icomos Magyar Nemzeti
Bizottság elnöke a kertváros-építészet
történetéről mesélt, majd a Kós Károly
Általános Iskola diákjai adtak műsort
az új téren. Átvehették elismeréseiket a
közelmúlt wekerlei képzőművészeti és
esszépályázatainak győztesei, majd a
program folytatásában óvodások ültettek fűszernövényeket az Árnyas Óvoda
által „örökbe fogadott” részre. Az egyik
pavilonban a „Művészet és hulladék”
szoborpályázatra érkezett, újrahasznosított anyagokból készített szobrokat,
használati tárgyakat láthatta a közönség,
a másikban a WTE információs pultja
működött.
nap folyamán – a Föld napjához kapcsolódóan – indult kerékpáros túra
építészekkel, volt aszfaltrajz-verseny,
papírszínház, komposztálási bemutató,
növények, gyümölcsfák vására, működött teázó. Beszélgetést tartottak Rosta
Gáborral, a „Városi tanya” című könyv
írójával, és a WTE galériájában megnyílt
Öhlmann István fémműves kiállítása.
Este palántacsere és klímabarát borok
kóstolója várta a közönséget.

A

4

2010. május 5.

HÍREK

KÖRNYEZETÜNK

Környezetvédelmi
bejárás
A polgármesteri program
kiemelt feladatának tekinti a közbiztonsági és
köztisztasági
feladatot.
A fentiek alapján február
és április hónapok között
a polgármesteri hivatal, a
rendőrség, a közterületfelügyelet, esetenként a vöröskereszt munkatársaival
5 alkalommal végeztünk
bejárást. Különös ﬁgyelmet szenteltünk a húsvét
és a választások előtti időpontoknak. Kilenc lakossági bejelentést kaptunk
az említett időszakban,
elsősorban
közterületi
alkoholfogyasztás, egyes
üzletek nyitvatartásával
és KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatosan.
Összességében az időszak
ellenőrzéseit eredményesnek tartom.
3 esetben történt előállítás
a rendőrség részéről. 12
esetben történt szabálysértési feljelentés, 8 közlekedési, 4 köztisztasági. A
közterület-felügyelet 14 fő
ellen szabott ki helyszíni
bírságot. 22 esetben távollevő elleni bírság kiszabása történt. A kiszabott
bírságok összege – összességében – meghaladta az
egymillió forintot. 7 esetben történt roncsautó felkutatása, folyamatos volt
az illegális hulladéklerakó
helyek, terek, parkok,
játszóterek ellenőrzése,
valamint a kutyasétáltatók ellenőrzése, szükség
szerint ﬁgyelmeztetése. 7
engedély nélküli árussal
szemben jártunk el, 11
pavilon és vendéglátóhely
ellenőrzését végeztük.
Továbbra is várom véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat levélben
(fax: 282-9964) vagy emailen a jegyzo@kispest.
hu címre.
DR. ISTVÁN ﬁ

SÁNDOR
címzetes főjegyző
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KÜLKAPCSOLATOK

Tarnai Richárd lett a Célegyenesben
parlamenti képviselő az új testvérvárosi
A
megállapodás
következő négy évben dr.
Tarnai Richárd képviseli
Kispestet az országgyűlésben.
A Fidesz-KDNP jelöltje az április 25-i országgyűlési képviselő-választáson közel 14 000
voksot kapott, mintegy négy és
félezer szavazattal előzte meg
az eddigi szocialista honatyát,
Burány Sándort. A harmadik Pősze Lajos (Jobbik) lett.
A választási részvétel 51,52
százalékos volt a főváros 28.
választókerületében, összesen
24 959-en adtak le érvényes
szavazatot.

A Kispest és Pendik (Isztambul egyik kerülete) közötti
testvérvárosi együttműködés tervezetét beszélték meg április 27i városházi találkozójukon a két település vezetői. A képviselőtestület májusban dönt a dokumentum aláírásáról.
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Kiosztották a Zöld
Kispestért díjakat

Öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, civil szervezet, valamint intézmény kapott Zöld Kispestért polgármesteri díjat a
Föld napján rendezett ünnepségen április 22-én a városházán.

A

z elismerést a polgármester
alapította: 2008 óta évente
azokat a kispestieket jutalmazza vele az önkormányzat, akik
a Zöldprogram keretében részt
vesznek a kerületi utcák, terek, zöldsávok gondozásában,
zöldterületek kialakításában,
ápolásában.
A városházi ünnepségen Gajda
Péter polgármester köszönte
meg a díjra felterjesztettek
munkáját, majd Tóth Tiborral,
a Környezetvédelmi Bizottság
elnökével és Lipcsei Szabolcs
főkertésszel együtt adták át az
elismeréseket az idei nyerteseknek. 2010-ben öt magánszemély, valamint egy-egy lakóközösség, civil szervezet és
intézmény részesült Zöld Kispestért polgármesteri díjban.
A lakossági kategóriában
Sprenc József a Toldy utca 2.
előtti előkert virágosításáért és
példaértékű gondozásáért, Kiss

Istvánné és Cserháti Miklósné
a Rákóczi utca 2-22. előtti
közterületi zöldsáv egységes,
szépen gondozott képének kialakításáért, Koncsor Józsefné

a Katona József utca és a
Hofherr Albert utca sarkán lévő
ingatlan előtti, a járda és az
úttest közötti zöldsáv gondozásáért, üres fahelyek pótlásáért,
Papp Ferenc a Háromszék utca
52. előtti közterületi zöldsáv
sziklakertként történő igényes
kialakításáért, gondozásáért,
Gregusné Harmatosi Irén a
Zengő utca 1./a és 1./b, illetve
a Pincér utca 1. előtti, széles

közterületi zöldsáv egységes
kialakításáért, a zöldfelület
gondos fenntartásáért kapott
díjat.
A lakóközösségek között a
Kosárfonó utca 22-28. alatti
társasház (az épület előtti előkertek egységes, ízléses kialakításáért, a gondozott utcakép
megteremtéséért), a civil szervezetek közül a Homokokó
Klub (az Irányi utca 5-7. és
a Klapka utca 10-12. közötti
volt közterületi játszótér örökbefogadásáért, rendbetételéért,
a játszótér felújításáért és a
környezet esztétikus kialakításáért), az intézményi kategóriában az Europark bevásárlóközpont (a komplexumot
övező zöldfelületek esztétikus
kialakításáért, valamint a fejlesztési tervekben szereplő
zöldfelület-fejlesztési elképzelésekért) vehetett át Zöld Kispestért polgármesteri díjat.

ajda Péter Kispestet
mutatta be a török küldöttségnek, dr. Salih
Kenan Şahin pedig a 600 ezer
lakosú Pendikkel ismertette
meg a házigazdákat. A polgármesterek mellett török részről
Bahattin Yaman, Ihsan Yazar
és Muhammet Gülenç képviselők, Cihat Aslanoğlu, Kemal
Kaya és Ekrem Okuta polgármesteri tanácsadók, a kispesti
részről Vinczek György és
Eördögh Gábor alpolgármesterek, dr. Istvánﬁ Sándor címzetes főjegyző, Vadon Etelka,
a Társadalmi Kapcsolatok
Irodájának vezetője, Vighné
Vincze Erzsébet, a családsegítő igazgatója, valamint
Szilágyi István, a testvérvárosi
program referense vett részt a
testvérvárosi megállapodástervezet megbeszélésén.
A tervezet szerint az önkormányzatok közötti együttműködés elsősorban a kulturális
kapcsolatok fejlesztésére, az
oktatási és gazdasági kapcsolatok kialakítására, az uniós
pályázatokon való közös
részvételre, valamint az ifjúsági csereüdültetési programra
épül. Kispest polgármestere
külön is hangsúlyozta: bízik
benne, hogy az uniós csatlakozással kapcsolatos helyi
tapasztalatokat (Törökország
egyelőre még tagjelölt) át
tudják adni a török partnernek, hiszen a XIX. kerület
összességében mintegy 1,5
milliárd forint uniós pályázati
forráshoz jutott, amely jelenősen hozzájárult a városrész
fejlődéséhez.
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Új tagokat
várunk
A Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete 1995 óta
működik Kispesten. Az
egyesület tagjai dolgozó,
gyermekeiket is a munkára
nevelő kispesti családok,
ahol 3 vagy több gyermek
is van. Az egyesület igazán
családias, hiszen a kirándulások, táborok, klubnapok
alkalmával nagyon jó barátság alakul ki a tagcsaládok
között. Igyekszünk segíteni
egymásnak. Programjaink
változatosak és a tagok
ötletei alapján igyekszünk
új programokat is létrehozni. Minden nyáron van
gyerektáborunk, ősszel egy
háromnapos kirándulás és
év közben több egynapos
programot szervezünk.
Az egyesület munkájában
a tagok is aktívan részt
vesznek. Sajnos anyagi támogatást nem tudunk adni
a tagoknak, hiszen erre nincsenek források, de mindig
igyekszünk egymásnak segíteni a problémákban. Az
egyesülethez jelentkezni
személyesen minden hónap
4. csütörtökén a Kispesti
Kaszinóban lehet, valamint
telefonon a 280-4705-ös
telefonszámon.
KOVÁCS ÁRPÁD
elnök

Gajda Péter polgármester
(jobbra) tárgyalt a török
küldöttséggel

A találkozó végén Pendik polgármestere meghívta Kispest
küldöttségét a júniusi kulturális fesztiválra. Gajda Péter lapunknak elmondta, örül az új
testvérvárosi együttműködés
lehetőségének, hiszen Pendik
révén egy újabb helyszínre
utazhatnak majd a kispesti gyerekek a sikeres csereüdültetési

program keretében. Hozzátette, fontos az is, hogy a kerület
érdekeit szolgáló gazdasági,
kulturális és önkormányzati
kapcsolatok alakuljanak ki a
török partnerrel.
Pendik küldöttsége egy hónappal ezelőtt járt Kispesten:
Cihat Aslanoğlu és Kemal
Kaya akkor egyeztettek a
mostani, városvezetői szintű
kapcsolat felvételéről. A dr.
Salih Kenan Şahin vezette hétfős török delegáció április 25én érkezett Magyarországra.
Esztergomi és visegrádi kirándulást követően másnap a
Balatonra utaztak a vendégek,
majd Kispesttel ismerkedtek.
Később budapesti és szentendrei városnézés is szerepelt
a programban.

SPORT

Székelykapufutás

Május 16. 10 óra (vasárnap)
Táv: 4,2 km (tizedmaraton) 10
órakor, 420 m (századmaraton)
óvodásoknak 9 órakor.(A kicsik futásán eredményhirdetés
nincs!)
Útvonal: a Wekerletelep utcáin
kijelölt útvonalon. Rajt - Cél:
Hungária út 28. (tornaterem
előtt). Nevezés: a helyszínen
(8.30 órától 9.45-ig) Nevezési
díj: nincs. További információ
kapható a 06-70-381-6122
telefonszámon (Romhányiné
Kovács Mária, főszervező).
WEKERLEI FUTÓKLUB
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KIÁLLÍTÁS

Diákalkotók a Gyermekházban Városháza
Kelet-Magyarországon élő hátrányos helyzetű gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás április 27-én a Wekerlei Gyermekház
Fő utcai épületében.

A

május 7-ig látható tárlaton a
berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény tanulói mutatkoznak be a kispestieknek. Az
iskola kiemelt célja, hogy a
művészeti nevelés eszközével
segítse diákjai személyiségfejlődését, hátrányaik leküzdését.
A megnyitón fellépett Kispest
díszpolgára, a Kossuth-díjas
Bangó Margit is.
A tehetség nem pénz kérdése, ápolása viszont fontos
feladatunk – mondta a kiállítás-megnyitón Gajda Péter.
A polgármester hozzátette, a
kerület mindent megtesz azért,
hogy több pénzt tudjon fordítani a tehetséggondozásra. L.
Ritók Nóra iskolaigazgató intézményüket bemutatva hangsúlyozta, tanulóik legnagyobb
része mélyszegénységben élő
családban nő fel, olyan körülmények között, ahol mindennapos az éhezés. A berettyóújfalui
központú intézmény a térség
33 településének gyermekeivel foglalkozik, 6 telephelyen
próbál meg segíteni rajtuk a
művészet eszközeivel. Jelenleg mintegy 670-en tanulnak a
művészeti iskolában. A diákok
rendkívül sikeresek, évente a
hazai és nemzetközi gyermekrajzpályázatokon mintegy 500

gzotikus tájakat, afrikai embereket, erdőket,
állatokat és színpompás
növényeket láthat, aki a
Kós Károly téri King Galériába látogat. A Kispesti
Amatőr Képzőművészeti
Körből indult Törőné Bíró
Irén „Színvarázs” című
első önálló kiállítása április
közepén nyílt meg. A 40
képből álló tárlatot május
közepéig tekinthetik meg az
érdeklődők a wekerletelepi
kiállítóhelyen.

A Kispesti Városháza Tárlat
következő alkotója Klimaj
György festőművész. Lírai
absztrakt képek című kiállításának ünnepélyes megnyitójára május 11-én 16.00 órakor
kerül sor a Városházán (Városház tér 18.), melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők.

HANGVERSENY

Semmelweis
Kórus

Hátrányos helyzetű tehetséges
diákok a Gyermekházban

díjat nyernek el – mondta el az
igazgató.
Szendrei Edit, a rendezvény
ötletgazdája, főszervezője adományokból, támogatásokból
hozta létre a 20 kisgyerek kiállítását. Elmondta, az interneten
talált rá az intézményre, és úgy

Színvarázs
E

Tárlat

Várhegyi Fanni fuvolajátékával kezdődött Törőné
Bíró Irén első önálló kiállításának megnyitója április
16-án a wekerletelepi King
Galériában. A zenét vers
követte, Juhos-Kiss János
költő olvasta fel két versét,
majd Udvari Hajnalka iparművész-tanár ajánlotta a közönség ﬁgyelmébe a Kispesti
Amatőr
Képzőművészeti
Kör tagjának, a „szorgalmas,
mindenre nyitott, kíváncsi és
befogadó” tanítványnak a ké-

érezte, segítenie kell a gyerekeken. Hangsúlyozta, a kiállítás
is jó példa arra, hogy a tehetséges, de nehéz körülmények
között élő gyerekek is milyen
értékeset tudnak létrehozni.
Szabó Máriától, a Wekerlei
Gyermekház
igazgatójától
megtudtuk, az ideiglenesen
a Kispesti Vigadó Fő utcai
épületében működő művelődési intézmény legközelebb
május 8-án várja nagyszabású
rendezvénnyel a kispestieket:
a Madarak és fák napja alkalmából
díszmadár-kiállítást
rendeznek.

A Kispesti Evangélikus Gyülekezet szervezésében a Semmelweis Kórus lép fel a Kispesti Evangélikus Templomban
(Templom tér 1.) május 30-án
(vasárnap) 17 órai kezdettel.

TÁJÉKOZTATÓ

Babaruhabörze
A Kispesti Baba-Mama Kör
babaruhabörzét szervez a kerületi anyukáknak, hogy olcsón
juthassanak babaruhához.
Időpont: május 15.(szombat),
10-12 óráig.
Helyszín: Kisfaludy u. 42.
(Közösségi Ház).
Weboldal:
www.kispestibabamamakor.
lapunk.hu

peit, amelyek – mint hangsúlyozta – „sugározzák a
lelki békét és a szépség
iránti vágyódást, ami egész
lényét betölti.” „Az elvont,
szinte szürrealista hatást
mutató emberi gesztusokkal táncoló fáktól, az álmainkban elképzelt tájakon,
a hiperrealista portrékon
és tájképeken, valamint a
szecessziós kála-virágokon
keresztül az art-deco hatásait mutató kubai táncosokig, mindent nagy szakmai
tudással tár elénk” – értékelte a nyugdíjas pénzügyi
szakember képzőművészeti
tevékenységét.
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GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

Kispest minden része
fontos!

A

z elmúlt hetekben – nyilván a Föld Napjának
közelsége okán is – több
olyan rendezvényen vehettem
részt, mely a zöldgondolatról, a
köztisztaságról és a környezettudatosságról szól. Az egyik
ilyen alkalomkor egy kedves
kispesti hölggyel beszélgettem, aki azt mondta nekem:
örül annak, hogy ennyit foglalkozom szűkebb hazámmal a
Wekerlével, tudja, hogy ott lakom, de legalább ennyi törődést
érdemel Kispest többi része is.
A hölggyel sokat beszélgettünk erről a kérdésről. Először
is gyorsan elmondtam neki,
hogy nem lakom Wekerlén,
bár kétségtelen, hogy éltem hat
évet ott is, de ma már Kispest
hagyományos részén lakunk.
És persze éltem lakótelepen is
a Zrínyi utcában. Így hát ezért
is, de nem elsősorban ennek
okán a kerület minden része

kiemelt fontosságú számomra
és kollégáimnak is. Talán azért
is érzik sokan nem wekerleiek
úgy, hogy kicsit többet foglalkoztunk az utóbbi években a teleppel, mert a korábbi évekhez
képest valóban egy kicsit több
ﬁgyelem, sajtónyilvánosság jut
a városnak ezen részére. Nyilván a sikeres centenáriumi év,
az európai uniós támogatásból
megvalósuló nagy projectek,
a Zöldprogram apróbb-nagyobb eredményei okozhatják
ezt az érzetet. Ennek ellenére
legalább annyi ﬁgyelmet fordítunk hagyományos Kispestre,
a Kertvárosra és a lakótelepre
is. Tavaly például a Kertvárosban folytattuk a Kispesti
Térﬁgyelő Program bővítését,
újítottunk meg az ott élők
kérésére játszóteret, hagyományos Kispesten helyeztük el a
legtöbb sebességmérőt, annak
érdekében, hogy biztonságo-

sabban lehessen közlekedni
a városnak ezen a részén. Itt
újult meg több oktatási intézményünk, a Mese-vár Óvoda,
az Ady iskola, részben a Gábor iskola is, és itt készülünk
idén újabb forgalomtechnikai
fejlesztésre a Nádasdy és Vas
Gereben utcák találkozásánál.
A főváros ügyeit, az útfelújításokat, a Nagykőrösi út zajvédelmét és az Ady Endre út idei
felújítását már nem is említem.
Hasonló a helyzet a lakóteleppel. Idén 150 millió forintot különítettünk el a panellakások
korszerűsítésének támogatására, számtalan játszótér újult
s újul meg lakótelepeinken, az
átfogó intézmény-felújítások
egyik kiemelt beruházásra is
itt zajlik az Arany Óvodában.
Itt az Eötvös iskolában épült
a kerület első műfüves futsal
pályája, és épül még kettő idén
a Bólyaiban és a Vass Lajos

iskolában, még egy pedig már
megnyílt a szintén most átadott
központi játszótéren, a lakótelep szívében. Persze folytatjuk
a térfelújításokat is. Idén a lakótelep közepén alakul ki a kerület legújabb parkja a főutcánál és a 2006-os polgármesteri
program szerint elkészül a ﬁatalok által régóta várt kispesti
skate-park is. Szóval minden
részlet felsorolása nélkül ezt
tudtam elmondani a hölgynek
is. A kerület minden része kiemelten fontos számomra és
a képviselő-testület számára
is. Nincsenek kedvencek, nincsenek kivételek. Van viszont
sok-sok munka és teendő
még idén is annak érdekében,
hogy az itt élő lakótelepiek,
kertvárosiak, wekerleiek és
hagyományos Kispesten élők
is azt érezhessék, hogy egy
szerethető, kellemesebb városrészben élnek.

TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Változások a szociális rendeletben
Elfogadta az önkormányzat 2009. évi zárszámadását, és egyebek mellett
módosította a szociális és
gyermekvédelmi ellátásról szóló rendeletet április
20-i ülésén a kispesti képviselő-testület. Az egyházi
funkciót szolgáló kerületi
épületek felújítási támogatásáról is döntöttek a
képviselők.
- Az ülés kezdetén egyperces néma felállással
adózott a képviselő-testület
a közelmúltban elhunyt Veres Imre emlékének. Veres
Imre 1994 és 1998 között
az FKGP-MIÉP képviselője
volt, a Vagyonkezelési és
Városfejlesztési Bizottság
elnökeként vett részt az ön-

kormányzat munkájában.
- A zárt ülést követően az
önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletet
fogadták el a képviselők. A
rendelet indoklása szerint az
elmúlt év során sem működési,
sem fejlesztési hiány nem keletkezett, és folyószámlahitel
felvételére nem volt szükség.
Gajda Péter polgármester külön kiemelte, hogy jól sikerült
a 2009-es év, és az eredményt
megköszönte a Városháza és
az intézmények munkatársainak. Kránitz Krisztián, a Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottság elnöke megerősítette
a polgármester szavait: eredményesnek nevezte a tavalyi
évet. A napirend tárgyalása során Gajda Péter hangsúlyozta,

20 év óta nem volt még olyan
éve az önkormányzatnak, hogy
ne kelljen hitelt felvennie.
Hozzátette, minden tervezett
fejlesztés megvalósult, és az
összes vállalását végrehajtotta
az önkormányzat 2009-ben.
- Módosult a szociális rendelet. Vinczek György, a
szociális ágazatot felügyelő
alpolgármester három jelentős
változásra hívta fel a testület
ﬁgyelmét. A rendszeres szociális segélyt igénylők körében
mentesülhetnek a közfoglalkoztatás alól azok a nők, akik
igazoltan gyermeket vállaltak
és terhesek, valamint azok,
akiknek az egészségkárosodása meghaladja a 40 százalékot,
de nem kapnak járadékot, illetve azok, akik mentális prob-

lémákkal küszködnek, és
erről rendelkeznek orvosi
igazolással. A másik fontos
módosítás szerint az adósságkezelés körébe bevont
adósság 300 ezerről 400
ezer forintra emelkedett. Az
egyszeri anyasági támogatás
összege is nőtt: korábban az
öregségi nyugdíjminimum
80 százaléka volt, most ezt
90 százalékra emelte az önkormányzat. Ez gyermekenként mintegy 3000 forintos
növekedést jelent.
- 2010-ben is támogatást
nyújt az önkormányzat az
egyházi funkciót szolgáló
kispesti épületek felújításához. A költségvetés összesen
5 millió forintot biztosít erre
a célra.
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OKTATÁS

SZABADIDŐ

Deákos programok
A

Kispesti
Deák
Ferenc
Gimnázium a Társadalmi
Megújulási Operatív Program
pályázat egyik kispesti résztvevőjeként több mint 19 millió
forintot nyert a kompetencia
alapú oktatás bevezetésére.
Ennek keretében több projekthetet és témahetet szerveztek
és szerveznek a gimnáziumban. Jelenleg a háromhetes
környezetvédelmi projekthét
zajlik. Színes programot állítottak össze annak érdekében,
hogy a környezetvédelem
fontosságára még jobban felhívják a ﬁgyelmet és beépítsék

a környezettudatos szemléletet
a diákok hétköznapjaiba. Jártak a paksi atomerőműben, az
Állatkertben, a csepeli szennyvíztisztítóban. A Föld napján
zöldbe öltözött az egész iskola.
Az idén végzős diákok gyümölcsfákat, a többiek virágot
ültetnek, szépítik, takarítják az
iskola környezetét. Május 4-én
terepgyakorlatot szerveznek az
emberi tevékenységből eredő
káros hatások megelőzésére a
Budai hegyekbe, május 5-én
pedig természettudományi nap
lesz sok-sok érdekes feladattal.
Dr. Ungváry Lilla, Wekerlén élő

FELHÍVÁS

KAC Sportnap

KACagva főzzön és bulizzon egy délutánt!

A

Kispesti Atlétikai Club és
a Kispesti Önkormányzat
közösen szervez sportnapot
június 6-án (vasárnap) a Katona József u. 3. szám alatti
sporttelepen (volt Gránit pálya). A Kispesti Atlétikai Club
és a Kispesti Önkormányzat
sportnapja nagy múltra tekint
vissza, először 1993-ban rendeztek KAC sportnapot, ami
azóta minden évben kétszer
várta látogatóit.
A látogatottság az utóbbi években minden sportnapon elérte
az ezer főt, amit idén növelni szeretnénk, ezért további
programokkal és szórakozási
lehetőségekkel egészítjük ki
a sportprodukciókat. Fiatal,
kispesti amatőr művészek

emelik a hangulatot, kerületi
főzőcsapatok gulyásának illata
lengi majd be a sportpályát. A
rendezvény célja, hogy a sportversenyek mellett a szórakozásnak is helyet adjunk minden
korosztály számára.
KISPESTI AMATŐR MŰVÉSZEK
BEMUTATÓI

A sportrendezvény eredményhirdetése után, idén először ad
lehetőséget a kispesti sportnap
kerületi ﬁatal tehetségek bemutatkozására. A színpadokon
énekprodukciók, táncbemutatók, koncertek várják a szórakozni vágyó közönséget.
SZÍNPADI PRODUKCIÓK

- Kispesti musical énekesek

TÁJÉKOZTATÓ

Ne veszítse el lakását!
Ú

gy érzi, összecsapnak a hullámok a feje felett? Egyre
kilátástalanabb a helyzete, senkire sem számíthat, halmozódnak adósságai? Lépjen időben!
Ha úgy érzi, lakásának, lakhatásának elvesztése fenyegeti,
tájékozódhat
lehetőségeiről
„Kulcs-tartó” információs vonalunkon.

Sok emberrel előfordul, hogy
életének egy szakaszában
nehéz helyzetbe kerül, családjától, barátaitól nem tud, vagy
akar segítséget kérni, hosszabb
rövidebb ideig nem tudja ﬁzetni lakbérét, közüzemi számláit
vagy hitelének törlesztő részleteit. Ilyenkor különösen fontos,
hogy ne adja fel, mert az időben

9

Sporttábor

szemész szakorvos a tanárok
részére tartott érdekes előadást
és szemtréninget arról, hogyan
védhetjük meg szemünket a
káros környezeti hatásoktól,
mit tehetünk szemünk védelmében, és hogyan segíthetnek
a pedagógusok a diákoknak az
éleslátás megőrzésében.
A három hét alatt PET palackokból kerti bútorokat, más
újrahasznosítható anyagokból
használati tárgyakat készítenek, amelyekből a projekt zárásaként kiállítás nyílik.
L. A.

produkciója
- A Hacklife zenekar koncertje
- Hastánc műsor
- Mood Project együttes
koncertje
- Akrobatikus rock and roll
- A Cundra zenekar koncertje
- A Thousand eyes zenekar
koncertje
- Nick Árpád erőművész
bemutatója
- A Patent zenekar koncertje
- A Sprotni zenekar koncertje
I. KISPESTI GULYÁSFŐZŐ VERSENY

A sportversenyek és sportbemutatók folytatásaként kezdetét veszi az I. Kispesti Gulyásfőző Verseny.
Maximum 20 kerületi csapat
mutathatja meg főzőtudományát, melyet a kerület neves
éttermeinek séfjei zsűriznek.
A versenyre kerületi intézményeket várunk szeretettel, a jelentkezési határidő: május 10.
C. Z.
kezelt probléma orvosolható.
Megoldás akkor lehetséges,
ha tudja, milyen segítségeket
vehet igénybe, és tájékozódik a
várható következményekről.
Ha úgy dönt, hogy nem dugja
homokba a fejét, hanem kész
tenni azért, hogy ne veszítse el
lakását, akkor várjuk hívását!
Hívhat minket hétfőn és pénteken, 18 és 21 óra között a 2670006 telefonszámon.
KULCS-TARTÓ PROGRAM
www.menhely.hu

A nyári szünet első, második,
harmadik illetve igény és megfelelő létszám (20 fő) esetén a
negyedik hetében (június 14.
– július 2. között) – megfelelő
létszám jelentkezése esetén a 4.
héten is – úszó-sport napközis
tábort szervezünk a Hungária
u. 28. alatti Tanuszodában.
A táborba elsősorban nagycsoportos óvodás és alsó tagozatos
gyermekeket veszünk fel. A
táborban reggel 7 órától 17 óra
tartózkodhatnak a gyermekek.
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő/hét,
testvérek beﬁzetése esetén: 13
000 Ft/fő/hét.
Napi program: egy órás irányított úszás naponta két alkalommal, szabad játék a vízben egy
alkalommal, egy vezetett sportfoglalkozás, egyéb sportolási
lehetőség, két étkezés, reggeli
és ebéd. Egésznapos felügyeletet biztosítunk. A táborra
jelentkezési lapot valamint a
foglalkozásokkal kapcsolatos
felvilágosítást a Tanuszodában
adunk (telefon: 282-27-26).
BAJCZÁR ISTVÁN

Úszótábor
Napközis táborunkat az idén
is megrendezzük úszó és úszni
még nem tudó 6-14 éves gyermekek részére, hetes turnusokban. Az első turnus június
14-én kezdődik, az utolsó pedig
augusztus 9-én.
Napi program: kétszeri úszófoglalkozás, kétszeri étkezés (ebéd
– étteremben – és uzsonna), vízilabda, strandolás, strandfoci,
foci, mini műfüves futballpálya, asztalitenisz, számháború,
strandröplabda,
zsinórlabda,
kosárlabda, rossz idő esetén
tornatermi foglalkozás.
Egy hét ára: 15 000 Ft/fő; testvérek beﬁzetése esetén: 13 000
Ft/fő. Táborunkba nagycsoportos óvodás és iskolás gyerekek
jelentkezését várjuk.
Beﬁzetési határidő: a turnust
megelőző csütörtök 17 óra.
Jelentkezési lap az uszoda pénztárában kérhető, illetve a www.
kispest.hu-ról letölthető.
Kérjük, mielőbb jelentkezzenek, hogy gyermekeik helyét
biztosítani tudjuk.
Kispesti Uszoda, Simonyi Zs.
u. 31. Tel.: 280-6095.
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A közbiztonságról
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A

közbiztonság
kérdésköre
napjaink egyik legfontosabb
témája lett. Ennek legfőbb oka
az lehet, hogy nem szűkíthetjük le a kérdést a bűnelkövetők
elfogására, esetleg a bűnmegelőzés területére, a problémakör
ennél jóval szélesebb. A lakó és
munkahelyi
környezetünkkel
kapcsolatos
komfortérzetünk
szoros összefüggésben van a
helyi közbiztonságról alkotott
képünkkel. Nem csupán a súlyos

szehasonlításban megállapítható,
hogy Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa. Sokan,
sokat dolgoznak az eredmények
további fokozásáért. A feladatot
végrehajtó rendőrségen kívül
Kispest önkormányzata is sokat
tesz a fejlődésért. A „Biztonságos Kispestért Program” végrehajtása az önkormányzati ciklus
kezdetétől folyik. Az első és
talán legnagyobb változás a kerületi térﬁgyelő kamerarendszer
felállítása volt, amely minden
évben újabb és újabb megﬁgyelő állomásokkal bővül. Jelenleg
mintegy kéttucat kamerával
rendelkezik. A rendszer működtetését, a 24 órás megﬁgyelést
önkormányzatunk ﬁnanszírozza.
A kerületi gyorshajtás visszaszorításának érdekében sebességmé-

rő készülékek vásárlására kerített
sort az önkormányzat, melyek a
leginkább veszélyeztetett közlekedési pontokra lettek elhelyezve.
Ma már 11 ponton található ilyen
készülék.
Az önkormányzat
a kerületi rendőrség munkáját
gépjárművásárlással és lakhatási
lehetőség biztosításával is segíti.
Két nagyméretű lakást biztosított
a kapitányság számára, mely sok
kerületünkben dolgozó vidéki
rendőr szállásgondjaira nyújthat
megoldást, ezzel is csökkentve
az elvándorlást. Emellett önkormányzati lakás bérlőkijelölésére is
lehetősége nyílik a rendőrségnek.
A rendőrség és önkormányzat közös erőfeszítéseinek eredményeit
a képviselő-testület legutóbbi ülésén ismertetett beszámoló adatai
is visszaigazolják.

A

zt hiszem a legtöbb kispesti
számára meglepetést okozhat,
hogy az ún. bűnügyi régiók létrehozása következtében 2009. március 1-től a kerületi kapitányság
bűnügyi tevékenységének elsődleges proﬁlja a betöréses lopások
nyomozása. Mielőtt azonban helyeslően bólintanánk az első hallásra örömteli hír hallatán (Kispesten 2009-ben közel 700 ilyen
bűncselekményt követtek el) nem
árt azt is mérlegelni, hogy menynyiben minősíthető célszerűnek,

megállapítható, hogy a bűncselekmények, ezen belül a legjelentősebb számban elforduló vagyon
elleni bűncselekmények száma
évek óta stagnál a kerületben,
ami a mostoha körülmények és a
BRFK felelősségi körébe tartozó
szervezési alapvető szervezési hiányosságok ismeretében egyértelműen hízelgő a kerületi rendőrökre nézve. Meggyőződésem, hogy
a bűncselekmények számának
tartós csökkentése csak kitartó és
jól szervezett munkával érhető el,
melyhez a szükséges feltételek remélhetőleg rövid időn belül adottak lesznek, hiszen az új kormány
megalakulását követő egyik elsődleges deklarált feladata a közbiztonság megerősítése, melynek
érdekében a rendőrség létszámát
mintegy háromezer fővel tervezi bővíteni. A létszámbővítés a
közismerten problémás megyék

mellett érinti a fővárost is, így
várakozásaink szerint az évek óta
jelentős létszámhiánnyal küzdő
kispesti kapitányság is megerősödhet. A létszámgondok orvoslása azonban önmagában semmit
sem jelent, mivel a munkafeltételek jelentős javítása hiányában
rövid időn belül újra a jelenlegi
problémákkal szembesülhetünk
majd. Fentiekre is ﬁgyelemmel az
önkormányzat elsődleges feladata az, hogy anyagi eszközökkel,
ösztönzőkkel segítse elő a kerületi rendőrkapitányság hatékony
működését, különös tekintettel a
kiemelkedően magas ﬂuktuáció
visszaszorítására, melynek érdekében a megváltozó körülmények
ismeretében mielőbb felül kell
vizsgálni a kerület közbiztonsági
koncepcióját, és jelentősen emelni kell az ágazat ﬁnanszírozására
rendelkezésre álló forrásokat.

tányság munkájával, az eredményekkel, és azért köszönetüket
fejezték ki. A beszámoló részletesen tartalmazza a szakmai
elemzést, erre most nem szeretnék bővebben kitérni. (Mindenki
számára elérhető a Városháza
honlapján.). A képet nagyban befolyásolja úgyis, hogy az olvasó a

saját bőrén tapasztalt-e bármilyen
bűncselekményt, hiszen akinek
például az autóját feltörték, azt
nehezen vigasztalhatjuk azzal,
hogy 2008-hoz képest az esetek
száma jelentősen csökkent. Fontos kiemelni, hogy a rendőrség
munkáját nagyban nehezítik
azok a körülmények, amiknek a

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

A

z áprilisi testületi ülésen a
képviselő-testület tagjai egyhangúan fogadták el a XIX kerületi Rendőrkapitányság 2009-es
évről szóló beszámolóját. Ebből
is jól látható volt – és a szakbizottság ülésén ennek hangot is
adtunk – hogy a kerület elégedett
a kapitány által irányított kapi-

biztosítása nem a kerületi önkormányzat feladata (létszámhiány,
infrastruktúra, tárgyi eszközök
hiánya). Ezt szerencsére a rendőrök igyekeznek a munkájukkal
kompenzálni. Fontos, hogy a
rendőrkapitány nagy hangsúlyt
fektet a bűn- és baleset-megelőzési munkára. Cél, hogy lehetőség szerint menjünk elébe a
bajnak, igyekezzünk csökkenteni a károkat. Jelentősen javul, és
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szinte kifogástalannak mondható
a kapitányság külső kapcsolatainak alakulása. Nagyon jónak
mondható az együttműködés az
önkormányzattal, a kerületi médiumokkal (TV Kispest, Kispest
újság, honlap), a kerületben működő polgárőrségekkel, az iskolákkal, az egyházakkal, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal,
valamint az egyéb szervezetekkel. Fontos eredményeket értünk

el közösen azokon a területeken,
ahol a kerületi önkormányzat
kiemelten együttműködik a
rendőrséggel. A legnagyobb
ilyen terület a térﬁgyelő-rendszer, ahol az eszközök bérlésén
túl a kerület jelentős összeget
áldoz a rendőrségen keresztül a
működtetésre. Fontos – balesetmegelőző szerepe van – a kerület
különböző pontjain elhelyezett
sebesség-kijelző készülékeknek,

illetve a korábban vásárolt mobil
sebességmérő készüléknek is,
amit szerencsére a kapitányság
rendszeresen használ. Zárásként
szeretném megköszönni még
egyszer a kapitányság valamennyi dolgozójának a 2009-es
évben a kispesti emberekért végzett munkáját, és jó egészséget és
kitartó, hasonlóan eredményes
munkát kívánjak nekik az idei,
2010-es évre is.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

A

dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)
ha az egyébként is leterhelt kispesti rendőrök feladatköre a kerületben történt betörések mellett
kibővül a kőbányai és a pestszentlőrinci-pestszentimrei betörések
kapcsán indított nyomozások lefolytatásával is. Természetesen a
sajátos feladatkiosztásnak itt még
nincs vége, hiszen a kispesti rablásokat a XVIII. kerületi, míg a
kerületi gépjárművel kapcsolatos
bűncselekményeket a X. kerületi
kapitányság nyomozza. A Budapesti Rendőrfőkapitányság régiók
bevezetése kapcsán megmutatkozó kísérletezési kedvét, vagy
inkább meggondolatlanságát jól
jelzi egyébként, hogy Kispest a
rendszer bevezetésekor még a
XX., XXI., XXIII. kerületekkel
került azonos régióba, azonban a
rendszer már a bevezetés évében
átalakításra szorult. Az elmúlt öt
év statisztikai adatait elemezve

VÉLEMÉNY

A testület legutóbbi ülésén a kispesti rendőrkapitányság múlt évi beszámolóját is tárgyalták a
képviselők. Mi a véleményük a kerületi közbiztonságról az önkormányzat frakcióinak?

Fekete László (MSZP)
bűncselekmények – betörések,
rablások – hagynak mély nyomot
az áldozatokban, de a hétköznapok közterületi szabálysértései is
rengeteg bosszúságot okozhatnak a kerület lakóinak, nem is
beszélve a közlekedési szabályok
megszegőiről. Manapság sajnos
egyre több helyen, egyre többször hallhatjuk, hogy a közbiztonság romokban hever, helyre
kell végre állítani. Ezzel a megállapítással csupán az a probléma,
hogy ﬁnoman szólva csúsztatás,
valójában azonban egyszerű hazugság, amely rombolja az állampolgárok rendfenntartásba vetett
hitét és a rendőrség hitelét. Az
országos helyzetkép és a kispesti
eredmények egyöntetűen évről
évre folyamatos javulásról tanúskodnak, sőt nemzetközi ösz-
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Budapesti
Rendőr-főkapitányság kispesti rendőrkapitánya, dr. Mittó Gábor r. alezredes
beszámolójában sok-sok adattal
ismerkedhettünk meg. Az adatok
és a kapitány beszámolója egyfajta javulást mutatnak kerületünk
közbiztonsága terén. Mi, itt lakók azonban a mindennapokban

másképpen érzünk. Úgy halljuk,
megszaporodtak a betöréses lopások, jelentősen meghosszabbodott
a helyszínelőkre várandó idő, a
Határ úton a kamionok úgy hajtanak, mintha számukra nem lenne
ott korlátozás, esténként örömlányok színesítik. Mafﬁacselekedetekről, krimikbe illő hajtóvadászatokat élünk át vagy olvasunk
róla. Ezekben az órákban, amikor
ezeket a sorokat írom, 3-4 nappal a wekerlei lomtalanítás előtt
vagyunk. Az utcasarkokat mindenütt ismeretlen helyről érkezett
emberek foglalták el. Letáboroztak, berendezkedtek. Mintha haditerv alapján történnék mindez.

Vajon hol végzik szükségüket?
Majálist és ballagást tartanak országszerte. Az itt élők nem mernek elmozdulni otthonról, féltik
otthonukat, vagyontárgyaikat az
idegenektől. Telefonon kérnek segítséget a Társaskörtől, amelynek
munkatársai mi mást tehetnek,
mint a kapitánysághoz fordulni,
a körzeti megbízott ﬁgyelmét a
dologra felhívni. (Az elnök maga
a kapitányhoz fordult segítségért.)
Megértéssel fogadják bejelentésünket, gyakoribb őrjáratot
ígérnek. Majd meglátjuk, mi lesz
a hétvégén! A beszámolót tartó
rendőrkapitány tudatta újfent,
hogy a rendőrségnek a költség-

vetésben biztosított forrása igen
sovány, a legalapvetőbb működéshez is éppen csak elegendő. Pénz
hiányában nem tudják feltölteni
a rendelkezésre álló létszámot,
hiszen a jobban ﬁzető őrző-védő
szervezetek elszippantják mind
a nagy tapasztalattal rendelkező
középvezetőket, mind a tanult
ﬁatal rendőröket. Az utolsó évek
alatt bekövetkezett presztízsveszteség pedig a szakma iránti érdektelenséghez vezet. Remélhetően
az új kormány sokkal nagyobb
hangsúlyt fog fektetni az állampolgárok nyugodt életéhez való
joguk biztosítására, a közbiztonság javítására.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

S

zokatlanul önkritikus és
őszinte beszámolót terjesztett
Kispest rendőrkapitánya a képviselő-testület elé. Megismerhettük
a bűnözés alakulását az előző
időszakhoz viszonyítva, és sajnos
vannak olyan területek, mint például a lakásbetörések, ahol romlott a helyzet. Arról sem szabad
azonban megfeledkezni, hogy más

területeken jelentős javulás tapasztalható, ide tartoznak többek
között a gépjárműlopások. Persze
a statisztikák inkább csak a szakmai értékeléshez használhatók
jól, a lakosság biztonságérzetét
ezek érdemben nem befolyásolják.
Erre a saját tapasztalataik, illetve
a közterületeken jelenlévő rendőrök száma, aktivitása lényegesen
nagyobb hatással van. Ugyancsak
jelentős befolyást fejthet ki a sajtó, hiszen a megjelenő hírekben,
tudósításokban napvilágot látó
információk tartalma azt a képzetet keltheti, mintha azok a teljes
valóságot tükröznék. Kispesten
a rendőrhiányt már szokásosnak
nevezhetjük, de a tavalyi évben a

korábbi időszakokra jellemzőnél
is többen hiányoztak az állományból. Emellett az is kiderült
a beszámolóból, hogy rendkívül
sok a ﬁatal, kevés tapasztalattal
rendelkező szakembere. A megfelelő létszám és tapasztalat pedig az
egyik alapfeltétele a színvonalas,
jó eredményeket produkáló munkavégzésnek. A másik alapfeltétel
a megfelelő technikai háttér. Ezen
a területen is jelentős a meglévő,
és a szükséges eszközök közötti
különbség. Mint megtudtuk, a gépkocsik száma és állapota, a számítástechnikai és a kommunikációs
eszközök használhatósága messze
a kívánatos alatt van. Ebben az
a borzasztó, hogy sok esetben a

bűnözők felszereltsége lényegesen
jobb a rendőrségénél. Javasoltam
– és tudomásom szerint a polgármester tervezi is, hogy a kispestiek
érdekét szem előtt tartva, az önkormányzat anyagi lehetőségeinek
függvényében – segítsünk javítani
ezen az áldatlan állapoton. Természetesen az is nagyon fontos, hogy
a létszám feltöltésre kerüljön, és
megfelelő számú rendőr legyen
az utcákon. Az utcai jelenlétet
inkább csak segíteni tudja a kamerás megﬁgyelőrendszer, mint
helyettesíteni. Összegezve tehát a
létszám növelésében, megtartásában, a felszereltség javításában és
a térﬁgyelő-rendszer bővítésében
a legszükségesebb az előrelépés.
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SZABADIDŐ

A Föld napján: izzócsere és faültetés

A japán kultúráról rendezett egész napos programot
április 24-én a Wekerlei
Gyermekház. Mindenkit
vártak, akit érdekelt a kelet-ázsiai szigetország irodalma, kíváncsi volt a japán
harcművészetre, népdalokra, esetleg ki akarta próbálni a gót vagy a kalligráﬁát.
A gyerekek számára volt
anime és manga bemutató,
rajzﬁlmvetítés és origamifoglalkozás. Az előtérben
könyvvásár, fotókiállítás és
ikebana bemutató, a sushi
bárban pedig egzotikus
ételek várták a vendégeket.
Az intézmény igazgatójától megtudtuk, a japán
nap része új sorozatuknak,
amelynek keretében különböző népek kultúrájával ismerkedhetnek meg a
kispestiek. Szabó Mária a
Kispestnek hangsúlyozta,
a rendezvényekre felnőtteket és gyerekeket egyaránt
várnak, a tematikus napok
programjait is úgy állítják
össze, hogy minden korosztály találjon benne kedvére valót. Legközelebb
júniusban Bulgária és a
bolgár kultúra mutatkozik
be a wekerlei épület felújításának idejére a Fő utcai
Kispesti Vigadóba költözött Gyermekházban.

A Föld napja alkalmából rendezett április 22-én környezetvédelmi akciót az
Europark: a program során a bevásárlóközpont minden wekerletelepi lakónak
lehetőséget biztosított arra, hogy használt, hagyományos égőjét energiatakarékos, környezetbarát izzóra cserélhesse.
Ugyanaznap óvodások népesítették be a
Nagysándor utca és a Petőﬁ utca közötti
központi játszóteret: játékkal, sporttal és
faültetéssel ünnepelték a Föld napját.

Ismerkedés
Japánnal

FELHÍVÁS

Támogatás
Kérem Önöket, hogy amenynyiben arra lehetőségük van,
személyi
jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogassák a Kispesti Egészségügyi Intézet jövőbeni gép-műszer beszerzéseit.
Az SZJA felajánlásokat az
alábbi adószámra tehetik
meg: Kispesti Gépműszer
Alapítvány 18050536-1-43.
Támogatásukat ezúton is megköszönöm.
DR. VARGHA PÉTER
Kispesti Egészségügyi Intézet
főigazgató

Kígyózott a sor április 22én az Europark izzócsere
akcióján, ahol használt, hagyományos izzókat cseréltek
energiatakarékosokra.
Az
esemény „házigazdája”, Hajós
András elmondta, manapság
szerencsére már a gazdaság
motorját képező cégek egyre
többet tesznek a környezetvédelemért, egyben arra is
felhívta a ﬁgyelmet, hogy ne
csak másoktól várjunk lépéseket, hanem mi magunk is

sokat tehetünk környezetünk
megóvásáért. Példaként többek
között a szelektív hulladékgyűjtést, az energiatakarékos
berendezések használatát és
a zöld környezet megóvását
említette.
Fábián Attila, az Europark
igazgatója arról beszélt, hogy
a bevásárlóközpont évek óta
nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. Ezt támasztja alá az is – mondta –, hogy
erre a célra évente mintegy tíz-

Faültetés óvodásokkal
a lakótelepen

hogy a bevásárlóközpont jelentős anyagi támogatásának
köszönhetően újulhatott meg
másfél éve a Kossuth tér.
A környezetvédelmi eseményhez csatlakozott az ElectroCoord Magyarország Nonproﬁt
Kft. is, a lakosok a világításmillió forintot fordít a cég, korábban például rendeztek már
környezetvédelmi kiállítást és
több szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programot
is. Gajda Péter polgármester

Fesztiváldíjas a Mágnes Színház

KULTÚRA

A Tánc világnapja Anyák napjára

Tarolt a KMO-ban működő Mágnes Színház a Békéscsabán rendezett XV. Scherzo Zenés Amatőr Színpadok Országos Versenyen. A
kispestiek elnyerték a szakmai zsűri második helyezését, emellett
hazahozták a legjobb rendezés, valamint a legjobb gyerekszereplőnek járó elismerést is.

A

A

A szakmai zsűri a második, a
diák zsűri az első helyet adta a
kispesti csapatnak. Kiss Ágnes
a darab rendezője a legjobb
rendezés díját vehette át, míg
a darab főszereplője, Péntek
Fanny – a Vass iskola 3. osztályos tanulója – a legjobb gyerekszereplő díját kapta. Kiss
Ágnes lapunknak elmondta,
a darabban az volt a legnehezebb, hogy hogyan lehet
megértetni a mai gyerekekkel
a kiszolgáltatottsággal együtt

járó félelmet és a mindennapos
éhséget. „Nagyon sok beszélgetés, drámajáték és hosszú
út vezetett el addig, hogy ezt
átérezték a gyerekek és képesek is voltak megmutatni. Ez
csak úgy volt lehetséges, hogy
olyan érzelmi intelligenciájuk
és empátiaképességük van,
amely megalapozta a „csoda”
lehetőségét – fogalmazott a
szakember. A gyerekek fesztiválrészvételét Kispesti Önkormányzat támogatta.

technikai berendezések hulladékkezelésével foglalkozó cég
által biztosított gyűjtőládákba
dobták be a használt izzókat.
Dr. Kovács Béla, a kft. világítástechnikai divizíóvezetője
elmondta, ma már több mint 3
millió darab fényforrás-hulladékot gyűjtenek be évente az
ország minden szegletéből. A
bevásárlóközpont izzócsere
programját a GE Hungary Kft.
is támogatta 500 darab energiatakarékos égővel.
A kerület óvodáiból összesen
mintegy 300 nagycsoportos
ovis foglalta el ugyanaznap
a Nagysándor utca és a Petőﬁ
utca közötti központi játszóteret. Az Opóczky Istvánné
vezette óvodás környezetvédelmi munkaközösség harmadik alakalommal szervezett
a gyerekek számára programot a Föld napján. Lehetett
kézműveskedni, kipróbálni az
új játékokat, voltak sportversenyek és még zenés műsor is
a Palinta Társulat jóvoltából.
A program részeként – Gajda
Péter polgármesterrel és Tóth
Tiborral, a Környezetvédelmi
Bizottság elnökével – egy
vérszilvafát is elültettek a
gyerekek.

ÜNNEPSÉG

A Tánc világnapja alkalmából a Kispesti
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
április 29-én a Wekerlei Gyermekház jelenlegi helyszínén, a Kispesti Vigadóban
rendezte meg gálaműsorát, ahol mintegy
90 gyerek lépett fel különböző műsorszámokkal.

megalakulásának 20. évfordulóját idén ünneplő kispesti társulat Budapestről egyedüliként jutott be az országos
döntőbe a Valahol Európában?
című musicallel. Előadásuk
érdekessége, hogy az eredeti
musical dalait éneklik ugyan,
ám a darab szövegkönyvét saját
maguk alkották. A zsűri értékelésében ötletesnek tartotta a
változtatásokat, kiemelték, a
gyerekek természetes, értő játékát, és a kiváló csapatmunkát.

beszédében a környezetvédelemben való szerepvállalás
jelentőségét
hangsúlyozta.
„Az ilyen akciók kiemelten
fontosak az önkormányzatnak, hiszen a kerület mindent
megtesz azért, hogy Kispest
kicsit zöldebb, virágosabb és
rendezettebb legyen” – fogalmazott. A polgármester is utalt
az Europark környezetvédelmi
szerepvállalására: elmondta,
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gyerekek az intézmény zenei
és tánc ágazatának növendékei, a fuvola, a gitár, a hegedű,
a balett és a néptánc tanszakokról. A gazdag és színes műsorban elhangzott klasszikus
zene, táncról szóló versek, a
közönség láthatott modern és
klasszikus tánc és jazzbalett
produkciókat, valamint néptánc
műsorszámokat is.
A műsor felkészítő tanárai
Béres Anikó, Paál Krisztina,
Szántai Kis Hajnalka, Kiss Tí-

mea, Taligás Katalin, Lekner
Mária, Radnóti Katalin, Takács
Angéla, valamint Schweigert
Krisztián volt.
A művészetoktatási intézményben május 13-án és 14-én
14 órától 18 óráig várják a felvételizni szándékozó, zenélni
vagy táncolni vágyó gyerekeket. Bővebb információt a
357-2874-es
telefonszámon
kaphatnak az érdeklődők.
SZ. M.

Az édesanyák iránti szeretet és tisztelet
jegyében hagyományteremtő szándékkal
rendezett központi ünnepséget anyák
napja alkalmából a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat április 30-án.

A

nyugdíjas klubok tagjai,
az ellátottak, valamint
a nyugdíjasház lakói és a
jelentkezett kispestiek közül mintegy százhúsz idős
édesanyát és nagymamát köszöntöttek gyermekműsorral
és ajándékkal a József Attila
utcai Zöld Diófa Gondozási
Központban április 30-án.
Az első központi anyák napi
rendezvényen Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat vezetője,
Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgár-

mester köszöntötte az ünnepi program vendégeit. A
műsorban előbb a Gyöngykagyló Óvoda ovisai, majd
a Csillagok Napközi Otthonának ﬁataljai kedveskedtek
dalokkal, versekkel a százhúsz kispesti édesanyának és
nagymamának. A program
egy klubtag, Tóth Illésné
szavalatával ért véget. Az
ünnepség zárásaként minden
vendég ajándékot kapott,
majd a polgármester külön
köszöntötte az idén 98 éves
Fehérvári Károlynét.
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KISPEST

KÉK HÍREK

Autós üldözés és lövöldözés

Autótolvajokat üldöztek április 22-én Kispesten a rendőrök. A háromfős bandát a BRFK szakemberei akkor érték tetten, amikor a Vak
Bottyán utcában éppen egy gépjárművet akartak eltulajdonítani, de
az elkövetők gépkocsival elmenekültek. Az üldözésbe a kispesti kapitányság munkatársai is bekapcsolódtak, végül a tolvajokat a József
Attila utcában sikerült megállítani, közben lövések is eldördültek és
több rendőrautó megsérült. A banda két tagját elfogták.

Április 22-én dél magasságában akcióﬁlmbe illő jelenetek
zajlottak Kispest utcáin. A
BRFK szakemberei autótolvaj
bandát próbáltak tettenérés
közben elfogni, de azok elmenekültek egy nagy teljesítményű terepjáróval. Az üldözés
során a kispesti kapitányság
segítségét is kérték a kollégák
– tudtuk meg dr. Mittó Gábor
kerületi
rendőrkapitánytól.

A menekülők forgalommal
szemben
végigszáguldottak
a háromsávos és egyirányú
Simonyi Zsigmond utcán, keresztül vágtak az Üllői úton
a Kisfaludy utca irányába. A
József Attila utca–Árpád utca
kereszteződésében több rendőrautóval zárat alkalmazott a
rendőrség, de a terepjáró áttörte a járműkordont és tovább
menekült. Ekkor a rendőrök

FILMAJÁNLÓ

Hupikék világkép
AVATAR 3D-DVD

K

ezdeti legyintgetés ide
vagy oda, el kell ismerni:
James Cameron Avatarját nem
hiába kiáltották ki még tavaly
a ﬁlmtörténelem egyik újkori
úttörőjének. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy immáron
cirka 5 hónapja játsszák a mozik világszerte (ami azért már
önmagában is rekord), na meg
arról nem is beszélve, hogy a
ki-tudja-már-hány-milliárdos
bevételével kiérdemelte a
„minden idők legsikeresebb
ﬁlmje” titulust is.
Amúgy nem semmi egy alak
ez a Cameron. Ugyanis ﬁlmje
a hivalkodó címet éppen a legutóbbi, ’97-es megaopuszától,
a Titanic-tól nyúlta le. Mindazonáltal tény, hogy az Avatart
sem kizárólag a bevételi rekordok teszik naggyá, hanem az
az elképesztő vizuális parádé,
ami végigkíséri a ﬁlmet, és
persze az új, 3D-s technikára
történt határozott ráhasalás.
Utóbbi bár még igencsak
gyerekcipőben jár, mégis van
abban valami, hogy hatásosabbá teszi a mozit. A történetről
most inkább nem szónokolnék,
miután az elmúlt fél év során

már csak annak nem jutott a
tudomására, hogy miről is szól
ez a modern mese, aki homokba dugta a fejét… Viszont ami
szintén ritkaság és épp ezért
említést érdemel: az, hogy a
lankadatlan 3D-s vetítésekkel

több lövést is leadtak a kocsira,
ami pár utcával odébb megállt.
A háromfős autótolvaj banda
egyik tagját menekülés közben
fogták el, később a másikuk
is rendőrkézre került, míg a
harmadik személynek sikerült
kereket oldania. Duka Levente
ellen országos elfogatóparancsot adtak ki. Az üldözésben
több rendőrautó és parkoló
kocsi is megsérült.
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FELHÍVÁS

Meghívó
Tavaszköszöntő estet rendezet a Kispesti Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
május 8-án 17 órakor a
KMO Művelődési Házban
(Teleki u. 50.). Fellép a
budapesti Horvát Hagyományőrző Egyesület. A
fellépést követően a tököli
Prekovac tamburazenekar
zenél.

FELHÍVÁS

Társasköri
közgyűlés
A Wekerlei Társaskör Egyesület május 7-én 17 órakor tartja
éves közgyűlését a Munkás
Szent József Közösségi Házban (Pannónia út 26.).

Szavalóverseny
Kispesti sajátos nevelésű
gyermekeknek rendezett a
Kéz a Kézben Alapítvány
szavalóversenyt április végén a KMO-ban. A Móra
Ferenc Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény szervezésében 37 fellépő diák
mutatkozott be a színpadon.

Schmehl Júlia igazgató lapunknak elmondta, az alapítvány révén hangos könyveket kaptak ajándékba a
gyerekek. Az önkormányzat
két különdíjjal is jutalmazta
a fellépéseket, a győztesek
ajándékait Vinczek György
alpolgármester nyújtotta át a
nyerteseknek.

FELHÍVÁS

Zarándoklat

A
egyidejűleg, mostantól DVD-n
is magáévá teheti bárki, akinek
vagy szimplán tetszett, vagy
éppenséggel már nem tud élni
Pandora lenyűgöző látványa
nélkül. Ráadásul, hogy a végére még valami ijesztőt is mondjak: A „Világ Ura” bejelentette,
hogy máris két rész folytatást
tervez eme látomásához.
KERESZTESI FERENC

z Élő rózsafüzér zarándoklatot
Budapestért,
és a Budapest körül élőkért
május 29-én, (szombaton) 9
szakaszban szervezzük meg
már negyedik alkalommal.
Az élő rózsafüzér zarándoklat ötlete a bécsi Andreas
Schätzle atyától származik,
aki először 2003-ban, az ottani városmisszióra készülve
szervezete meg a Bécs körüli
zarándoklatsorozatot,
mely hagyományt teremtett
Bécsben és Ausztriában. A
budapesti Élő Rózsafüzér
Zarándoklat kilenc egyidejű
gyalogos zarándoklatból áll,
érintve városszéli plébániá-

kat, kegyhelyeket, természeti
és kulturális értékeket. Egyegy szakasz mintegy húsz
kilométer hosszú.
A Kispesthez legközelebbi
zarándoklat
útvonala:
Soroksár – Pestszentimre
– Pestszentlőrinc Havanna
lakótelep. Indulás 7.30 óra:
Soroksári Nagyboldogasszony
főplébánia-templom XXIII.
ker., Templom u. 111. Este
19.00 órakor szentmisét mond
a Havanna lakótelepen – Szent
László
plébániatemplom,
XVIII. ker., Kondor Béla sétány 6. – Dr. Katona István.
További információ Bernáth
Máriától kérhető a 06-70-5157931-es telefonszámon.
DR. BOLDVAI JÓZSEF
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KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény

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.

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.).

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010.
május 17. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltható
utalványokat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Csak tizenöt újoncot, százados úr!”. Nyerteseink:
Kiss Jánosné (Árpád utca), Szuromi Petra (Brassó 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

2010. május 5.

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 különkülön) péntek este 7 óra.
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap
du. 4 óra), családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra),
családi délután, sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra).
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban.

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18
óra. Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben:
6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek

és családok miséje) 11 és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az
iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások,
ministráns-foglalkozás, kismama klub, baba-mama
kör, „keresztény családok beszélgetnek” összejövetel,
Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek
részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor
rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise.
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise,
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor 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 (Wekerle,
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)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a ﬁatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találkozás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs:
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

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.
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kmo
RENDEZVÉNYEK
Május 8-9. szombat – vasárnap 10 óra
XVII. KISPESTI KINDER TOJÁS
FESZTIVÁL ELŐDÖNTŐ
Május 21. péntek 19 óra
MOLIÈRE: A FÖSVÉNY
a Kispesti Kisszínház előadása. További információ: www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu
Május 22. szombat
XIV. BUDAPESTI AMATŐR MODERNTÁNC FESZTIVÁL
KIÁLLÍTÁSOK
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény (1193 Budapest,
Csokonai utca 9. – bejárat
az iskola jobb oldala felől, a
kertkapun)
A KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB
100 ÉVE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
Csoportok délelőtti látogatásához előzetes bejelentkezést
kérünk! Tel.: 281-1619
A Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület tagjainak és meghívott művészeinek többhelyszínes kiállítása
FEKETÉN-FEHÉREN
NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓTEREM
(1191 Bp., Ady E. út 57.)
A kiállítás megtekinthető május 30-ig
KMO ELŐTÉR GALÉRIA
(1191 Bp., Teleki u. 50.)
A kiállítás megtekinthető július 23-ig
TÁBOR
Július 5-től július 14-ig
KOMPLEX MŰVÉSZETI
SZAKTÁBOR
A közkedvelt kunbaracsi
helyszínen!
Színjátszás, tánc, kreatívhobby, shaolin önvédelmi
szakokkal
a 8-16 éves korosztály részére
A szakmai programok mellett:
lovaglás, go-kart, medence,
játszótér, sportpályák
Egy napot a kecskeméti élményfürdőben töltünk, “sajtgyár” látogatás traktorral,

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
sportprogramok, vizicsata,
stb.
Az esték jó hangulatáról mi
gondoskodunk!
Részvételi díj: 29.900,-Ft,
mely az utazás, szállás, napi
3 étkezés és a foglalkozások
költségeit tartalmazza.
Jelentkezési határidő: június
20. (vasárnap)
Figyelem! A május15-ig jelentkezőknek részletﬁzetési
lehetőséget és 1.000,-Ft kedvezményt biztosítunk!
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
További információ: www.
mustangse.extra.hu
ETKA JÓGA
GERINCTORNA
HASTÁNC - 12 ÉVES KORTÓL

További információ: www.
salsacontimba.hu
SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
(SZABÓ ERVIN UTCA. 4.)
ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu
BARANTA EDZÉS
5 éves kortól
További információ: www.
baranta.net
GOJU-RYU KARATE
További információ: www.
gojukai.hu
MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
További információ: www.
marosﬁtness.hu

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC

MODERN VING TSUN KUNG FU
- 12 éves koról
További információ:
www.modern-ving-tsun.hu

PILATES TORNA

SHAOLIN KUNG FU

RINGATÓ

TAI JI QUAN

HATHA JÓGA

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
Gyerek salsa 14 éves korig
Salsa women style – női
salsa

KLUBOK:
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA

WWW.KMO.HU
KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
MÁGNES SZÍNHÁZ
gyermek színjátszó-musical
stúdió. További információ:
www.magnesszinhaz.try.hu
MODELLVASÚT BÖRZE KLUB
További információ: www.
lagyesz.shp.hu
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában (Bp. XIX. ker. Kós Károly tér 9.)
Önismeret a képzőművészet
eszközeivel. Rajzolás, festés,
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19
óráig.
Szenvedélytől
szenvedsz?
Drog? Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés Forgon Miklósnál a 282-9826/0106-os telefonszámon.
A részvétel díjtalan!
RELAXA KLUB
Új agykontrollos klub
További információ: www.
kineziologia1.hu
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
RAJZOLJ, FESS MADARAT, FÁT,
NÖVÉNYT!
A Madarak, fák napja rendezvény alkalmából (2010. május 8.
9-14 óráig) várjuk a madarakat,
fákat ábrázoló gyermekrajzokat
a Kispesti Vigadóban! Ezen a
napon szeretnénk kiállítani a
gyerekek által készített rajzokat, festményeket. A rajzokat
benyújtó gyerekeknek ingyenes
belépést biztosítunk a rendezvényre, és jutalmat kapnak
tőlünk. Az alkotásokat behozhatják hozzánk hétköznap 8 óra
és 20 óra között, vagy május
8-án, a Madarak és fák napja
alkalmából megrendezett programunkra.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA - DÍSZMADÁR KIÁLLÍTÁS ÉS BÖRZE
Programok:
- díszmadár kiállításra és börze
az Ifjú Díszmadártenyésztők
– Természetvédők Regionális
Egyesületének közreműködésével (60 madár bemutatása)
- madáretető- és terménykép
készítés

Tanfolyamainkra és klubjainkra jelentkezni lehet munkanapokon 9-20 óráig
ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik
szívügyüknek tekintik a
közművelődés létjogosultságát, segítsék jövedelemadójuk 1 %-ával a Kispesti
Munkásotthon Művelődési
Házat.

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

- papírmadár hajtogatás
- madárkészítés újrahasznosított
anyagból
- aszfaltrajz-verseny
- fákat, madarakat, növényeket
ábrázoló gyermekrajzok kiállítása
- Vili, a veréb című ﬁlm levetítése
- „FOGADJ ÖRÖKBE EGY
FÁT” program megindítása
május 8. 9.00-14.00
Belépődíj: 500 Ft/ fő

WWW.KMO.HU

KIÁLLÍTÁS
Mészáros András fotóművész,
számtalan nemzetközi és hazai
természetfotó pályázat győztesének díjnyertes madarakat
ábrázoló képei láthatóak 2010.
május 8-tól június 4-ig a Kispesti Vigadó épületében.

Adószámunk:
15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is
köszönjük!

PROGRAMOK

BOLGÁR NAP
Napos-parttól az Aranyhomokig
Programok:
- bolgár irodalmi műsor
- bolgár táncház
- bolgár ételek
- kézműves foglalkozás
- bolgár ﬁlmek bemutatkozása
- utazási irodák, nyaralási lehetőség
június 5. 10.00-15.00
Belépődíj: 300 Ft/ fő
KALANDOZÁSOK A VILÁG KÖRÜL
Vetítéssel egybekötött előadás.
Finnország - sztereotípiák és
előítéletek a ﬁnnekkel kapcsolatban
május 7. 18.00.19.30
Belépődíj: 400 Ft/ fő
JOGOS VAGY NEM JOGOS?
A kérdésekre ügyvéd válaszol.
Családjog - házasság, élettársi
kapcsolat, „házassági és élettársak közötti” közös vagyon, „házassági szerződés”. Gyermek és
rokontartás. A házasság, illetve
az élettársi kapcsolat megszűnése.
április 30. 18.00-19.00
Belépődíj: 400 Ft/ fő
BÁBKÉSZÍTŐ TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK
Bábkészítő tanfolyam indul áprilistól felnőttek részére.
keddenként 18.15-20.00
Készítünk pulikutyát fonalból, vayang bábot, játszunk az
agyaggal, gipsszel, kasírozunk,
készítünk kesztyűbábot, ujjbábot, játszunk árnyjátékot.
Részvételi díj: 20 000.- Ft/ 10 alkalom. Az ár magában foglalja a
teljes anyagköltséget.
Jelentkezni a 06/70/6063-072es telefonszámokon, illetve a
bbs@baboseszter.com e-mail
címen lehet.
KIRÁNDULÁSOK
BÁBOLNAI ARBORÉTUM ÉS
LOVASPARK
Az arborétum látogatás, Európában is egyedülálló Híres Lovak Emlékparkja. Lovaglási és
kocsikázási lehetőség.
május 15. szombat
Részvételi díj: 2 400 Ft/ fő +
belépődíjak
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HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
SZIGLIGET ÉS DISZEL
Látogatás az Első Magyar Látványtárban és a diszeli falukemencéhez
Séta Szigligeten, az írók alkotóházának parkjában és a Balatonparton, valamint a falu műemlék
parasztházai között. Diszelen:
Látogatás az európai hírű Első
Magyar Látványtárban.
május 29., szombat
Részvételi díj: 5 850 Ft/fő (Az ár
tartalmazza a belépődíjakat és a
falukemencében sült malacpecsenyéből álló ebéd árát).
NYÁRI TÁBORAINK:
A táborok helyszíne a Kispesti
Vigadó (1191 Budapest, Fő u.
22.).
A részvételi díj háromszori
étkezést tartalmaz. A foglalkozások 9 órától 16 óráig tartanak.
További információkat a honlapunkon, telefonon vagy személyesen, a Kispesti Vigadóban
kaphatnak.
DIVATTERVEZŐ TÁBOR
7-14 éves korig
Június 28 – július 2. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
PAMACS KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR
6-12 éves korig
Július 5 – július 9. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
LÉLEKTÜKÖR TÁBOR
rögtönző színjátszó foglalkozások
6-12 korig
Július 5 – július 9. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő

JÁTÉKOS ANGOL NYELVŰ TÁBOR
– angol nyelven egész nap
6-13 éves korig
Július 12 – július 16. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
KÉZMŰVES-BÁBOS TÁBOR
6-12 éves korig
Július 12 – július 16. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
MESE TÁBOR
mese, kézműveskedés, bábozás
2-6 éves korig
Ovisoknak délután 1 óra tánctanulással!
Aug. 9 – aug. 13.
9.00-16.00 ovisoknak
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
9.00-12.00 bölcsiseknek (szülővel)
Részvételi díj: 10 000 Ft/ fő (étkezés nélkül!)
TÁNCTÁBOR
6-14 éves korig
Délután 1 óra kézműves foglalkozással!
Aug. 9 – aug. 13. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
NAPKÖZIS TÁBOR
A Vass Lajos Általános Iskolában (1193 Bp., Csokonai u. 9.)
egész nyáron várjuk az értelmes elfoglaltságra, változatos
programokra vágyó általános
iskoláskorú gyerekeket! A résztvevőknek háromszori étkezést
biztosítunk. A táborba a XIX.
kerületi iskolákba járó tanulók
jelentkezhetnek! Térítési díja az
iskolában ﬁzetendő étkezés díja.
Június 21 – augusztus 19.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden
nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u.
162. Tel.: 282-4247
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje.
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
Vállalunk lakás átalakítást, felújítást kompletten, családi házak színezését, lomtalanítást, konténerrakást, ablakcserét, kisebb
munkákat is, garanciával, ingyenes árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ
GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN.
Tel.: 06/70-50-20-131
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITEL ÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE
ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN
VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
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
Kéményjavítást, tisztítást, kisebb tetőfedő
munkát, padlás takarítást vállalok, azonnali kezdéssel. Tel.: 06/1-950-4531
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634,
282-2498
KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! SZEZON ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁSI AKCIÓ! HÍVJON! AKÁR
HÉVÉGÉN IS! TEL.: +36/20-933-4279
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit,
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30931-5840
UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS, HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06/20-551-91 32

Ács, tető, bádogos, lapos tető szigetelés, pala javítás bontás nélkül. Ingyenes felmérés.
Tel.: 06/20-230-1986, 06/70-576-9328
Mindennemű szállítást, költöztetést,
pincétől a padlásig lomtalanítást, elszállítással, takarítással, azonnali kezdéssel
vállalok. Tel.: 06/1-950-4531
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: 06/80-625647, 06/20-467-7693
RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRUSÍTÁS, EGYES CIKKEKRE. Olcsón,
szövetbélés 100 Ft-tól/ m, nadrág derék bélelő, pántvágás, zsebanyagok,
gombok, cérnák, zipp zárak nagy
választékban. Kispest, Kossuth Lajos
utca 68. Tel.: 280-1147
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Tel.:
789-3958, 06/20-4114-349
PILATES TORNA: 1000 Ft/ ÓRA, MINDEN KOROSZTÁLYNAK, MOZGÁSTERÁPIA GYEREKEKNEK: 800 Ft/
ÓRA, GERINCMASSZÁZS ÉS TALPMASSZÁZS: 2500 Ft/ 45 PERC, TEL.:
06/20-528-0205
INGATLANKÖZVETÍTÉS- FORGALMI
ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: +36/30-3576367
Arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet:
VII. Wesselényi u. 19, tel.: 06-1/3179938
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba
felújítás, konvektor-, kazán-, radiátorcsere,
stb. korrekt áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem,
hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474,
www.szilagyivizgazfutes.hu
K I S G É P SZ E R V ÍZ: Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúró gépek, (Flex, Hilti, Bosch, Black
& Decker, Makita, Bolgár, Aeg, Stil stb.)
porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű
javítása, villanymotorok, forgórészek tekercselése, láncélezés korrekt áron, garanciával. Dóri Péter vállalkozó, SZERVIZ: 1141
Bp. Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254
Nyitva tartás: H-Cs: 9-16 óráig 06/1-3634867 P: 9-15 óráig.
Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok, minden szakmába tartozó új és
felújítási, valamint javítási munkát, 5
év garanciával. Teljes körű ügyintézés,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Görög János, 1194 Bp. Fecske u. 4. Tel.: 282-4495,
mobil: 06/30-921-7325
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Hűtőgép, fagyasztó kerületi javító gyorsszolgálat. Javítás háznál. Minden nap
hívható: 06-22 óráig. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Tel.: 06/20-386-6936, 06/20582-1353, 420-7574

KŐMŰVES, ÁCS, HIDEGBURKOLÓ,
TETŐFEDÉS, VÍZ SZIGETELÉS, KERTÉPÍTÉS-, FENNTARTÁS, ÖNTÖZŐRENDSZER KIÉPÍTÉS, GYEPSZŐNYEGEZÉS, FAKIVÁGÁS, BOZÓT IRTÁS,
/KISEBB MUNKÁKAT IS/ WENDLEN
ZOLTÁN. TEL.: 06/30-9924-514
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Rendet szeretne a Társasházában? Agilis
közös képviselőt keres? Hívjon! Tel.:
06-1/284-57-18, 06-20/325-9096, e-mail:
bbela60@t-online.hu
Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb
javításokat is vállal, kisvállalkozó. 15 % engedmény nyugdíjasoknak. Tel.: 06/30-537-7356
Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870
BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT. REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG. (Fürdő, padló, laminált parketta, stb.)
Tel.: 06/20-236-5259
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST (NEM SZEX)
MASSZÁZS. MÁGNES TERÁPIÁS,
BIORERONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP
ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998,
06/20-335-5653
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-, fűtés szerelés, csaptelepek, wc
tartályok javítását, vízóra, radiátorcseréket,
komplett fürdőszoba és fűtés szerelését,
valamint családi házak gépészetét vállaljuk
garanciával. Tel.: 06/20-227-9323
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK: VARRÓGÉPET, ÍRÓGÉPET, RUHANEMŰKET, BÚTOROKAT, CSILLÁROKAT,
FESTMÉNYEKET, VITRIN TÁRGYAKAT, BRONZ TÁRGYAKAT, RÉGI
PÉNZEKET, SZŐNYEGEKET, HANGSZEREKET. DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
SZAKBECSLÉS. NÉMETH ILDIKÓ
TEL.: 06/30-519-7980
Mindenfajta régi szőnyeget vásárolok, festményt, hagyatékot és egyéb régi tárgyakat.
Tel.:06/20-991-7267
INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes
házrész, saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen ELADÓ. Iá.: 14,5 M Ft, kép megtekinthető: http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.:
06/70-4192-705
Kispest családi házas övezetében a Metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban,
30 nm-es garzon, saját víz-, gáz órával,
elkerített saját kertrésszel ELADÓ. Tel.:
06/1-280-4631, 06/20-9329-426
150 nm IRODA garzonlakással, parkolóval, Budapest XVIII.-ker. központjában
KIADÓ. Főútvonal mellett, repülőtér 10
perc. Érd.: +36/30-952-2825
Pilisen (Budapesttől 38 km-re) 300 nm-es
telek, 30 nm-es faházzal ELADÓ. Tel.: 3572753, 06/20-966-0492

Wekerlén, Kispesten, Lőrincen KERESEK KIADÓ családi házat, felújítandó is
érdekel, hosszú távra. Kedvező áron. Tel.:
06/20-249-8742
Kispesti, önkormányzati 1 + 1/2 szobás,
jó állapotú, önkormányzati lakásomat nagyobb önkormányzatira CSERÉLNÉM.
Tel.: 06/70-210-3111 vagy 281-3150
ELADÓ Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es
nyaraló, 160 nm-es telekkel. Gáz csatorna
van, és panoráma kilátás! Érdeklődni du.:
12-18h -ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.
XIX. Derkovits utcában, két szobás, felújított, bővíthető családi ház, mellék épülettel
ELADÓ, 130-as telken. Ára: 17.000.000 Ft.
Tel.: 06/30-267-9602
DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csendes, jó helyen olcsón ELADÓ. Iá.: 550.000
Ft. Tel.: 06/24-435-229
ELCSERÉLNÉM 1 + 1/2 szobás, önkormányzati lakásomat nagyobbra cserélném!
Kizárólag XIX. kerületi önkormányzati
lakás érdekel. Tel.: 06/70-605-2622
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat
szobás családi ház ELADÓ, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 M Ft. Tel.: 06/205859-748
Kispest Óvárosában, csendes mellékutcában, 24 M Ft-ért ELADÓ 100 nöl-es,
összközműves, rendezett telken, 72 nm-es,
két szobás, nagy konyhás, verandás, kitűnő
állapotú családi ház. Dryvit vakolat, hő- és
hangszigetelt nyílászárók, tetőtér beépítési
lehetőség. Telefon: 06/30-357-2164
Eladó családi házat, öröklakást, építési telket KERESEK Kispesten. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre köszönöm.
Telefon: +36/30-357-2164
Takosonyban, 274 nm önálló telekkel, új
4 lakásos sorházban, összközműves, 120
nm lakás - Garázzsal ELADÓ. Azonnal
költözhető Irányár: 18,9 millió Ft. Tel.:
06/24-477-290
ELCSERÉLNÉM VAGY ELADNÁM,
Wekerle telepi 4 lakásos társasházban lévő
1,5 szobás lakásomat, jó közlekedéssel,
elő- és hátsó kerttel, fedett kocsibeállóval.
Keresek Solymáron vagy környékén önálló családi házat értékegyeztetéssel. Tel.:
06/30-932-3773
Kispesten, családi házban, bútorozott, 32
nm-es lakrész, (szoba, konyhasarok, fürdőszoba) KIADÓ 30.000 Ft + rezsi + kaució.
Tel.: 06/20-929-8448
Kispesten, Jókai utcában, egy jó beosztású,
barátságos, 75 nm-es, 1 + 3 fél szobás, étkezős, gardrób szobás, kitűnő állapotú, tehermentes öröklakás ELADÓ, négy emeletes
házban, áron alul. A világos szobák parkettázva, a többi helység kövezve. A nappali
egybe nyitva az étkezővel és a konyhával
/ 27 nm /. Az új, világos konyhabútor nincs
egy éves. Új ablakok, rolós szúnyog hálóval van ellátva + redőnyös. A beltéri ajtók
vadkörte színűre lettek cserélve. Biztonsági
kültéri ajtó van. A fürdőszoba egyedi megoldással lett felújítva. Erkélye kövezett. A
lakáshoz pince is tartozik. Kisebb rezsi,
alacsonyabb közös költség. A háznak
hőközpontja van. Kedvezőbb fűtés számlák.
A társasház tiszta rendezett. Sietünk! eladási ár: 15,5 M Ft. Ezenkívül garázsvásárlásra
is van lehetőség. Tel.: 06/30-218-9697
Wekerlén ELADÓ 45 nm-es, két szobás,
emeleti, világos, felújított lakás. Iá.: 13,5
M. Ft. Tel.: 06/30-290-1593
XIX. ÓVÁROSI RÉSZEN, 80 nm-es, 3
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szobás családi ház, külön álló műhelyépülettel, 100 négyszögölön ELADÓ. Irányár:
22.500.000 Ft. HETING Ingatlaniroda.
www.heting.hu Tel.: 290-7442, 06/30-9542326
A K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
SZÉP HÁZ – JÓ HELYEN ELADÓ!
WEKERLÉN, METRÓ KÖZELI UTCÁBAN, 100 NÖL-ES, ÓRIÁSI
KERTBEN, KÉT LAKÁSOS HÁZBAN, KÉT
SZINTES, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ, 80
NM. LAKRÉSZ: 4 SZOBA,
KÉT
FÜRDŐSZOBA, BEÉPÍTETT KONYHA - KORSZERŰEN GÉPESÍTVE,
GARÁZS, TÁROLÓ, KLÍMA, ÚJ ABLAKOK, KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS,
IRÁNYÁR: 33,5 M. FT. NÁLUNK
UGYANAZ OLCSÓBB!!!
WEKERLEI GYÖNYÖRŰSÉG! CSENDES KÖZBEN, KÉT LAKÁSOS HÁZBAN, FRISSEN FELÚJÍTOTT, KÉT
SZINTES, 80 NM., NÉGY SZOBÁS,
BEÉPÍTETT
KONYHÁS,
DUPLA
KOMFORTOS LAKRÉSZ, ÓRIÁSI
FEDETT TERASSZAL, KULTÚRÁLLT
- IRODÁNAK ALKALMAS, MELLÉK
ÉPÜLETTEL, AUTÓ BEÁLLÁSSAL
,34 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN,
NÉGY LAKÁSOS HÁZBAN, HÁTSÓ,
45 NM.-ES, KÉT SZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ, RAGYOGÓAN NAPFÉNYES
LAKRÉSZ, KERTTEL, AUTÓ BEÁLLÁSSAL HOZZÁ ÉPÍTÉSI ÉS TETŐTÉR BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL 18
M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN,
NÉGY LAKÁSOS HÁZBAN, ELSŐ
LAKRÉSZ: KÉT SZINTES, NÉGYSZOBÁS, 90 NM.-ES, SOK REMEK ÖTLETTEL ÉS EXTRÁVAL, BEÉPÍTETT
BÚTORRAL ÉS GÉPEKKEL, GARÁZSZSAL, TÁROLÓVAL, KERTTEL, 26,6
M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! NÁLUNK UGYANAZ OLCSÓBB!!

6989, 06/30-975-9572, megtekinthető:
http://www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
KISPEST KLASSZIKUS KERTVÁROSÁBAN kiemelt, stabil építésű, részben
alápincézett, körbe járható, 2 szobás családi
ház, 120 négyszögöl telken, 21 millió Ft.-ért
ELADÓ. Az épület esztétikai felújítást igényel. HETING Ingatlaniroda. www.heting.
hu Tel.: 290-7442, 06/30-954-2326
Tisztelt Tulajdonosok. A kerületben ELADÓ családi házat és lakást keresünk. Az
ingatlan érték, ezért értékesítését bízza
szakemberre. Köszönjük hívását. HETING
Ingatlaniroda. www.heting.hu Tel.: 2907442, 06/30-954-2326
Wekerlén beépített tetőterű hátsó négylakásos, tulajdonostól eladó. Két fürdőszoba,
hatalmas garázs, cirkó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.:
06/30-972-2860
ELCSERÉLNÉM 2002-es tégla, egy szoba,
összkomfortos, 56 nm, 3. emeleti, tehermentes lakásunkat hasonlóra, de földszintire vagy ELADNÁM. Tel.: 280-9057
Kertvárosban ELADÓ 74 nm, amerikai
konyhás nappali, plusz 3 félszobás, kertkapcsolatos lakás, 4 lakásos, új építésű társasházban. Iá.: 25 M. Ft. Tel.: 06/30-9-303-085
Kispesti piacon, jó helyen lévő, 19 nm-es,
sarok üzlet tulajdon joga ELADÓ. Iá.: 7,5
M. Ft. Tel.: 06/30-9245-869
XIX. Templom téren térre néző, I. emeleti,
2 + 1/2 szobás, erkélyes, cirkófűtéses, 8
lakásos társasházban, gépkocsi beállási
lehetőséggel, ELADÓ 14,9 M. Ft-ért vagy
kisebb, 1 + 1/2 szobásra cserélhető, értékarányosan ráﬁzetéssel. Ára: 14,9 M. Ft.
Tel.: 06/20-329-6774
Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 19,9 M. Ft-ért
ELADÓ. Tel.: 06/20-971-3397
Batthyány utcában garázs, 18 nm-es, 2 M
FT-ért ELADÓ. Tel.: 06/20-329-6774

WEKERLEI MELLÉK UTCÁBAN,
NÉGY LAKÁSOS HÁZ, KÉT SZINTES,
ELSŐ RÉSZE: 80 NM. - 28 NM. NAPPALI + 2 SZOBA, DUPLA KOMFORT,
ÚJ ABLAKOK, CIRKÓ, 23,5 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!

Wekerle egyik legszebb utcájában, 4 lakásos
házban, tetőtér beépítéses, bruttó 94 nm-es,
2 fürdőszobás, felújított, cirkófűtéses, (padló és radiátor), új nyílászárókkal, átlagosnál
nagyobb kerttel ELADÓ. Iá.: 25,9 M Ft.
Tel.: 06/30-9648-055, 281-2391

KÓS KÁROLY TÉRRE NÉZŐ LAKÁSOK ELADÓK! KÉT SZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ, FÖLDSZINTI ÉS MÁSODIK EMELETI, 56 NM., 16,4 ÉS 15,7 M.
FT. IRÁNYÁRON.

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

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK – KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2
%, ÁFA NINCS! T: 79-0000-9 - 06/70536-58-57, 06/20-5300-165 E-mail:
k.ingatlaniroda@gmail.com
KÉPEK: www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!
ELADÓ Kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony
rezsijű lakás, 7,3 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105
nm-es, családi ház, 2 külön lakrésszel, 2 +
2 fél szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET
ELADÓ. Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-

Zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, 1 szoba,
amerikai konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók, mobil-, ﬁx szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ,
MELLÉKHELYISÉGEK,
EMELETEN
UGYANAZ,
GARDRÓBSZOBÁVAL,
ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.:
06/20-985-0541, 2828-515
ELADÓ Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült, 90 nm-es, családi ház, fsz.: amerikai
konyhás, nappali + 1 szoba + fürdő + 23
nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba +
erkély. Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses,
telefon- UPC, 340 nöl., panorámás telekkel,
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, bo-

rospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-2191235, 06/30-251-9135
Lőrincen, 150 nöl-es telken, 3 szobás, felújításra szoruló, kb. 70 nm-es családi ház,
tulajdonostól ELADÓ. Iá.: 15.8 M. Ft. Tel.:
06/20-23-66-884
ELADÓ Kispest centrumában, Templom
téren, 4 emeletes, tégla építésű, gázfűtéses
ház II. emeletén, szépen felújított kis mini
garzon. Ára: 6.950.000 Ft. Csere is érdekel
Pest, Pest környékén. Tel.: 06/30-319-2758
ELADÓ Kispest óvárosában, 330 nm-es
teleken, egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla
komfortos, cirkófűtéses, igényes kialakítású
családi ház. Egy gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 29,5 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568
ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas
főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú,
két nagy kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet,
illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás, konyha, szociális
helyiségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel
felszerelt ideális üzlethelyiség. 19,9 M. Ft
Tel.: 06/20-663-0568
ELADÓ Felsőpakonyon (Köki-től) 20
km-re fekvő, 135 nm-es családi ház 720
nm-es telken. A ház három önálló, külön
bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A.
Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló +
műhely. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni:
+36/20-663-0567
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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
TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST
KERTVÁROSI RÉSZÉN A KISFALAUDY
UTCÁBAN, EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS,
EGY ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ
KERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.:
06/30-520-9082
Kispest kertvárosban 170 nm-es tetőtér beépítéses családi ház, 32 M. Ft-ért ELADÓ.
Érdeklődni 16.00-órától: 06/20-983-8156
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 nm-es telken
lévő 75 nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál állapotú ház, egy
80 nm-es, felújítandó épülettel együtt, ami
felújítás után a házzal összenyitható, így
akár két generáció részére is alkalmas lehet!
Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 06/20-476-7176

Kispesten a 68-as végállomásánál ház ELADÓ. 80 nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2
gépkocsibeálló, 4 féle fűtési lehetőség. Ára:
25 M Ft. Tel.: 06/30-415-0135

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

Lőrincen, 150 nöl-es telken, 70 nm-es,
felújításra szoruló családi ház ELADÓ!
Magánkézből. Iá.: 14,9 M Ft. Tel.: 06/20236-6884, 280-2234

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62
nm-es, 2 + 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított
lakás. Iá.: 10,8 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945,
06/20-215-4531

Akciós áron ELADÓ családi ház, 150 nm
telken, 110 nm ingatlan, a XIX. ker. Kossuth Lajos utcában. Érd.: 06/20-991-7267

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes, alacsony rezsivel, tulajdonostól ELADÓ 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460,
357-3742

Kispesten ELADÓ 2 szobás, alacsony rezsijű, jó állapotú, Europarkhoz közeli lakás.
Tel.: 06/30-364-1680, 280-0995
XIX. József Attila utcában, új építésű, 39
nm-es lakás, terasszal, alacsony rezsivel ELADÓ. Ára: 10.5 M Ft. Tel.: 06/30-573-2604
ELADÓ Kispest kertvárosában, 150 nöles telken felújított régi típusú családi ház,
2 külön lakással (55 nm-es) Ára:22 M. Ft.
Tel.: 06/30-311-9108

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra CSERÉLNÉM. Tartozást átvállalok.
Tel.: 06/30-972-4962
ELADÓ Szécheny u-ban, 1 + 2 félszobás,
erkélyes, ﬁatalosan felújított, V. emeleti lakás. Iá.: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is. Tel.:
707-2084, 06/70-9400-873

Kispesti 80 nm-es kertes ház ELADÓ. Iá.:
23,5 M Ft. Tel.: 280-9821

ELCSERÉLNÉM Kispest Fő utcai VI.
emeleti öröklakásomat, amin banki tartozás
van, hitelátvállalással önkormányzatira.
Tel.: 06/30-268-3261

Wekerlén, zöld övezetben, csendes helyen,
egyedi fűtéses, felújított lakás, tárolóval,
családi okokból ELADÓ. Nagy értékű autót
beszámítok. Ára: 9.900.000 Ft. Tel.: 06/20404-5570

ELADÓ Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti,
2 szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás,
műanyag nyílászárós lakás. Csendes,
nyugodt környéken. Tel.: 06/20-375-4223
Irányár: 11,3 M Ft.

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló ELADÓ VAGY Kispesti lakóingatlanra cserélném. Tel.: 06/20-984-0244

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást ELCSERÉLNÉK 1 + 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867

Hunyadi utcában tulajdonostól ELADÓ 53
nm-es, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti öröklakás, a VII. em.-en. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.:
06/30-908-5964
Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családi ház, fúrt kúttal, automata
locsolás, több extrával, áron alul ELADÓ.
Tel.: 06/20-491-6223

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magas földszinti lakás, pince
helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron ELADÓ.
Tel.: 06/70-623-7322
Tulajdonostól ELADÓ kispesti, házközponti fűtéses, 2. emeleti, 37 nm-es, 1 szobás,
nagy konyhás, beépített erkélyes, világos,

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 elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelõs vezetõ:
Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. május 12. www.kispest.hu
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parkra néző, tehermentes öröklakás 7,5 M
Ft-ért. Tel.: 06/70-585-4808
Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész
(3 + 2 szoba, 82 nm) két lakásos házban
ELADÓ. Kertkapcsolatos wekerlei csere is
érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-652-8788
CSERÉLNÉM Pesti kis lakásra VAGY
ELADNÁM Jászágói, lakható, 70 nm-es,
komfortos, külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas területtel, Tel.: 06/70266-2884

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kerttel ELADÓ. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,9 M Ft. Érd.: 06/70-389-5067
OKTATÁS
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20224-0130
ÁLLÁS

ELADÓ VAGY ELCSERÉLEM kispesti
kertes házra, ráﬁzetéssel, 3,4 szobás lakásra,
nem panel, 2 és fél szobás öröklakást, tehermentes, nagy konyhás, nagy fürdőszobás,
egyedi fűtéses, II. emeleti. Iá.: 15.2. Tel.:
06/30-627-7764 vagy 378-2508

C kategóriás jogosítvánnyal munkát keresek. Tel.: 06/70-386-9794

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes
családi ház ELADÓ. Iá.: 28 M Ft. Tel.:
06/20-961-3231

Erzsébet, Kispest, Lőrinc határán lévő szépségszalonba keresünk kozmetikust, fodrászt, műkörmöst, manikűröst. pedikűröst,
masszőrt a XIX.ker. Temesvár utcában.
Érd.: 06/20-983-5442

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125
nöl-es telken lévő, 1 + 1/2 szobás, 44 nmes, garázzsal, tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi házamat ELADOM VAGY
Balaton északi partján hasonlóra cserélem.
Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936
Wekerlén ELADÓ 8 lakásos tárasasházban,
emeleti, tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás,
6 éve teljesen felújított, jól karbantartott,
dupla komfortos, cirkófűtéses lakás. A
lakáshoz 80 nm-es saját használatú kert,
garázs és tároló tartozik. Irányár: 23 M Ft.
Érd.: 06/20-324-3718
Wekerlén ELADÓ, hat lakásos társasházban, tetőtér beépítéses lakás, garázzsal,
magán személytől. Iá.: 20 M. Ft. Tel.:
06/30-236-3430

Fővárosi autópiacra keresek önállóan dolgozni tudó szakácsot, meleg konyhás büfébe, hétvégére. Tel.: 06/30-366-2601

EGYÉB
Gyermek kerékpár eladó. Összteleszkópos,
kitűnő állapotban, 16-os méret, 5-8 éves
korosztálynak ideális. Tel.: 06/30-232-3157
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős
gondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
Konyha bútor 5 részes. világos, fa erezetű,
arany illetve piros díszítéssel. Tel.: 3579992
Eladó egy Zanussi fagyasztóláda, 6 ﬁókos
fagyasztószekrény. Érdeklődni 16-19 óra
között: 06 1 281-0784
Gyerek járóka és etetőszék (IKEÁS) eladó
Tel.: 282-4549
Használt lányka ruhák 122 - 146 méretig,
ugyanitt BODY SCULPTURE kondi gépek
és boksz zsák újszerű állapotban eladók.
Tel.: 06/30-462-3345, 06/20-911-5798
BARÁTI TÁRSASÁG BŐVÜLNE! (40
- 60 éves) urak jelentkezését is várom! Civil
szereveződés Tel.: 06/30-675-9964
Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog
2011.- től eladó! Ára: 400.000 Ft. Tel.:
06/30-908-3631
Trabant 601 Speciál, 30 éves, veteránnak
számító gépkocsi műszaki vizsga nélkül
eladó. Érdeklődni: 06/30-945-2185
Eladó egy darab Bioptron lámpa (svájci
Zepter) gyógyító fénylámpa, más irányú
betegség miatt. Tel.: 282-4792
Mátraszentimrén Silver Szállodában, 4 személyes apartman átadó, június 14-től 20-ig.
(éjszaka/ fő: 2500 Ft). Tel.: 294-5993
Yamaha XVS 1100A motor (chopper) megkímélt állapotban, műszaki vizsga nélkül
eladó. Érdeklődni: 06/30-9452-185
AUTÓ TETŐCSOMAGTARTÓ. UNIVERZÁLIS ELADÓ 7000 FT-ÉRT, VAGY
KERTI ZUHANYZÓHORDÓRA CSERÉLNÉM. TEL.:06/30-908-3631
Kézi-, fény-, szín- és ionterápiás készülék
és 1 db. konyhai függeszték eladó. Tel.:
214-7564

lyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép, Singer táska varrógép
eladó. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804.
Eladó 2 személyes automata felfújható ágy
(190 X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű állapotban, és többfunkciós kondigép féláron.
Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban. Tel.:
707-2084, 06/70-9400-873
Számítógépes és konzol videojátékok eladók. Tel.: 06/20-990-8124
Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló és Vaillant kazán 300 literes meleg
víztárolóval, megegyezéses áron eladó!
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.
Burkolásból megmaradt különböző színű
csempék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600
- 1200 Ft/ nm áron eladók. Tel.: 06/30-8223037
Nagyméretű, minőségi férﬁ öltönyök, 170
- 175 cm magas termetre, sötét színekben
(5500 Ft), 47-es méretű ingek 500 Ft/ db.
áron - utánvétellel is - eladók!!! Tel.: 06/30822-3037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó minőségű, különböző méretű
beltéri ajtók, zárral, réz kilincsel, 17.500
Ft-os áron eladók. Érdeklődni lehet a 06/30822-3037-es mobilszámon.
60, 100, 120 literes műanyag hordók eladók.
Ár: 2000,- 3000,- 4000,- 30 literestálcák is
eladók. Tel.: 280-7081
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló
állapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.:
06/70-661-0131
Másfél szobás gyulai üdülőszövetkezeti
JOG ELADÓ. Tel.:06/30-275-9334



1 db. 28-as, váltós férﬁ kerékpár és 1 db.
új, szifontakarós mosdókagyló eladó. Tel.
214-7564
Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú,
sima felületű, 1100 db. ez 60 nm. 2800-as
akciós áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20542-3169
Eladó
kéményes
öntöttvas
és
lemezkonvektor, Fég falimelegítő és bojler.
Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995
Leinformálható, 50 éves független hölgy.
Házvezetést, gondozást, gyermekfelügyeletet vállal. Egészségügyben szerzett gyakorlattal. Tel.: 06/30-675-9964
Wekerlei kültéri ajtó, jobbos, gyári csomagolásban! Áron alul eladó! Tel.: 06/30-6759964
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: 06/20-956-4084. Nem vagyok kereskedő.
Olcsón eladó: ágyneműtartós sarokrekamié,
tálaló szekrény, kárpitozott székek, hintaszék, betongerenda, szobakerékpár. Tel.:
281-2553
Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti csillárok
eladók 1 -3.000 Ft-ig, 12 db. férﬁ öltöny, változatos színben és méretben, 2.000 Ft/ db.,
wc. csésze (fedéllel) + tartály rózsaszínben
8.000 Ft, intarziás dohányzóasztal eladó,
kerti tóból tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479, 06/30-285-5363.
Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 szemé-

APRÓHIRDETÉS
DÍJA:
15 szóig: 1 875 Ft,
keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.
HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449, 06/20330-3785
FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu
címen
LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós
K. tér 6.
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér
6.,
Üllői út 250. vagy a Hunyadi utca
10-14. 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. A hirdetések
tartalmáért felelősséget vállalni
nem tudunk!
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