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TÓTHNÉ 
SZABÓ ÉVA
„A jövőben meg 
kell erősíteni a 
szociális terü-
leten dolgozók 
megbecsülését, 
és biztosítani kell 
az intézmények 
kiszámítható 
működését.”

Megújult a 
játszóudvar

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

KULTÚRA

TIHANYI KÁROLY
„A tánc egy nagyon 
nehéz műfaj. Fotózni 
sem könnyű. Nehéz 
fényviszonyok, elő-
ször látott koreog-
ráfiák, ami állandó 
és tökéletes koncent-
rációt kíván. Ez vonz 
benne a legjob-
ban”

SZÉKELYKAPU-NAP

ROMHÁNYI 
ANDRÁS
Június 5-én a 
Hungária útnak a 
Zrumeczky-kapu 
és a reformá-
tus templom 
közötti szakaszán 
rendezik meg a 
VI. Székelykapu-
Napot.

7. oldal 10-11. oldal 22. oldal

SZABADIDŐ

Városünnep
Június 12-13-án a Templom térre nagy-

szabású szabadtéri rendezvényre 
várja a kerületieket Kispest önkor-
mányzata. Szombat este Charlie és 
a Neoton, vasárnap Szűcs Judith, 
Szikora Robi és a Goombay Dance 

Band is fellép a színpadon.
18. oldal



2 2010. június 2.HÍREK

Megújult a kertvárosi 
óvodaudvar

Ünnepi beszédében Gajda Péter utalt 
arra, hogy kispesti óvodák udvara-
inak felújítása egyik célkitűzése a 

kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Programnak, és a nevelési-oktatási intéz-
mények felújítását 
p o l g á r m e s t e r i 
programjában is 
vállalta, csakúgy, 
mint azt, hogy a 
rekonstrukciók-
hoz minél több 
külső forrást von 
be az önkormány-
zat. A Napraforgó 
Óvoda udvari 
játékainak cseréje 
mindezen válla-
lások jó példája – 
jelentette ki a pol-
gármester. Gajda 
Péter a gyerekek 
műsorát követő-
en óvodásokkal 
együtt vágta át az 
új játékok, egyben 
a megújult udvar 
avatását jelképező 
szalagot.
A játékok cseréjét 
a Közép-magyar-
országi Regionális 
Fejlesztési Tanács 
CÉDE pályázatán 
nyert több mint 
8,5 millió forintos 
támogatásból, valamint csaknem 4,6 mil-
liós önerőből végeztette el az önkormány-
zat. Az elavult, 30 éves eszközök helyét 
korszerű, biztonságos, az uniós szabvá-
nyoknak megfelelő játékok vették át: 2 
fészekhintát, 1-1 kétüléses és négyüléses 
mérleghintát, kombinált játszóvárat, te-
herautót, mászóházat és íves egyensúlyo-

zót helyeztek ki, és mintegy 160 m2-en 
ütéscsillapító burkolatot alakítottak ki. 
Az óvodában a testi és szellemi harmóniát 
szolgáló játékos mozgásfejlesztés és min-
dennapi testnevelés alapvető részét képezi 

az egyéni képes-
ségek személyi-
ségnek megfelelő, 
változatos fejlesz-
tésének. A kispesti 
óvodák közül a 
Napraforgó Óvo-
dában a legma-
gasabb a sajátos 
nevelési igényű 
(SNI) gyerekek 
száma (11%) és 
hátrányos/halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű gyerekek 
(9%) is járnak az 
intézménybe. A 
korszerű eszkö-
zökkel felszerelt 
udvar, illetve ját-
szótér lehetőséget 
biztosít arra, hogy 
játékos szituáci-
ókon keresztül 
építsék be a kör-
nyezetvédelem-
centrikus életvitel 
szokásrendszerét a 
gyerekek nevelé-
sébe, s a játékok-
kal megelőzhető a 

tanulási nehézség kialakulása is. 
A játékok cseréjénél a környezetvédelmi 
szempontok is fontosak voltak. A fenyő-, 
 illetve műanyag eszközök, valamint az 
ütéscsillapító burkolat olyan anyagokból 
készültek, melyek lehetővé teszik a kör-
nyezetre gyakorolt káros hatások csökke-
nését.

FEJLESZTÉS

Korszerű, biztonságos udvari játékokat kapott a Napra-
forgó Óvoda. A több mint 13 millió forintos fejlesztést 
a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
CÉDE pályázatán nyert, mintegy 8,5 millió forintos 
támogatásból, valamint csaknem 4,6 milliós önerőből 
valósította meg Kispest önkormányzata. Az új játéko-
kat május 20-án ünnepélyes keretek között adta át a 
polgármester a kertvárosi intézménynek.

A Kispesti Atlétikai Club és a Kispesti 
Önkormányzat közösen szervez sport-
napot június 6-án (vasárnap) a Katona 
József u. 3. szám alatti sporttelepen 
reggel 9 órától este 21 óráig (volt Gránit 
pálya). A sportversenyekre bárki nevez-
het a következők sportágakban: tenisz, 
atlétika, asztalitenisz, kézilabda, sorver-
seny, sakk, go, céllövészet. Sportbemu-
tatók, sportversenyek: labdarúgás, sor-
verseny, küzdősport bemutatók (karate, 
taekwondo, kung-fu), sporttánc bemuta-
tók (ritmikus gimnasztika, akrobatikus 
rock and roll). Reggel 8, 9 és délelőtt 10 
órakor a Kossuth téri áruház mellől a 
sporttelepre ingyenes mikrobusz szerel-
vény indul!

Gajda Péter polgármester egy óvodással közösen 
vágta át az átadást jelképező szalagot
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Kispesti gyereknap
A második kispesti gyereknap sikeres volt: a jó idő és a 
programdömping sok száz gyereket vonzott a Kispesti 
Uszoda kertjébe május 31-én.

P ompás hangulatban kezdődött a kerü-
leti gyereknap a Kispesti Uszoda kert-
jében. Szólt a zene, az idő is jó volt, 

mindenki találhatott kedvére való progra-
mot. Játszótérből kettő is működött: a kerti 
játékok mellett a Wekerlei Gyermekház ba-
bajátszóját is birtokba vehették a gyerekek. 
Az intézmény a kézműves-foglalkozások 
színes palettáját is kínálta a gyöngyfűzéstől 
és arcfestéstől a fazekasságon át a játék- és 
hangszerkészítésig. Kézműveskedni a Szi-
ke Környezet- és Egészségvédelmi Egyesü-
let sátrában is lehetett: itt papírforgókat és 
papírrepülőket készíthettek az ügyes gyer-
mekkezek. A környezetvédő civil szervezet 
komposztáló programját is népszerűsítette 
a rendezvényen. Mellettük a Gyermekzsi-
vaj Alapítvány várta a gyerekeket póló-
festésre. A játszótér túloldalán pedig eg-
zotikus hangszereket próbálhattak ki a kis 
zenészek. Az ugrálóvár minden gyerekren-
dezvényen sláger – nem véletlenül. Most fi-
zetni sem kellett érte, ráadásul a különböző 
korosztályok háromban is hancúrozhattak. 
Az ügyességi és sportprogramok között 
választani lehetett a strandröplabda, a foci 
és a sakk között, és még egy izgalmas fel-
hővadászatra is benevezhettek a gyerekek. 
A programok résztvevői tombolát kaptak, a 

szerencsések a polgármestertől vehették át 
az ajándékokat.
A színpadi programok sorát a hazai vi-
lágzene egyik prominens képviselője, a 
Makám együttes nyitotta meg. Nagy sikert 
aratott az élőszínházat és a bábszínházat 
ötvöző Grimask Színház: Komor László 
egyszemélyes vidám, zenés előadásába 
a közönséget is bevonta. A nap folyamán 
láthatták a gyerekek az Adol Mozgásművé-
szeti Stúdió produkcióját, Kőhalmi Ferenc 
bűvész trükkjeit, a Sissy Dance diszkó- és 
showtáncát, saját dalokkal Noémi Virágot, 
a Neoton-alapító Pásztor László és Hatvani 
Emese lányát, Puding és Palacsinta bohó-
cok kacagtató műsorát és végül a gyerek-
napot záró Pom-Pom együttest. 
Gajda Péter polgármester örült, hogy a jó 
időnek és a programoknak köszönhetően 
sokan látogattak el az uszoda kertjébe. 
Úgy fogalmazott, hogy minden nap gyer-
meknap ugyan, de május utolsó vasárnapja 
mégis különleges alkalom. Elmondta, az 
önkormányzat mindent megtesz azért, 
hogy a kerületben élő gyerekek minél job-
ban érezzék magukat Kispesten, és a lehe-
tőségekhez mérten a legmagasabb szintű 
ellátást kaphassák a nevelési-oktatási in-
tézményekben. 

SZABADIDŐ

KAC Sportnap
KACagva főzzön és bulizzon egy délutánt!

SZABADIDŐ

KISPESTI AMATŐR MŰVÉSZEK PRODUKCIÓI

A sportrendezvény eredményhirdetése 
után, idén először ad lehetőséget a kis-
pesti sportnap kerületi fiatal tehetségek 
bemutatkozására. A színpadokon ének-
produkciók, táncbemutatók, koncertek 
várják a szórakozni vágyó közönséget. 
Sztárvendég: Nick Árpád, Kispest erő-
művész

SZÍNPADI PRODUKCIÓK 13.00-TÓL 21.00-IG

13:00 – 13:30: Kispesti énekesek 
musical bemutatója
13:30 – 14:00: Hacklife zenekar (rock)
14:00 – 14:15: Sztárvendégünk, Nick 

Árpád, kispesti erőművész bemutatója

14:15 – 14:55: Cundra zenekar (rock)
14:55 – 15:10: Akrobatikus rock and 
roll
15:10 – 16:10: Thousand eyes zenekar 
(nu metal)
16:10 – 17:00: Főzőverseny eredmény-
hirdetése
17:00 – 17:40: Mood Project együttes 
(elektronikus)
17:40 – 18:10: Kispesti énekesek musi-
cal bemutatója 
18:10 – 19:10: Patent zenekar (funky)
19:10 – 19:30: Hastánc bemutató
19:30 – 21:00: Sprotni zenekar 
(retro rock)

KISPESTI GULYÁSFŐZŐ VERSENY
A sportversenyek és sportbemutatók 
folytatásaként 11 órakor kezdetét veszi 
az I. Kispesti Gulyásfőző Verseny. 20 
kerületi csapat mutathatja meg főzőtu-
dományát, melyet a Gulliver és a törpék 
vendéglőjének séfje, sztárvendégünk, 
Nick Árpád, kispesti erőművész, Los 
Angelesből Herbert Cheeseman, a 
magyar gulyás ínyence zsűriznek. A 
versenyre kerületi intézmények, cégek 
jelentkezhettek.
Kispesti támogatóink: élelmiszer áru-
házak, barkácsáruház, ital nagykeres-
kedés, könyvesbolt, éttermek, papírbolt, 
cukrászda, pékség, könyvtár, vegyeske-
reskedés.
A rendezvényről további részleteket 
tudhatnak meg honlapunkról: www.
kac2010.uw.hu
Mindenkit szeretettel várunk INGYE-
NES RENDEZVÉNYÜNKRE!
A KAC pálya megközelíthető a Határ úti 
metrómegállótól a 194-es autóbusszal, 
megálló: Ajtósi utca.
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Az Add a kezed Alapítvány 
a Fővárosi Bíróság 2034. 
sz. határozatával 1991. 
09. 13-án nyilvántartásba 
vett társadalmi szervezet, 
amely 2001. 05. 07-től 
közhasznú tevékenységet 
folytató szervezetként 
működik. Alapvető célja 
az óvodáskorú gyermekek 
támogatása az egészséges 
életmódra nevelés terüle-
tén. 2009. évi bevételek 
összesen: 914 000 Ft – eb-
ből lakossági támogatás 
596 000 Ft, SZJA bevétel 
317 000 Ft, kamatbevétel  
1 000 Ft. Előző évi fel nem 
használt bevétel 331 000 
Ft. Kiadások összesen: 
554 000 Ft – ebből anyagi 
jellegű ráfordítás 164 000 
Ft, egyéb költség 390 000 
Ft. Az alapítvány fennál-
lása óta személyi kifizetés 
nem történt, a szervezet-
nek köztartozása nincs. 
Köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 
%-át alapítványunk javára 
utalták át. Ennek összege 
2009-ben 316 643 Ft, mely-
ből beépített szekrénysort 
készíttettünk a Nyuszi 

Közhasznúsági 
jelentés

TÁJÉKOZTATÓ

11 éve működik a ke-
rületben Népbolt 
az Ady Endre úton, 

forgalmazott termékeik nagy 
része az egészséges táplál-
kozást segítik elő. Hat éve 
csütörtökönként 10 %-os ked-
vezményt adnak minden nyug-
díjas vásárlóiknak, és múlt év 
decemberétől a kismamákat is 
támogatja az üzlet. Várandós 
anyák kis könyvével rendel-
kező, a gyermekágyi segélyen 
lévő, gyermekgondozási díjra 
jogosult kismamák, június 1-től 

pedig a Nagycsaládosok Kis-
pesti Egyesületének tagjai is 
10 %-os vásárlási engedményt 
kapnak a kereskedésben, a hét 
minden napján. A regisztrá-
cióhoz terhességi kis könyv, 
igazoló szelvény, egyesületi 
tagsági könyv szükséges.
Árusítanak többek közt tar-
tósítószert nem tartalmazó 
frissen fejt tehéntejet és abból 
készült túrót, tejfölt, joghurtot, 
kefirt, sajtokat, továbbá kecs-
ketejet, kecskesajtot, juhtúrót, 
juhsajtokat, valamint tönköly- 

és teljes kiőrlésű lisztet és 
abból készült termékeket. De 
kaphatók még hazai mézek és 
gyógyteakeverékek is a bolt-
ban (cím: Ady Endre út 123.; 
nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
5:30-18:00-ig, szombat: 7:00-
13:00-ig). Az üzlet mellett 
egyesületi formában, minden 
héten szerdán, csütörtökön és 
pénteken 14:00-18:00-ig ru-
habörzét is tartanak, a befolyt 
adományokból a Kispesti Rá-
szorultak Megsegítésére Köz-
alapítványt támogatják.

Szociális kedvezmények 
a Népboltban!

Akorszakosnak is ne-
vezhető informatikai 
fejlesztésről a hivatal 

informatikusai és a rendszer 
kidolgozásában részt vevő 
cég képviselői május 20-án 
tájékoztatták az önkormány-
zat vezetőit, valamint több 
fővárosi kerület informatikai 
szakembereit. „A hivatal, il-
letve a kerületi intézmények 
kiszolgálását is végző központi 
szervergép megújul, csoport-
ba szervezett szerverrendszer 
veszi át a munkaállomások 
kiszolgálását. Az egyes állo-
másokon sem lesz szükség 
komplett számítógépekre, ha-
nem az úgynevezett vékony-
kliens (VDI) technológiával 
működnek a feldolgozóhelyek. 
Így gyorsabbá válik a munka, 
a rendszer kevesebb energiát 
fogyaszt, tehát költséghatéko-
nyabb, a meghibásodás lehető-
sége minimálisra csökken, rá-
adásul az adatok biztonságos 
feldolgozása, tárolása és továb-
bítása lehetővé válik” – sorolta 
a Kispestnek az előnyöket Réti 
Gábor, a polgármesteri hivatal 

informatikai referense. Hang-
súlyozta azt is, hogy mintegy 
8 évig szinte nem lesz szükség 
hardverfejlesztésre sem, és 
ugyanilyen feltételekkel a hiva-
tal az önkormányzati intézmé-

nyek saját szolgáltatója lehet. 
Megtudtuk, a kispesti infor-
matikusok az önkormányzati 
alkalmazásokat adaptálták a 
rendszerre, amelyhez hasonló 
magyarországi helyhatósá-
goknál még nem működik. A 
kispesti fejlesztés a tervek sze-
rint két ütemben valósul meg: 
őszig elkészülhet a hivatal, 
majd utána az intézmények 
következhetnek.

Informatikai fejlesz-
tést tervez a hivatal 

TECHNIKA

Költségkímélőbb, gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb 
lesz a kispesti polgármesteri hivatal és az önkormányzati in-
tézmények számítógépes rendszere a jövőben.

Május 15-én rendezték meg 
az első kispesti Babakör által 
szervezett babaruhabörzét. 
Közel 30 anyuka árulta gyer-
meke kinőtt ruháit, vásárlók is 
voltak szép számmal. A nagy 
sikerre való tekintettel ősszel 
is szervezünk börzét (informá-
ció az őszi börzéről a www.
kispestibabamamakor.lapunk.
hu weboldalon lesz olvasható). 
Köszönet az árusító, érdeklődő 
édesanyáknak és a médiatá-
mogatóknak! Várunk ősszel is 
mindenkit szeretettel!

A KISPESTI BABA-MAMA KÖR 
CSAPATA

Babakörös 
babaruha-
börze

Modernizálják a jövőben a 
hivatal számítógépes rendszerét

SZABADIDŐ
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Értesítem Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy 2010. július 1-jén 
és július 2-án Köztisztviselők 
Napja alkalmából a Polgár-
mesteri Hivatal zárva tart. 
Megértésüket köszönöm.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

Zárva a hivatal

AKözös Esély Egyesület a 
Kispesti Romákért Egye-
sületéből alakult át. „A 

névváltással egyrészt jelezni 
szeretnénk, hogy országos 
szervezetté nőttük ki magun-
kat, valamint arra is utalunk, 
hogy tevékenységünkkel 
egyaránt segítséget akarunk 
nyújtani a romák mellett a 
rászoruló nem romáknak is” 
– mondta lapunknak Balogh 
Elek egyesületi vezető. Tavaly 
nyáron az Attila utca 52. szám 
alatti épületben közösségi há-
zat hoztak létre. A kicsi lakás 
egyik helyiségében számítógé-
peket szereltek be, ahol ingye-
nesen használhatják a gépeket 
a gyerekek, aki igényli, annak 
alapfokú ismereteket is nyúj-
tanak az eszközök kezelésé-
ről. Hetente négy alkalommal 
– hétfőn, szerdán, pénteken 
és szombaton délután 13 óra 
és 17 óra között – klubdélutá-
nokat tartanak, ahol ingyenes 
programokkal várják a fiata-
lokat. Januárban táncegyüttest 
alakítottak, minden kedden és 
csütörtökön 17 órától élőze-
nés, cigánytánc-oktatást tarta-
nak a közösségi házban. Meg-
tudtuk, a csoportot felkarolta 
a Khamoro együttes vezetője 
Farkas Zsolt, aki nemcsak ze-

nél és táncot tanít, hanem még 
a saját fellépéseire is elviszi a 
gyerekeket.
Balogh Elek elmondta, több 
karitatív akciót is szervezetek, 
a legtöbbször tartós élelmisze-
reket – lisztet, cukrot, tésztát 
és édességeket – osztottak a 
családoknak. Együttműköd-
nek a Nagyboldogasszony 
Főplébánia Karitászával (hús-
vét előtt az ő segítségükkel 
nyújtottak támogatást kerületi 
rászorulóknak), a helyi Vö-
röskereszttel az árvízkárosul-
taknak vittek adományokat 
és a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezettől is többször 

kaptak már szétosztható élel-
miszereket.
Elképzeléseik között szerepel, 
hogy jelenlegi helyükről na-
gyobb helyiségbe költözzenek, 
az önkormányzattal tárgyalnak 
ennek érdekében – mondta 
Balogh Elek. A leendő, na-
gyobb helyen nagyszabású 
terveket dédelgetnek: többek 
között hátrányos helyzetű di-
ákoknak színjátszó csoportot 
alakítanának, képzőművészeti 
kiállításokat, mozi délutáno-
kat rendeznének, valamint 
ismeretterjesztő és egyben 
szórakoztató programokat is 
szerveznének.

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Közös Esély Egyesület
Átalakult és nevet is váltott a Kispesti Romákért Egyesület, 
a jövőben Közös Esély Egyesület néven működik tovább a 
civil szervezet. Megalakulásuk óta már számos kezdeménye-
zést indítottak el: egy éve közösségi házat hoztak létre az At-
tila utcában, ahol klubdélutánokat, számítógép tanfolyamot és 
élőzenés táncórákat tartanak. Emellett több karitatív akciót is 
szerveztek, élelmiszer adományokat osztottak a rászorulóknak.

A Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat adott 
otthont a május 20-án 
megrendezett Módszertani 
Szakmai Nap elnevezésű 
konferenciának. A ren-
dezvényen részt vettek a 
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Közép Magyar-
országi Régió Szociális 
Módszertani Intézményé-
nek vezetői, valamint a dél-
pesti kerületek szociális 
ellátás felelős munkatársai. 
A résztvevőknek ezúton is 
köszönjük a megjelenést.

A SZERVEZŐK 

Szakmai nap
MEGBESZÉLÉS

Nemrégiben megújult a 
Templom téren az evangélikus 
templom kerítése, mert a régi 
már elöregedett, rossz álla-
potban volt. Mivel korábban 
nem a valós telekhatárra épült 
a kerítés, ezért az önkormány-

zat vállalta, hogy az evangé-
likus egyházzal egyeztetve 
saját költségből helyreállítja 
a kerítést. A 2010-es kerületi 
költségvetésből közel 2 millió 
forintot különítettek el a mun-
kálatokra. A pénzből mintegy 

40 méternyi, 80 centiméteres 
betonalapon nyugvó, az ere-
detivel megegyező anyagú 
és formájú, többször lefestett 
– így az időjárás viszontagsá-
gainak jobban ellenálló – kerí-
tés készült el.

Megújult a templom kerítése
FEJLESZTÉS FELHÍVÁS

Véradók 
Világnapja
Emberek milliói olyan szemé-
lyeknek köszönhetik életüket, 
akikkel soha nem találkoznak 
– akik szabad akaratukból, 
ellenszolgáltatás nélkül adtak 
számukra vért. Ezekről az el-
felejtett hősökről emlékezünk 
meg a Véradók Világnapján 
június 14-én. Szeretnénk, ha a 
Véradók Világnapja ráirányí-
taná a figyelmet az önkéntes 
véradás fontosságára ha-
zánkban is, és arra bátorítsa 
az embereket, hogy váljanak 
rendszeres véradókká. A vi-
lágnapi ünnepség idén Pécsen 
kerül megrendezésre 2010. jú-
nius 14-én a Pécsi Tudomány-
egyetem.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

TÁJÉKOZTATÓ
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Tavasszal tarolt a táncstúdió

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Ke-
rületi Szervezete önkéntes 
véradást szervez június 14-én 
(hétfőn) 14.30-18.00 óráig a 
Wekerlei Gyermekházban 
(Fő u. 22.). Fontos: véradás 
előtt bőségesen kell étkezni és 
folyadékot fogyasztani, a re-
gisztrációhoz szükséges: fény-
képes igazolvány, TAJ-kártya 
és lakcímkártya, gyógyszer-
szedés nem kizáró ok (a je-
lenlévő orvos felelősséggel 
eldönti). Várjuk mindazokat, 
akik szívesen segítenének be-
teg embertársainkon!

FELHÍVÁS

Pályázat
A Fővárosi Közgyűlés Oktatási 
és Ifjúságpolitikai Bizottsága 
pályázatot hirdet azzal a céllal, 
hogy támogassa a kiemelkedő 
tanulmányi eredményt elérő és 
nehéz szociális helyzetben élő 
budapesti tanulókat a közép-
iskolai tanulmányaik sikeres 
befejezésében. Jelentkezni a 
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatnál lehet 2010. június 
24-ig, hétfőnként és csütörtö-
könként 9.00 és 12.00 között. 
Cím: XIX. ker. Áruház köz 
2-4.

Az Arcok Táncstúdió 
2010 tavaszán mindent 
megnyert, ami meg-

nyerhető. Amelyik versenyen 
elindultak, elhozták az első 
díjat, dicsőséget szerezve 
szűkebb pátriájuknak, Kis-
pestnek. Koreográfusuk, 
Bayer Judit idén másodszorra 
kapta meg a nívódíjat, ezzel 
egyedülálló a táncművészet 
színpadán. Hosszú ideje ve-
zeti sikerrel, mély művészi 
elhivatottsággal és alázattal 
a szűkös keretekből gazdál-
kodó táncstúdiót, keze alatt 
nemzedékek sajátították el a 
koreografált mozgás képessé-
gét. Szinte felsorolni is nehéz 
a viszonylag rövid időszak 
alatt megnyert versenyeket, 

de megpróbáljuk. Először az 
Amita VII. Országos Táncmű-
vészeti Versenyen: Kiválasztva 
1. helyezett. Itt koreográfusi dí-
jat, Legjobb tánctechnikai díjat, 
és Amita díjat is nyertek, amit a 
legjobb produkciónak ítél oda 
a mindenkori zsüri. Ezután 
következett a Klauzál Kupa 
Országos Táncverseny, ahol a 
Rege  valamint a  Buborék című 
produkció is első díjat kapott, 
Bayer Judit pedig koreográfusi 
díjat. A sorrendben következő 
XIX. Országos Táncművészeti 
Fesztiválon nyert díjak: a Fel-
nőtt kategóriában: I. és II. díj is: 
a Feketefekete és a Szakadék, 
Ifjúsági kategóriában: a Rege, 
az Ikrek, és a Buborék is első 
díjat nyert. A Junior kategóriá-

KULTÚRA

Az oktatási intézmény 
ebben a tanévben már 
hatodik alkalommal 

rendezett tárlatot, mostantól 
az iskola profiljába is vágó 
táncfotók láthatók a Csokonai 
utcai intézményben – mondta 
köszöntőjében Ertelné Csák 
Judit igazgató. A kiállítást 
Gajda Péter polgármester 
nyitotta meg, az eseményen 
táncműsorral az iskola diák-
jai is közreműködtek.
„A tánc egy nagyon nehéz 
műfaj. Fotózni sem könnyű. 
Nehéz fényviszonyok, elő-
ször látott koreográfiák, ami 
állandó és tökéletes koncent-
rációt kíván. Ez vonz benne 
a legjobban” – vallja magá-
ról az autodidakta alkotó. 
Tihanyi Károly 2008-ban a 
Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség „Vedd észre a vál-
tozást” című fotópályázatán 

első és harmadik helyezést 
ért el munkáival. Hivatalos 
fotósa a Budai Táncklubnak, 
az Országos Táncművészeti 
Fesztiválnak és az Országos 
Berczik Sára Emlékverseny-
nek is.

Táncfotók a Vass iskola 
galériájában 

KULTÚRA

„Tánckockák” címmel Tihanyi Károlynak nyílt május 18-án fo-
tókiállítása a Vass iskola galériájában.

Az iskola tanulóinak 
táncbemutatója a megnyitón

ban az Arcok, a Hazatalálsz, és 
a Zsákom-bákom nyerte meg 
az első díjat, és itt kapott 2002 
után másodszor Táncpedagó-
gusi Nívódíjat koreográfusuk, 

Bayer Judit. A Kinder Fesz-
tiválon az Arcok, a Hazata-
lálsz, és a Zsákom-bákom 
első helyezése ezután már 
talán nem is meglepetés, az 
már inkább, hogy a verseny 
történetében először Fesz-
tivál díjat adtak ki, amelyet 
szintén a Táncstúdió nyert. S 
végül, de nem utolsósorban a 
Budapesti Modern Táncfesz-
tiválon 7 produkcióval elért 
7 arany minősítés is bizo-
nyítja a Táncstúdióban folyó 
elhivatott, és eredményes 
szakmai munkát. A nyertes 
produkciók: Rózsaszín Pár-
duc, Arcok, Hazatalálsz, Zsá-
kom-bákom, Rege, Buborék 
és a Kiválasztva. Mindazok, 
akik kíváncsiak ezekre a pro-
dukciókra, megnézhetik őket 
június 18-án a KMO Műve-
lődési Házban (Teleki út 50.), 
ahol Évadzáró Gálát tart az 
Arcok Táncstúdió.
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Lakáskijelölési jogot 
biztosít az önkormány-
zat a Fővárosi Tűzoltó- 
parancsnokság részére, 
hogy ezzel is segítse a kis-
pesti lánglovagok lakás-
gondjainak megoldását. A 
május 18-i testületi ülésen 
egyebek mellett a művészeti 
iskola és a Deák gimnázium 
térítési díjairól, valamint 
testvérvárosi megállapodás 
aláírásáról is döntöttek a 
képviselők.

- Az ülés kezdetén Gajda 
Péter polgármester, majd a 
képviselő-testület gratulált 
Kispest új országgyűlési 
képviselőjének, dr. Tarnai 
Richárdnak. 

- A zárt ülést követően 
előbb a 2010. évi költség-
vetésről szóló rendeletet 
módosították a képviselők, 

Kispesti tűzoltók juthatnak lakáshoz
majd az Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, vala-
mint a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium térítési díjainak 
emeléséről döntöttek. A gim-
náziumban a rendelet szerinti 
28 százalékkal szemben csak 
5 százalékkal emelkednek a 
felnőttoktatás térítési díjai, 
a művészeti iskolában pedig 
átlagosan 5 százalékkal kell 
többet fizetni szeptembertől.

- A testület elfogadta a Török 
Köztársaság Isztambul Pendik 
kerülete és Kispest közötti 
testvérvárosi együttműködési 
megállapodást, és felhatal-
mazta a polgármestert a doku-
mentum aláírására. 

- A képviselők úgy döntöt-
tek, hogy a kispesti tűzoltók 
lakásgondjainak megoldásá-
ra a Kosárfonó utcában egy 
53 m2-es, két szoba hallos, 

TESTÜLETI DÖNTÉSEK

összkomfortos lakás bérlőki-
jelölési jogát biztosítják a Fő-
városi Tűzoltóparancsnokság 
részére.

- A testület 100 ezer forinttal 
támogatja az Anyaoltalmazó 
Alapítványt. Az alapítvány 
az önhibájukon kívül krízis-
helyzetbe került anyáknak és 
gyermekeiknek nyújt szakmai 
segítséget: tavaly egy kispesti 
édesanyának és gyermekeinek 
segített. 

- A képviselők elfogadták az 
önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi felada-
tainak 2009. évi ellátásáról 
szóló átfogó értékelést. A do-
kumentum megállapítja, hogy 
az önkormányzat, eleget téve 
törvényi kötelezettségeinek, 
a gyermekvédelem területén 
előírt ellátásokat tavaly is biz-
tosította.

- A két testületi ülés között 
történt fontosabb esemé-
nyek tárgyalása kapcsán dr. 
Fried Miklós egy lakossági 
levelet nyújtott át a polgár-
mesternek. Ebben a Vak 
Bottyán utca lakói a KÖKI-
építkezés miatt a romló 
közbiztonságra panaszkod-
nak, térfigyelő kamerát és 
jelentősebb rendőri jelen-
létet kérnek. Gajda Péter 
utalt rá, hogy amint elkészül 
a beruházás, javulni fog a 
környéken a közbiztonság. 
Elmondta, az önkormányzat 
minden segítséget megad 
a rendőrségnek, hogy ja-
víthasson a helyzeten, ez 
ugyanis rendőrségi feladat, s 
ezért a kérést azonnal továb-
bítja a rendőrkapitánynak. 
Hozzátette, a hivatal meg-
vizsgálja térfigyelő kamera 
felszerelésének lehetőségét 
a területen.

avaly élesztettük újjá a 
kerületi gyermeknapi 
rendezvényünket Kispes-

ti Gyermeknap címen. Az el-
múlt évben nem volt túl kegyes 
hozzánk az idő, hiszen reggeltől 
estig borzalmas időjárás ural-
kodott, hideg volt és esett a Kis-
pesti Gyermeknapon. Idén csak 
délután vált programgyilkossá 
az időjárás, igaz csak egy órá-
ra, így rengeteg kispesti család 
élvezhette együtt a műsort, a 
színes programokat a Kispesti 
Uszoda kertjében. Bár fontos a 
gyereknap, minden bizonnyal 
a legtöbb szülő hozzám hason-
lóan nem csak ezen a napon 
„ünnepli” gyermekeit. Tulaj-
donképpen az év minden nap-
ján azért küzdünk, dolgozunk, 
örömmel, s néha bizony fárad-
sággal, hogy gyermekeinknek 

minél boldogabb, kiegyensúlyo-
zottabb, békésebb jelent és jövőt 
biztosíthassunk. Nyilván így 
vagyunk ezzel akkor is, ami-
kor az önkormányzat munkáját 
nézzük, s mi városházi vezetők 
is azért próbálunk mindent 
megtenni, hogy gyermekeinkre 
ne csak gyermeknapon fordít-
sunk nagyobb figyelmet. Így 
gondolkodunk akkor is, amikor 
a polgármesteri program ki-
emelt pontjait próbáljuk meg-
valósítani. Legyen szó akár az 
átfogó intézmény felújításokról, 
játszótér átalakításokról és újak 
építéséről, műfüves sportpályák 
kialakításáról, vagy akár a test-
vérvárosi programokról, mely 
által kispesti gyerekek százai 
ismerkedhetnek szomszédos és 
távolabbi népek kultúrájával, 
népeivel, köthetnek életreszóló 

barátságokat, juthatnak új isme-
retkehez. Persze tudom, hogy 
nem dőlhetünk hátra, hiszen 
sok a tennivalónk. Iskoláink, 
óvodáink, és bölcsődéink épü-
leteinek korszerűsítésével ren-
geteg feladatunk van. Nekünk 
városházi vezetőknek és orszá-
gos politikusoknak össze kell 
fognunk annak érdekében, hogy 
minél több forrást szerezhes-
sünk meg azért, hogy növelni 
tudjuk a kerületi bölcsődei férő-
helyek számát. Talán ez most az 
egyik legfontosabb középtávú 
feladatunk, hiszen látszik, hogy 
az a 15 férőhelybővítés sem lesz 
elegendő ahhoz, hogy jelentős 
mértékben javítani tudjuk a 
kispesti gyerekek bölcsődei 
ellátását, melyet szeptemberig 
elvégzünk. 2006-ban, amikor 
még csak készültem arra, hogy 

polgármester leszek, valamikor 
ilyenkor, tavasz végén, nyár ele-
jén kezdtem írni azt a progra-
mot, amelyre végül a kispestiek 
döntő többsége igent mondott. 
Most ismét a programírás idő-
szakában vagyok kollégáimmal. 
Sok okos és megvalósítható 
javaslatot kaptam az elmúlt 
napokban. A hozzám érkező 
észrevételek és a saját tapaszta-
lataim alapján is biztos vagyok 
benne, hogy a következő négy 
évben tennünk kell a bölcsődei 
férőhelyek bővítése érdekében, 
és tovább kell javítanunk a 
kerületi óvodai-iskolai ellátás 
színvonalán. Remélem, hogy 
ehhez megkapjuk azt a támoga-
tást, amit a kispestiek elvárnak 
a központi kormányzattól. Raj-
tunk nem fog múlni, a magunk 
részét beletesszük.

Gyereknap után

T

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

„Rajtunk nem fog múlni, a magunk részét beletesszük.”
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Minap egyik ellenzéki 
képviselőtársam sze-
memre vetette, hogy 

miért dolgoztatjuk halálra a 
parlamenti képviselőket, miért 
dolgozunk az országházban 
napi 12-14 órát, amikor az 
elmúlt években tized ekkora 
tempó sem volt?   A kormány-
program parlamenti vitájában 
pedig azt is szemünkre vetették, 
miért a választási programun-
kat hoztuk be kormányprog-
ramként. Válaszom rövid volt: 
„Azért, mert erre szavaztak az 
emberek, ezt ígértük meg”. 
Meg kell valósítani ugyanis 
a választási programunkat, 
amelynek középpontjában a 
munka, az otthon, a család, az 
egészség, a rend, mint alapér-
tékek állnak. Éppen elég baj, 

hogy eddig ez nem így volt.
Az „ej ráérünk arra még” 
szemlélete rengeteg kárt oko-
zott ugyanis Magyarország-
nak. Emiatt lettünk a régió 
éllovasaiból sereghajtók. Nap, 
mint nap érezzük, hogy a vá-
lasztások nyomán valóban új 
korszak kezdődött el. Igenis 
örülök annak, hogy  nem vár-
tuk meg a kormány felállását, 
hanem már azt megelőzően 
belekezdett az új összetételű 
Parlament a munkába. Számta-
lan törvényjavaslat tárgyalását 
kezdtük meg. Ezek azok a ja-
vaslatok, amiket megígértünk 
Önöknek. Az Alkotmányt mó-
dosítottuk, így belekerült a 200 
fős Parlament kötelezettsége 
az alaptörvénybe. A választási 
törvény módosítását előkészítő 

bizottságba a helyek felét fel-
ajánlottuk az ellenzékieknek 
– noha ők összesen nincsenek 
egyharmadnyian sem. Mert 
igenis fontos a nagyvonalúság 
– a politikában is. A Nemzeti 
Együttműködés Programjá-
nak vitájában kiderült, hogy 
mindegyik ellenzéki frakció 
támogatja a kormányprogram 
valamely részét. Eszerint még-
sem lehet olyan rossz….
A 3 csapás törvény beterjesz-
tésével szigorítjuk a büntetési 
tételeket. Családi pótlékot 
csak az fog kapni, aki iskolába 
jár. A jogosítvány alapfeltétele 
lesz a 8 általános elvégzése. 
A nemzet összetartozását és 
megerősödését jelentő kettős 
állampolgárságot a Parla-
ment 97 %-a elfogadta. Eb-

ből is látszik, hogy egy új, 
egyértelműbb és tisztább rend 
jött létre hazánkban.
A kispesti MSZP a kampány-
ban avval riogatta Önöket, 
hogy ha a Fidesz győz, meg-
szünteti majd Kispest önálló-
ságát. Ezt Önök nem hitték el, 
mert nem is volt igaz. Ezzel 
szemben, viszont radikálisan 
csökkentjük már ősztől a po-
litikusok (képviselők) számát 
Kispesten is. A kerület marad, 
a politikusok jóval kevesebben 
lesznek. 
Kormányzásunk alapját Orbán 
Viktor miniszterelnök fogal-
mazta meg a legtalálóbban: 
„sok millió magyar ember vál-
lán állunk, akiket munkánkkal 
szerényen és alázattal kell 
szolgálnunk”. 

Csökken a politikusok 
száma − Kispesten is

DR. TARNAI RICHÁRD, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

„A kerület marad, de sokkal kevesebb politikussal.”

MÉDIA

Aportál elindítói fontosnak 
tartják, hogy a lakosság 

egyszerűen, egy helyen ta-
láljon meg minden olyan in-
formációt, amit eddig főként 
tematikus helyekről tudott 
csak elérni. A hírblokkot a 
Magyar Távirati Irodával, 
és a kerületi önkormány-

Információs portál 
indult a kerületben
BpStart néven (www.bpstart.hu) közhasznú információs por-
tál indult a közelmúltban Budapesten. Egy Kispesten működő 
online médiaügynökség tartotta szükségesnek, hogy olyan la-
kossági portált tegyen elérhetővé, amely hírek, intézmények és 
cégek vonatkozásában teljes körű virtuális képet ad Budapest-
ről a fővárosban élők és az érdeklődők számára.

zatokkal közösen próbálják 
naprakészre szerkeszteni: 
kerületi, gazdasági, közle-
kedési, kulturális, sport-, 
politikai és rendőrségi híre-
ket egyaránt megtalálhatnak 
közöttük a böngészők. 
Egy cégkereső segítségével 
különböző szűrési szem-
pontok alapján adhatja meg 
a látogató, hogy melyik 
kerületben, milyen vállal-
kozást, céget vagy tevé-
kenységet keres. Az oldal 
felhasználói olyan kiemel-
ten fontos szolgáltatásokat 
is egyszerűen megtalálnak 
kerületekre bontva, mint 
az intézmények, az orvosi 
rendelők, a közszolgálta-
tók, a postahivatalok vagy 
a munkaügyi központok. 
Az oldalon elérhetőek a bu-
dapesti mozik, színházak, 
uszodák, könyvtárak és a 
kiállítótermek is. Terveznek 
új fejlesztéseket is, például 
fórumot, valamint fővárosi 
videó- és képgalériát – tá-
jékoztatta a Kispestet Stób 
Attila ügyvezető.
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Gyermekvédelemről

Minden évben az önkor-
mányzatoknak kötele-

zően el kell végeznie a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak átfogó, teljes 
körű értékelését. A teljesség 
igénye nélkül, csak az utób-
bi időben történt bölcsőde, 
óvoda- és iskola-felújításo-
kat, a Kispesti Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
új telephelyének kialakítá-
sát, a Gyermekek Átmeneti 
Otthonának működtetését, 
a Szolgálat pályázatainak si-
kereit elég lenne említenem 
az elmúlt időszak fontosabb 
történéseiből. Több uniós 
és hazai pályázat bizonyítja 
ezt. Egyik ilyen a kispesti 

általános iskolás korosztály 
részére indított felzárkóz-
tatási program, melyre 120 
fiatal jelentkezett. Másik 
kiemelt projekt, a „Lépés-
ről-lépésre” program, mely 
50 kispesti felnőtt részére 
nyújt felkészítést arra, hogy 
minél előbb munkába tudja-
nak állni, ami azért fontos, 
mert az esetek többségében 
a családi bevételek hiánya 
okozza a problémákat. A 
„Biztos kezdet” program –, 
melyet szintén már évek óta 
működtetünk – a szülőket 
készíti fel a gyermekneve-
lésre, valamint a gyermeket 
készíti fel az iskolakezdés-
re. Itt a szülő és gyermeke 
együtt „tanul” a szakembe-
rek segítségével. Tavaly is 
sikeres volt az ifjúsági klub 
működtetése Wekerlén, ahol 
a bűnmegelőzési programon 
kívül számos kulturális prog-
ramok is várt az érdeklődő 
fiatalokra. A gyermekeket 
növelő hátrányos helyzetű 
családokat segíti a Kispes-
ten működő tanulmányi ösz-

töndíj pályázat, amely több 
mint 300 gyermeket érint. 
Folytattuk a nehéz helyzet-
ben lévő családok gyerme-
keinek ingyenes táborozta-
tását Káptalanfüreden. Erre 
külön lehetőséget kaptak a 
roma fiatalok is. A kispesti 
óvodákban és általános is-
kolákban külön gyermekvé-
delmi felelősök dolgoznak 
„félállásban” (ez nem általá-
nos a fővárosban sem), akik 
az intézményekben lévő 
egyedi ügyekben nyújtanak 
segítséget. Célunk az, hogy 
ne legyen éhező gyermek 
az intézményeinkben, ezért 
tavaly és idén is, közvetlen 
az óvodák és iskolák is le-
hetőséget kaptak az iskolai 
étkeztetés további támoga-
tására összesen 13 millió Ft 
értékben. 
A megalapozott jó munka 
legfontosabb eleme a jel-
zőrendszer zökkenőmentes 
működtetése, az összhang 
a gyermekekkel foglalkozó 
kispesti intézmények között 
és ennek koordinálása, és 

minél hamarabbi intézke-
dés a jogszabályok keretei 
között. Természetesen nem 
csak az intézmények, hanem 
civil szervezetek és a Kis-
pesten működő egyházak is 
részt vesznek a jelzőrendszer 
hatékony működtetésében. 
A jelzőrendszer tapasztala-
tait felhasználva tudjuk pre-
ventív intézkedésekkel is, 
mint például a kapcsolattar-
tási ügyelet stb. fejleszteni a 
gyermekvédelmi hatékony-
ságunkat. Az előző évek 
értékeléseiből is világosan 
látszik, hogy Kispesten ki-
váló szakemberek kezében 
van a gyermekvédelem, 
családvédelem, valamint 
jelzik ezt az ezen a területen 
dolgozó szakemberek helyi, 
budapesti és országos szintű 
kiüttetései, elismerései.
Bízom benne, hogy az idei 
országgyűlési választásokon 
Kispestről Parlamentbe jutott 
három képviselő is támogatja 
a jövőben a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
további fejlesztését. 

Lőrinczi György (MSZP)

A gyermekvédelmet sokféle-
képpen lehet meghatározni, 

pedagógiai, jogi, egészségügyi 
és szociális szempontból. „ 
A gyermekvédelem feladata 
a gyermek testi, szellemi, 
erkölcsi,és anyagi érdekeit elő-
mozdítani.” Ma a magyar em-
bereket és családokat nemcsak 
a munkanélküliség, ami a kép-
viselő-testület élé terjesztett 
anyagból is kiderül, hanem a 
szociális biztonság széthullása 
is veszélyezteti, amiben nagy-
ban része volt az  elmúlt nyolc 
év kormányzati politikájának 

is. 2010-ben reálértéken har-
madával kevesebb támogatást 
kapnak az intézmények fenn-
tartói, mint 2002-ben. Napról-
napra nő az olyan gyermekek 
és családok száma, akik rend-
szeres gyerekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak, a 2008-as 
adatokhoz képest közel 30%-
os emelkedés tapasztalható a 
kerületünkben is. A kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra 
a múlt évi adatokhoz képest 
20%-os növekedés követke-
zett be. Az egyszeri anyasági 
támogatás, amit a szocialista 
kerületi vezetés egy tollvonás-
sal eltörölt volna – ha ez ellen 
a helyi FIDESZ képviselői 
nem tiltakoznak – 8,3%-al nö-
vekedett, és jelentett segítséget 
a kisgyermekes családoknak. 
Tisztelet érdemli azok munká-
ját, akik sokszor túlmunkában 
a családjuktól elvont időben, 
a gyermekjóléti szolgáltatás 
intézményein belül, segítséget 
nyújtanak az anyagi gondokkal 

küzdő családoknak, testileg és 
lelkileg veszélyeztetett gyer-
mekeknek. Az elmúlt évek 
elhibázott döntései (az óvo-
da-, és iskola-összevonások, 
megszüntetések) odavezettek, 
hogy az óvodák, iskolák több-
ségében 29-30 fős létszámok 
alakultak ki, így szinte lehe-
tetlenné válik a minőségi, sze-
mélyre szabott oktatás-nevelés.  
Elkeserítő, hogy folyamatosan 
nő az iskolai agresszió, ennek 
megfékezése nem a pedagó-
gusok elbocsátása, erkölcsi 
és anyagi ellehetetlenítése a 
jó megoldás, hanem ezzel el-
lentétben több pszichológus, 
fejlesztőpedagógus szakember 
munkájára van szükség. A ta-
nárok védelmében terjesztette 
be az új kormány azt a javasla-
tot, mely szerint a pedagógu-
sok bántalmazása mostantól, 
sokkal súlyosabban lesz bün-
tetendő. Az MSZP két évre 
csökkentette a GYED-GYES 
idejét (ezt az Orbán-kormány 

vissza fogja állítani 3 évre), 
ami 2012-re férőhelyhiány ki-
alakulásához vezethet. Évről-
évre visszatérő probléma az 
intézmények tárgyi feltételei, 
felújításai, karbantartása. Szá-
mos bölcsődében, óvodában 
a szülők végzik el azokat az 
állagmegóvó munkákat, ami 
az önkormányzat feladata, 
kötelessége lenne. Sürgősen 
meg kell oldani a Gyermekek 
Átmeneti Otthonának tetőtéri 
légkondicionálását, hogy az 
elviselhetetlenül meleg nyá-
ri hónapokban a gyermekek 
jobb közérzetét biztosítsuk, a 
FIDESZ erre tett javaslatát az 
MSZP sorozatosan leszavazta. 
A FIDESZ többször hangsú-
lyozta, hogy a jövőben vissza 
kell állítani, meg kell erősíteni 
a szociális területen dolgozók, 
szakmájukat tisztességgel 
végzők megbecsülését, és biz-
tosítani kell az intézmények 
nyugodt, kiszámítható műkö-
dését.

Tóthné Szabó Éva (Fidesz-KDNP)
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A kerületünkben folyó gyer-
mekvédelmi munka nagyon 

sokrétű és tartalmas, a sokak 
által ismert anyagi támogatáso-
kon és törvényi rendelkezése-
ken felül számtalan lehetőséget 
nyújtanak a kispesti, segítségre 
szoruló gyerekek és családok 
számára  az erre szakosodott 
intézmények. A teljes kínálat 
felsorolása helyett csak néhá-
nyat emelnék ki: részképes- 

ség-fejlesztő programok, terá-
piák, gyerekfelügyelet, szülők 
számára szervezett tréningek 
–felvilágosító előadások, 
szabadidős programok, nyári 
táborok, krízis-intervenció, 
családterápia, adósságkezelés-
ben való segítségnyújtás, ado-
mányok gyűjtése, prevenciós 
programok, kapcsolattartási 
ügyelet válások esetén. Nagyon 
fontos és hatékony a jelző-
rendszer kiépítése és működ-
tetése, melynek segítségével a 
különböző területen (oktatás, 
egészségügy, gyermekvéde-
lem, gyámhatóság, rendőrség) 
dolgozó szakemberek rendsze-
resen konzultálnak egymással 
szakmai-módszertani ügyek-
ben, de konkrét segítségnyúj-
tást igénylő esetekben is. Az 
intézmények folyamatosan 

fejlődnek, részben eszközök, 
részben szakmai ismeretek 
megújulása és gazdagodása 
révén, és ezekre a forrást sok 
esetben pályázatokon keresz-
tül önmaguk teremtik meg. 
Sok új, komplex és innovatív 
program tud ilyen módon 
megvalósulni akár több intéz-
mény sikeres együttműködé-
sével. Azt gondolom, hogy sok 
kispesti lakos, aki felkeresi a 
gyermekvédelem intézménye-
it, tapasztalja a barátságos, 
segítőkész hangulatot, pozitív 
emberi és szakmai hozzáál-
lást. A megelőző-prevenciós 
programok közül kiemelen-
dő a KMO „Mondj Nemet” 
drogprevenciós programja, és 
kézműves foglalkozásai, me-
lyek már hagyományszerűen 
működnek.  Sikerrel beveze-

tésre került a KIABÁL (Kis-
pesti Bűn-és Áldozattá válás 
Megelőzési Program) komplex 
bűnmegelőzési program, több 
intézmény együttműködésével, 
mely társasjáték formájában 
dolgozza fel a bűnügy, drog-
fogyasztás, áldozattá válás és 
iskola/szabadidő témaköröket 
a kerületi általános iskolák 7-8. 
osztályában. 
A jövő feladatai is körvonala-
zódnak: 
1. „tanoda-típusú” délutáni 
foglalkozás a hátrányos hely-
zetű tanulók megsegítése érde-
kében,
2. iskolai agresszió kezelése 
terápiás módszerekkel,
3. iskola-előkészítő „O” osztály 
indítása az óvodából iskolába 
való átmenet megkönnyítésére 
fejlesztő foglalkozásokkal.

Szemők Gábor (SZDSZ)

Sajnos nagyon sok család él 
– gyakran önhibáján kívül 

– olyan szegénységben, hogy 
a gyermekeiknek nem tudják 
biztosítani az egészséges fi-
zikai és szellemi fejlődéshez 
szükséges anyagi hátteret. 
Az ilyen családok – azon 
belül elsősorban a gyerme-
kek – helyzetének javításáért 
önkormányzatunk sokat tesz, 

de sajnos annyit nem tud, 
amennyi ezt a kérdést meg-
nyugtatóan rendezhetné. A 
segítségnyújtásban rengeteg 
szervezet és intézmény vesz 
részt. Annak ellenére, hogy 
az ott tevékenykedők lelkiis-
meretesen végzik áldozatos 
munkájukat, ez a sok résztve-
vős rendszer szétforgácsolja a 
rendelkezésre álló forrásokat. 
Jobb, hatékonyabb működést 
lehetne biztosítani, ha egy 
vezetés alá kerülnének az 
egymáshoz kapcsolódó, vagy 
egymásra épülő feladatokat 
ellátó szervezetek. Mindezek-
kel együtt megfontolandó, 
hogy miért önkormányzati 
szinten kell százmilliókat 
költeni a szociális ellátásra. A 
szegénység ugyanis többnyire 

nem az önkormányzatok, ha-
nem az állam hibás működé-
sének következménye. Ezért 
véleményem szerint ennek 
orvoslásának költségeit teljes 
egészében az államnak kel-
lene biztosítania. Ma sajnos 
rengeteg kötelezően ellátandó 
feladat van, aminek költsége-
it ugyan jelentős mértékben 
visszakapják az önkormány-
zatok, de így is jelentős költsé-
gek maradnak, amit saját erő-
ből kell fedezni. Emellett még 
vannak az úgynevezett önként 
vállalt feladatok, amik ugyan 
jogi értelemben nem kötelező-
ek, de erkölcsi kötelességünk 
ezek nyújtása a rászorulók 
részére. Ezeket szükséges len-
ne országosan egységesíteni, 
és állami szinten biztosítani 

rájuk az anyagi forrásokat. 
Fontos az egységesítés, hiszen 
komoly „veszélyt” jelenthet, 
ha egyes önkormányzatok 
kiugróan magas színvonalon 
gondoskodik az illetékességi 
területén lakó rászorultakról. 
Ez ugyanis szívó hatást fejt ki, 
ezáltal beköltözhetnek továb-
bi, támogatásra szorulók. Ez 
pedig vagy költségnövekedést, 
vagy színvonalcsökkenést 
eredményez. Összességében 
elmondható, hogy Kispesten 
országos összehasonlításban 
magas szintű a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ellátás, 
de ésszerűsítéssel a színvonal 
romlása nélkül lehetne csök-
kenteni a költségeket, vagy 
azonos ráfordítás mellett to-
vább javítani színvonalat.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

A képviselő-testület legutóbbi ülésén az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak tavalyi 
évről szóló értékelését tárgyalta. Mi a véleményük a frakcióknak a helyi gyermekvédelemről?

Hosszú kényszerszünet után 
újra szeretettel várjuk tag-

jainkat (Kispesti Nyugdíjasok 
Szociális és Érdekvédelmi 

Egyesülete – KINYE) június 
22-től a Csokonai utca 1/3. 
alatt. A torna, a kézimunka 
szakkör, az ezoterikus klub és 

Nyugdíjasok figyelem!
TÁJÉKOZTATÓ

Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvé-
delmi Egyesülete - KINYE

a könyvtárunk is a megszokott 
helyen és időben lesz a szépen 
felújított klub helyiségben. 
Továbbá minden új érdeklődőt 
is szeretettel várunk, aki szép 
és hangulatos környezetben 
szeretné szabadidejét eltölteni. 
A kirándulni vágyók is keres-
senek bennünket a meghirde-
tett programjainkra. Ügyeleti 
rend: kedden és csütörtökön: 
13-16-óráig.
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Május 30-án ismét bolha-
piac volt Wekerlén. Az 

érdeklődés szerencsére olyan 
nagy volt, hogy az árusító-
helyek rekordsebességgel 
keltek el. A mostani esemény 
más volt, mint az eddigiek: 
egyrészt a frissen felújított 
Gutenberg téri piac barátsá-
gos asztalai miatt, másrészt 
azért, mert kerékpárbörzével 
volt egybekötve.
Bár a piac bejáratán az áll, 
hogy tilos kerékpárt bevinni, 
ezt most bárki megtehette. A 
program az alkalmi kerékpá-
rozók kedvét is biztosan meg-
hozta egy kis testmozgáshoz: 
önzetlen helyi szakértők 
jóvoltából ingyenes bicikli-
klinika működött, és bárki 
eladhatta, vagy elcserélhette 
fölösleges kerékpáralkatré-
szeit. A gyerekek biciklis 
témájú könyveket lapozgat-
hattak, vagy megleshették, 
hogyan lesz öv, karkötő vagy 
más kiegészítő a kreatívan 
újrahasznosított lyukas bi-
cikligumiból.

A Bringa Konyha standja is 
népszerű volt: ők megunt, 
kiselejtezett bicikliket és al-
katrészeket gyűjtöttek, hogy 
azokat helyrehozva, vagy új 
bringává építve beteg és hát-
rányos helyzetű gyerekeknek 
szerezzenek örömet.
A bolhapiac nagyon jó moz-

gósító és összetartó esemény 
volt felnőtteknek és gyere-
keknek egyaránt.  Mindenki 
jól érezte magát, aki szereti a 
békebeli zsibvásári hangula-
tot, és örül annak az egyszerű, 
de nagyszerű dolognak, hogy 
az egyik ember kacatjai egy 
másik kincsei lehetnek.

SZABADIDŐ

Bolhapiac és kerékpárbörze

WEKERLE GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
Corvin krt. 32.
Korábban I. Idősek Klubja

Június 4. 14.00: gyógytorna.
Június 15. 13.00: 
nagymamáink epres süte-
mény receptjei.

KERTVÁROSI GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
Kossuth L. utca 202. 
Korábban II. sz. Idősek Klubja

Június.10. 13.00: lecsó parti.
Június 11. 10.00: 
beszélgetés az egészséges 
táplálkozásról.
Június 15. 9.00-12.00: egész-
ségmegőrző nyílt  nap.

LILA AKÁC GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
Ady Endre út 110.
Korábban III. sz. Idősek 
Klubja

Június 4. 12.30: 
Környezetvédelmi Világnap 
alkalmából Tóth Tibor tart 
előadást.
Június 7. 13.00: 
Kézimunka klub.
Június 10.: 
Baross Gáborra emlékezünk.

ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
Táncsics M. u. 7.
Korábban IV. sz. Idősek 
Klubja

Június 4. 13.00: 
kötés, horgolás.
Június 14. 14.00: 
gyógytorna.

ZÖLD DIÓFA GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
József Attila u. 77.
Korábban V. sz. Idősek Klubja

Június 9. 14.00: 
vitamin nap.

CSILLAGOK NAPKÖZI OTTHONA  
– KORÁBBAN ÉNO - 
Táncsics M. u. 7.

Június 18. 9.00-10.00: beszél-
getés a családi kapcsolatok-
ról.

PROGRAMAJÁNLÓ

Segítő Kéz programok
A Prof. Dr. Kováts István 
Alapítvány budapesti ille-
tőségű súlyos mozgáskorlá-
tozott fiatalok támogatására 
pályázatot hirdet, amely ta-
nulmányok folytatásához, 
közlekedéshez, lakhatási, 
illetve munkavállalási fel-
tételek megteremtéséhez 
szükséges tárgyi eszközök 
vásárlásához hozzájárulás-
ként igényelhető. 

Az alapítványtól pályázha-
tó összeg nem lehet több a 
pályázati cél költségének 
25%-ánál, de legfeljebb 
45 000 Ft. Pályázni a 40. 
életév betöltéséig lehet. 
A pályázathoz mellékelni 
szükséges a súlyos moz-
gáskorlátozottság tényét 
igazoló orvosi igazolásokat, 
valamint a családban együtt 
élők 2009. évi jövedelem-
nyilatkozatait. A névvel, 
címmel és telefonszámmal 
ellátott pályázatokat Prof. 
Dr. Kováts István Alapít-
vány, 1052 Budapest, Vá-
rosház u. 9-11. címre kérjük 
beküldeni 2010. augusztus 
31-ig. Minden pályázó 
2010. október 31. napjáig 
kap értesítést a kuratóri-
um döntéséről. A nyertes 
pályázók a Fogyatékosok 
Napja Fővárosi rendezvé-
nye keretében vehetik át a 
díjakat. A mozgáskorláto-
zott fiatalok támogatására 
létrehozott Prof. Dr. Kováts 
István Alapítvány kuratóri-
uma tájékoztatja az adomá-
nyozókat, hogy 2008. évi 
személyi jövedelemadójuk 
1%-át a mozgáskorlátozot-
tak 2009. évi támogatására 
használta fel. Köszönjük 
mindazoknak, akik jöve-
delemadójuk 1%-át az Ala-
pítvány részére juttatták! 

Mozgás-
korlátozottak 
támogatása

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Idősek Klubjainak 
június első felének programjai
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Amennyiben Ön a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól 
szóló törvényben meghatá-
rozott (bolgár, cigány, görög, 
horvát, lengyel, német, ör-
mény, román, ruszin, szerb, 
szlovák, szlovén, ukrán) 
kisebbséghez tartozik, 2010 
októberében részt vehet a 
helyi önkormányzati válasz-
tásokkal azonos napon tartott 
települési kisebbségi önkor-
mányzati választáson.
Kisebbségi választójogának 
gyakorlásához összefoglaltuk 
a legfontosabb tudnivalókat, 
melyek az alábbiak.

VÁLASZTÓJOG A NEMZETI 
ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐINEK VÁLASZTÁSÁN

A települési kisebbségi ön-
kormányzati választáson az 
szavazhat, aki

-  a fent felsorolt 13 kisebb-
ség egyikéhez tartozik, és 
a kisebbséghez tartozását 
nyilatkozatával vállalja,

-  2010. október 1. napjáig 
nagykorúvá váló magyar 
állampolgár,

-  a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármes-
terek választásán válasz-
tójoggal rendelkezik,

-  szerepel a kisebbségi 
választói jegyzékben.

Az említett feltételeknek ak-
kor is meg kell felelnie, ha 
jelöltként kíván indulni.
A kisebbségi választásokon 
tehát csak akkor szavazhat, 
és csak akkor lehet jelölt, ha 
– kérelmére – a jegyző fel-
veszi a kisebbségi választói 
jegyzékbe!

A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI 
JEGYZÉK

A kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvételét 2010. 
július 15. napján 16 óráig kér-
heti a lakóhelye szerinti tele-
pülés jegyzőjétől az itt talál-
ható nyomtatványon, amelyet 
kitöltés után kinyomtatva és 
aláírva a polgármesteri hivatal 

épületében található gyűjtőlá-
dába dobhat be, vagy levél út-
ján juttathat el a jegyzőhöz. A 
levélnek július 15-ig meg kell 
érkeznie a polgármesteri hi-
vatalba! Ebben a táblázatban 
megtalálhatja a polgármesteri 
hivatalok címét, illetőleg azo-
kat a telefonszámokat, ahol 
a gyűjtőláda pontos helyéről 
kaphat tájékoztatást.
Csak egy kisebbség választói 
jegyzékére kérheti felvételét, 
ellenkező esetben valamennyi 
kérelme érvénytelen.
Ha Ön a kérelemnyomtat-
ványt hiánytalanul kitölti, 
és határidőben eljuttatja a 
jegyzőhöz, továbbá magyar 
állampolgársággal és a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán 
választójoggal rendelkezik, a 
jegyző felveszi Önt az adott 
kisebbség választói jegyzéké-
be.
A választójogát csak azon a 
településen gyakorolhatja, 
ahol bejelentett lakcímmel 
rendelkezik. Ha tehát a ki-
sebbségi választói jegyzékbe 
vételét követően más telepü-
lésre költözik, választójoga 
is megszűnik! (Ha július 15-e 
előtt változtat lakcímet, akkor 
természetesen az új lakcí-
me szerinti településen még 
kérheti a választói jegyzékbe 
vételét.)

A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI 
JEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS 
JOGORVOSLAT

Ha a kisebbségi választói 
jegyzékbe való felvételét a 
jegyző megtagadja, erről Önt 
haladéktalanul értesíti. A ki-
sebbségi választói jegyzékbe 
vételt megtagadó döntés ellen 
a határozat kézhezvételét kö-
vető 3 napon belül nyújthat 
be kifogást a határozatot hozó 
jegyzőhöz. Amennyiben a 
jegyző helyt ad a kifogás-
nak, módosítja a kisebbségi 
választói jegyzéket. Ha a 
kifogásnak nem ad helyt, azt 
a beérkezését követő napon 
automatikusan megküldi a 
helyi bíróságnak, Budapesten 
a Pesti Központi Kerületi Bí-
róságnak.

A VÁLASZTÁS KITŰZÉSE

A kisebbségi önkormányzati 
választást akkor tűzi ki a he-
lyi választási bizottság, ha a 
településen az adott kisebbség 
választói jegyzékében szerep-
lő kisebbségi választópolgár-
ok száma a választás kitűzé-
sének napján eléri a 30 főt.

JELÖLTÁLLÍTÁS

Jelöltet csak olyan – az egye-
sülési jogról szóló törvény 
szerinti, közhasznú vagy 
nem közhasznú – társadalmi 
szervezet állíthat, amelynek a 
választás évét megelőző leg-
alább 3 éve alapszabályában 
rögzített célja az adott kisebb-
ség képviselete. Független 
jelöltek indulására a törvény 
nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti 
kisebbségi választói jegyzék-
ben szereplő választópolgár 
lehet. A választópolgár – la-
kóhelyétől függetlenül – bár-
mely településen jelölhető. A 
lakóhelytől eltérő településen 
jelöltként történő nyilvántar-
tásba vételnek nem akadálya, 
ha a jelölt lakóhelyén nem 
kerül sor települési kisebbsé-
gi önkormányzati választás 
kitűzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy

-  vállalja az adott kisebbség 
képviseletét,

-  ismeri az adott kisebbségi 
közösség nyelvét,

-  ismeri az adott kisebbségi 
közösség kultúráját és 
hagyományait,

-  korábban volt-e más 
kisebbség kisebbségi 
önkormányzatának tagja 
vagy tisztségviselője.

A jelölt nyilatkozata nyilvá-
nos, azt bárki megismerheti.

SZAVAZÁS

A szavazásra településenként 
e célra létrehozott, önálló sza-
vazókörben (szavazókörök-
ben) kerül sor, melynek címé-
ről és a szavazás időpontjáról 
a jegyző a választás kitűzését 
követően értesítőt küld.

A szavazólapon az érintett 
kisebbség minden jelöltje 
feltüntetésre kerül, kisorsolt 
sorrendben. A települési ki-
sebbségi önkormányzat kép-
viselő-testülete 5 tagú, ezért 
szavazni legfeljebb 5 jelöltre 
lehet. Képviselők a legtöbb 
szavazatot kapott jelöltek 
lesznek.

SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES 
ADATOK KEZELÉSE A KISEBB-
SÉGI VÁLASZTÁSON

A választás során a személyes 
és különleges adatok kezelése 
mindvégig az adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelő 
módon történik. A törvény 
meghatározza az adatkezelés 
célját és az adatkezelők körét 
is. Ennek megfelelően a ki-
sebbségi választói jegyzék – a 
számadatok kivételével – nem 
nyilvános, abba csak a vá-
lasztási iroda, a választási bi-
zottság és a bíróság tekinthet 
bele feladatainak végrehajtása 
érdekében.
A kisebbségi választói jegy-
zék a szavazás eredményének 
jogerőssé válását követően 
haladéktalanul megsemmisí-
tésre kerül.

TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KI-
SEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Amennyiben az adott ki-
sebbség megfelelő számú 
települési kisebbségi önkor-
mányzattal rendelkezik, 2011 
márciusában a kisebbség te-
rületi és országos önkormány-
zatot hozhat létre. A területi 
és országos önkormányzatot 
a települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselők (elekto-
rok) választják.

Kispesten a Városháza aulá-
jában (XIX. ker. Városház tér 
18.) elhelyezett gyűjtőládába 
lehet bedobni a kérelmet, míg 
levélben a XIX. ker. Polgár-
mesteri Hivatal jegyzőjének 
címezve (1195 Bp. Városház tér 
18-20.) juttatható el a kérelem 
úgy, hogy az legkésőbb 2010. 
július 15-ig megérkezzen.

VÁLASZTÁSI IRODA

Kisebbségi választás
VOKS 2010
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Ki�e�i egyesület a World 
CKA egyesületi világbaj-
nokságon 

A kispesti Öt Elem Wushu 
Egyesület idén is remekül 
szerepelt az olaszországi 
Perugia-ban május 14-16. 
között rendezett World 
CKA egyesületi világ-
bajnokságon. Egyéniben 
Parragh Csaba első és má-
sodik lett, Nagy Beatrix 
két VB-második, Benkő 
Mónika és Andrási Tamás 
egyaránt VB-harmadik, 
Szupkay Katalin és Szabó 
Csilla VB-negyedik he-
lyezést ért el. Köszönjük 
mindenkinek a felkészü-
léshez nyújtott segítséget, 
különösen Kispest önkor-
mányzatának az egész éves 
támogatást!

ÖT ELEM 
WUSHU EGYESÜLET

Sportsiker
VILÁGVERSENY

Ebben a tanévben is meg-
rendezték a Teleki Pál 

Országos Földrajz-Földtan 
Versenyt Balatonalmádiban, 
amelyen 7. és 8. osztályos 
tanulók vettek részt Magyar-
ország különböző régióiból. 
Természetesen ezt a döntőt 
elődöntők sora, összesen 3 
forduló előzte meg, ahol 28 
ezer gyerek indult, így a fi-
náléban részt vevő 22 tanuló 
valódi kis földrajztudósnak 
bizonyult. A fővárosi I. helye-
zése nyomán  Dzama Demjén 
László, a Vass Lajos Általános 
Iskola 8.a osztályos tanulója 
jogos reményekkel indult neki 

a háromnapos versenynek, 
mivel tavaly hetedikesként a 
7. helyet sikerült az országos 
döntőben megszereznie. A 
feladatsor három részből állt 
– írásbeli, terepgyakorlat és 
szóbeli vizsga –, valamennyi 
embert próbálóan nehéz fel-
adatokkal. Hatalmas anyagot 
fogott át a verseny: teljes Eu-
rópa és Magyarország, vala-
mint Teleki Pál élete volt az, 
amiről számot kellett adniuk 
a versenyzőknek a három na-
pig tartó küzdelemben. Laci 
kitartó munkája, szorgalma 
és nem utolsósorban tehetsé-
ge eredményeként 2010-ben 

az ország 3. legjobb földraj-
zosának bizonyult kategóriá-
jában, sőt a 100%-os szóbeli 
eredményéért elhozta a zsűri 
különdíját is. E sikerben osz-
tozik felkészítő tanárával, 
Uhl Istvánné Margit néni-
vel, aki hosszú hónapokon, 
sőt éveken át kitartó munkát 
végzett Lacival, irányította, 
segítette őt a felkészülésben, 
eleget téve annak, a talán 
legnemesebb tanári feladat-
nak, hogy a gondjaira bízott 
tehetséget kibontakoztassa, 
sikerélményhez jutassa.

E. CS. J.

OKTATÁS

Bronzérem az országos versenyen

Akisváros, ahol zombik ólál-
kodnak. Tessék? Hogy ezek 

valójában nem is zombik?! 
Úristen! Igazad lehet… Mert 
hogy milyen impotens zombi 
is az olyan, amelyik se nem 
harap, se nem fertőz a vérével, 
de még csak be sem krepál mi-
előtt őrjöngő vadállattá válik? 
Nohát kérem szépen, az ilyen 
(élőlényt) alapvetően minden-
koron úgy aposztrofáljuk, hogy 
elmebeteg. 
A történet lényege annyi, hogy 
(újfent) kiokítanak bennünket 
„naiv” nézőket arról, mi is 
történik az Egyesült Államok-
ban olyankor, ha egy biológiai 
fegyver elszabadul, tipikusan 
ama kislélekszámú közösség 
környezetében. Mindez rövid 

egyenlet formájában levezetve 
= őrültek + káosz + hadsereg 
+ táborozás + a nyilvánva-
ló poén a végére, amit most 
csakazértsem árulok el, hogy 
micsoda. Ezen körülmények 
kavalkádjában követhetjük 
nyomon igazából két főhősünk: 
Timothy „Hitman” Olyphant 
mint a seriff és párja, Radha 

Mitchell (Silent Hill; A Tűzben 
edzett férfi) alias a doktornő 
menekülését a vesztegzár alól, 
miközben az a kevés barátjuk 
is elfogy, ami addig is alig 
volt nekik… Természetesen 
nem kevés izgalom és rettenet 
közepette teszik ezt, hála el-
sősorban továbbra is e műfaj 
nagymesterének: George A. 
Romeronak.
Tény hogy A Tébolyultak 
esetében jobbára amolyan 
hagyományőrző filmmel ál-
lunk szemben, mindazonáltal 
ez egy okosan újragondolt és 
pompásan feltálalt remake, 
ahol is még a Holtak Hajnalá-
val teremtett, kötelező Johnny 
Cash-es kezdőnótázás is visz-
szaköszön.

KERESZTESI FERENC

Nem Néked való vidék…
FILMAJÁNLÓ

The Crazies / A Tébolyultak

Folytatódott május 13-án a 
Ki�e�i Cukorbeteg Klub ren-
dezésében az egyes betegségek 
természetes gyógymóddal 
történő megelőzése, valamint 
állapotjavításának előadásso-
rozata a Ki�e�i Kaszinóban.
Most a légzőszervek műkö-
dése, illetve a nem megfelelő 
működéséből adódó külön-
böző betegségek voltak az 
előadás témái. Az esős, szeles 
idő ellenére sok érdeklődőt 
vonzott a program, melyen 
többek között szó volt arról is, 
hogyan tudunk védekezni az 
asztma és allergia ellen, illet-
ve hogyan tudjuk azok tüne-
teit csökkenteni. Legközelebb 
június 10-én 15 órától a nyári 
bőrproblémák megelőzéséről, 
kezeléséről fog előadást tar-
tani Zolnay Antal a Kispesti 
Kaszinóban (Fő utca 42.). A 
klubról bővebb információ 
Huszák János klubvezetőtől 
kérhető a 06-30-369-2747-es 
telefonszámon.

Cukorbeteg 
Klub

ELŐADÁS

Kispesti diák az ország harmadik legjobb „földrajztudósa”

Zenekari hangverseny a KMO-ban
Strauss – Lehár Kálmán 
szimfonikus zenekari 
hangverseny a Kispesti 
Művészeti Iskola Szim-
fonikus Zenekarának 
előadásában június 10-én 
(csütörtökön) 19 órakor, a 
KMO (Teleki u. 50.) Déry-
né-termében.

MŰSOR:
Johann Strauss: Denevér – nyi-
tány,  Cigánybáró - Saffi dala, 
Mennydörgés és villámlás 
polka, Császár  keringő,  Anna 
polka,  Vadászat polka. Lehár 
Ferenc: A mosoly országa 
– nyitány, Víg özvegy – Vilja 
dal, Arany – ezüst keringő. 

Kálmán Imre: Marica grófnő 
– Marica belépője, Csárdáski-
rálynő – Álom-álom…
Közreműködik: Matkócsik 
Éva operaénekes. Vezényel: 
Taligás Lajos. A műsort vezeti: 
Lévay Zoltán.

A belépés díjtalan!
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Képviselői fogadóórák

Fogadónapok
Gajda Péter

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

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

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

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P:  8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. | 
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.

Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

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.

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

172010. június 2.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hét-
köznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kétheten-
ként), 18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE 
bibliaóra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmá-
ció, 18 órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyü-
lekezeti 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, gyermekalkal-
mak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, 
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfir-
mációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 évesek-
nek 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, if-
júsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-
külön) péntek este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasár-
nap 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 időpon-
tokban. 

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 gyerme-
keknek, 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 rászo-
rultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajlék-
talanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek 
részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsa füzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Va sár naponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor ve cser nye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 
0620 / 824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.
lutheran.hu) Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (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: hit-
tan, 18: ifjúsági bibliaóra. Ezen kívül: fiatal házasok 
köre, baba-mama klub, házi bibliaórák, hittan, konfir-
máció 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 ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is, 
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden 
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találko-
zás 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 óra-
kor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt 
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütör-
tökön 17.00.

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkal mainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizony ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor biblia-
óra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor if-
júsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasár-
nap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szent-
ségimádás, 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. 

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 

újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010. 
június 14. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet 
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltha-
tó utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Akkor mégis hol tetszett felszállni?”. Nyerteseink: 
Balogh Istvánné (Hárs utca), dr. Nagy Mária (Alpár utca).  
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

Rejtvény
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RENDEZVÉNYEK

Június 5. szombat 10 óra
MODERTÁNC ÉS JAZZ 
BEMUTATÓ

Földi Fruzsina tanítványa-
inak bemutatója

Június 12-13. 
szombat-vasárnap

VÁROSÜNNEP

Június 18. péntek
20 ÉVES A MÁGNES SZÍNHÁZ

KIÁLLÍTÁSOK

Kispesti Helytörténeti 
Gyűjtemény
(1193 Budapest, Csokonai 
utca 9. - bejárat az iskola 
jobb oldala felől, a kertka-
pun)

A KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 
100 ÉVE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

Csoportok délelőtti látoga-
tásához előzetes bejelent-
kezést kérünk!

ELŐTÉR GALÉRIA
KISPESTI HELIKON KULTURÁLIS 
EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás megtekinthető 
2010. július 23-ig

KLUBOK

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 óra-
kor. A részvétel díjtalan!

LÉLEKEMELŐ KLUB 
Június 10. csütörtök 
18.30 óra 
Előadó: 
Szabó Andrea Krisztina 
spirituális gyógyító 

Június 24. csütörtök 
18.30 óra 
Beszélgetés a szeretetről és 
a boldogságról. 
Előadó: 
Stépán Katalin Hellinger 
családállitó terapeuta

További információ: 
Szabó Andrea Krisztina 
Telefon:  
06-30-940-0052, 
www.belsogyermek.hu 

NYÁRI TÁBOR

Július 5-től július 14-ig
KOMPLEX MŰVÉSZETI 
SZAKTÁBOR

A közkedvelt kunbaracsi 
helyszínen!
Színjátszás, tánc, kreatív-
hobby, shaolin önvédelmi 
szakokkal
a 8-16 éves korosztály 
részére

Lovaglás, go-kart, meden-
ce, játszótér, sportpályák
A szakmai programok mel-
lett egy napot a kecskeméti 
élményfürdőben töltünk, 
„sajtgyár” látogatás trak-
torral, sportprogramok, 
vizicsata, stb.
Az esték jó hangulatáról 
mi gondoskodunk!
Részvételi díj: 29 900 Ft, 
mely az utazás, szállás, 
napi 3 étkezés és a foglal-

kozások költségeit tartal-
mazza.
Jelentkezési határidő: júni-
us 20.

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

WWW.KMO.HU
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PALACSINTÁS VIGADALOM 
Közhírré tétetik, hogy a 
Wekerlei Gyermekház PALA-
CSINTASÜTŐ VERSENYT 
hirdet a környék lányainak, 
fiainak, hölgyeinek és urainak!
A verseny ideje: 
június 19. 10.00-15.00 óra.
Jelentkezési határidő: június 5.
Helyszíne: A Wekerlei Gyer-
mekház királyi udvara. (1192 
Bp. Fő u. 22). A versenyre 2-4 
fős csapattal lehet benevezni.

Kategóriák: 
1. hagyományőrző palacsinták 
2. édes csodák
3. sós palacsinták

További választható 
próbatételek: 
1. próba: 
a csapatnak 10 perc alatt minél 
több értékelhető palacsintát kell 
kisütni
2. próba: 
palacsinta feldobó verseny
3. próba: 
palacsintatekerő verseny
4. próba: 
palacsintaevő verseny

A nevezés módja: e-mailben, 
drótpostával (telefonon), vagy 
személyesen a Wekerlei Gyer-
mekházban. Cím: Wekerlei 
Gyermekház, 1191 Budapest, Fő 
utca 22. Tel.: 282-9895
E-mail: 
gyermekhaz@kispest.hu 
szervezes.wgyh@gmail.com 

Amit a versenyzőknek hozniuk 
kell: otthon kikevert palacsinta-
tészta, töltelék (tetszés szerinti), 
palacsintasütő serpenyő (olajat, 
sütőhelyet biztosítunk).

A királyi zsűri: 
Detre Annamária, színművész-
nő (Kökényszemű Katica)
Halásztanya Étterem szakácsa 
(Csöröge főszakács)
Meghívott vendég 

A győztesek és résztvevők 
kincstári jutalomban részesül-
nek! Várjuk a családok, intéz-
mények jelentkezését!

PROGRAMJAINK

JOGOS VAGY NEM JOGOS? 

Sorozat mindazoknak, akik ke-
resik az igazukat!
A kérdésekre minden alka-
lommal dr. Garamvölgyi János 
válaszol. Lakás és ingatlannal 
kapcsolatos kérdések. Tulajdon-
jog, vételi jog, elővásárlási jog, 
haszonélvezeti jog. Adás-vétel, 
csere. Ajándékozás, öröklési 
szerződés. A tulajdoni lap, te-
lekkönyvön kívüli tulajdonos. 
Illetékek, adózás. Lakásbérlet, 
bérbeadás. A lakáshasználathoz 
kapcsolódó kötelezettségek. A 
„lakás maffia”, lehetőségek a 
védekezésre.
Június 4.  18.00-19.00
Belépődíj: 400 Ft/ fő

BOLGÁR NAP

Napos-parttól az Aranyhomo-
kig
Programok:
-  JANTRA Bolgár 

Néptáncegyüttes 
-  bolgár táncház a 

FALKAFOLK együttessel
- bolgár irodalom, bolgár filmek
- tengerpart és balkáni hegyek 
-  ikonfestés, kézműves foglal-

kozás
- bolgár konyha

Június 5. 10.00-15.00
Belépés díjtalan!!
Fő támogató: XIX. kerületi Bol-
gár Kisebbségi Önkormányzat
 Közreműködők: Budapesti 
Bolgár Kulturális Intézet 

Magyar-Bolgár Baráti Társaság

FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
„Ide lábam, ne tova,
 Ne idegen faluba,
 Mert idegen faluba
 Nincs ilyen jó muzsika!”
Moldvai-csángó magyar nép-
zene kicsiknek és nagyoknak 
minden hónap első szombatján. 
Játékos néptánc tanítás élő ze-
nével, mesével, daltanulással és 
hangszerbemutatóval
Június 12. 10.00-11.30
Belépődíj: 500 Ft

ESTI NYÁRKÖSZÖNTŐ RETROMOZI 
MADE IN HUNGÁRIA 

Színes, magyar zenés film a 
Hungária együttes megalaku-

lásáról.
Milyen is lehetett a régi kert-
mozik hangulata, ahol a nyári 
szerelmek, édes csókok szület-
tek? Traubiszóda, Meggymárka, 
medvecukor és békebeli perec.

Várunk mindenkit a soha meg 
nem unható slágerekkel! 
Június 12. 20.30-22.30 
Belépődíj: 300 Ft/ fő

KALANDOZÁSOK A VILÁG KÖRÜL
Káprázatos tájak, érdekes em-
berek, hagyományok és mindaz, 
ami az útikönyvekből kimaradt. 
Sorozatunkban a föld távoli 
országaiba vezetjük el „utasain-
kat”. Kalauzaink olyan előadók 

lesznek, akik saját élményeik 
alapján tárják fel számunkra a 
világ csodálatos sokszínűségét. 

MONGÓLIA
Magyarjárás Mongóliában
Az előadók hazai tudósok és 
itt élő mongolok, akik a fenti 
témáról beszélgetnek, képekkel, 
filmekkel, zenével illusztrálva. 
Június 18. 18.00-19.30
Részvételi díj: 400 Ft/ fő

KIRÁNDULÁSOK

NEMZETI PARKOK SOROZAT- “AZ 
IGAZI TÜSKEVÁR”

A Kis-Balaton nádasaiban meg-
leshetünk az ország 370 madár-
fajából közel 150 félét. Itt fészkel 
a gém, a kormorán, a gyurgyalag 
és a nemes kócsag is. Ellátoga-
tunk a Fekete István-emlékszo-
bához és a Matula-kunyhóhoz 
a Diás-szigeten. Felkeressük 
Közép-Európa egyetlen bivaly-
rezervátumát

Június 19.
Indulás: 7.00 Budapesti Média 
Intézet elől (XIX. ker. József 
A. u. 80.) és  7.10 a Wekerlei 
Társaskör elől (XIX. ker. Kós 
Károly tér 10.). Visszaérkezés: 
17.00.

Részvételi díj: 
3 700 Ft/ fő + belépődíjak 

JÁSZBERÉNYI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-
KERT – MOGYORÓDI HUNGARING

Látogatás a Jászberényi Állat- és 
Növénykertben, látványetetési 
programok. Délután megnézzük 
a Mogyoródi Hungaroringet. 
A pályalátogatás tartalma: 
SuperGold tribün, főépület, 
szoborpark, lelátó, versenyirá-
nyítás, pódium, a pálya ismer-
tetése, a motoros és autósiskola, 
vezetéstechnikai centrum be-
mutatása.

Június 21., hétfő (Az iskola befe-
jezése után!)
Indulás: 7.30 Budapesti Média 
Intézet elől (XIX. ker. József A. 
u. 80.) és 7.40 a Wekerlei Társas-
kör elől (XIX. ker. Kós Károly 
tér 10.). Visszaérkezés: 17 óra.

Részvételi díj: 
2 500 Ft/ fő + belépődíj

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL:    GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
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SZOLGÁLTATÁS

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖNYVELÉS 
GYAKORLATTAL, LEINFORMÁLHATÓAN, 
INGYENES AJÁNLATKÜLDÉS, HÁZFELMÉ-
RÉS. TEL.: 06-30/359-3976

Tetőfedés, bádogozás, lapostető  szigetelés, kis 
és nagy munkák, javítások, pala, cserép, zsin-
dely. Tel.: 06/30-301-6694  

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebun-
dák  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

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 
280-1271, 06/20-532-7823

Lépcsőházak napi és nagytakarítását vállalom 
Kispesten és Lőrincen. Tel.: 06/70-5020-131 

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

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ  GÉP-
PEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT 
TISZTÍTÁST, AUTÓ  POLÍROZÁST + 
BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, 
MINDEZT OTTHONÁBAN. Telefon: 06/70-
50-20-131  

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE IN-
GYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP- HITEL ÜGYINTÉZÉS. TEL.: 
06/70-381-7402

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix 
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, 
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! 
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. In-
gyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍ-
TÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUN-
KA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 
06/20-933-8634, 282-2498

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, 06/30-931-5840

KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK 
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL! SZEZON ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁ-
SI AKCIÓ! HÍVJON! AKÁR HÉVÉGÉN IS! 
TEL.: +36/20-933-4279

Utánfutó kölcsönzés, hétvégén is. Tel.: 06/20-
551-9132

Kéményjavítást, tisztítást, kisebb tetőfedő mun-
kát, padlás takarítást vállalok, azonnali kezdéssel. 
Tel.: 06/1-950-4531

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

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós 
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívha-
tó zöldszámon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693

Mindennemű szállítást, költöztetést, pincétől 
a padlásig lomtalanítást, elszállítással, takarí-
tással, azonnali kezdéssel vállalok. Tel.: 06/1-
950-4531

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

GYÓGYULÁS KINEZIOLÓGIÁVAL: 
Stresszoldás gyengéd módszerrel, sikeres 
alkalmazás allergia, szorongás, depresszió, 
klimaxos panaszok, diszlexia, stb. esetén. Bach 
virágterápia, Numerológia Jantrával. Ruszkay 
Judit One Brain tanácsadó, asztrológus. Beje-
lentkezés: +36/30-450-1225

K I S G É P SZ E R V ÍZ Elektromos kisgépek, 
sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, 
furógépek, (Flex, Hilti, Bosch, Black&Decker, 
Makita, Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, takarí-
tógépek, stb. szakszerű javítása, villanymotorok, 
forgórészek tekercselése, láncélezés korrekt áron, 
garanciával. Kispesti átadás-átvétel lehetséges. 
Dóri Péter vállalkozó SZERVIZ: 1141 Bp. Szugló 
u. 86. Telefon: 06/20-9506-254. Nyitva tartás: 
H-Cs: 9-16 óráig. P: 9-15 óráig. Tel.: 06/1-363-
4867

Bádogos és vízvezeték szerelő munkák, für-
dőszoba felújítások, javítások, eresz csatorna 
javítások. Tel.: 06/20-391-5982, 291-92-39

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLA-
LOK. Tel.: 06/70-50-20-131  

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés ki-
építése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek 
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba 
felújítás, konvektor-, kazán-, radiátorcsere, 
stb. korrekt áron, garanciával. Nincs kiszállá-
si díj, nincs felmérési költség. Kérem, hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu

Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok, 
minden szakmába tartozó új és felújítási, vala-
mint 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

Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb javí-
tásokat is vállal, kisvállalkozó. 15 % engedmény 
nyugdíjasoknak. Tel.: 06/30-537-7356

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

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

Kőműves, Ács, Hideg burkoló, Tetőfedés, Víz 
szigetelés, Kertépítés-, Fenntartás, Öntöző-
rendszer Kiépítés, Gyepszőnyegezés, Fakivá-
gás, Bozót irtás, /Kisebb munkákat is/ Wendlen 
Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514

BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT. 
REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ  MINŐSÉG. (Fürdő, 
padló, laminált parketta, stb.) Tel.: 06/20-236-
5259

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

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MA-
NIKŰR, 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-, központi fűtés szerelés. Melicher 
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327

ASZTALOSMŰHELY XXIII. VIZISPORT U. 
54. EGYEDI BÚTOR, GALÉRIA, BEÉPÍTETT 
SZEKRÉNY, KONYHABÚTOR. PARKETTÁ-
ZÁS, CSISZOLÁS. TEL.: 283-4285, 06/70-221-
4823, WWW.BASAESFIA.HU

Víz-, gáz-, fűtés szerelés, csaptelepek, W.c. tartá-
lyok javítását, vízóra, radiátorcseréket, komplett 
fürdőszoba és fűtés szerelését, valamint családi 
házak gépészetét vállaljuk garanciával. Tel.: 
06/20-227-9323

INGATLAN

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, ame-
rikai 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

Tahitótfaluban üdülőövezetben parkosított 300 
nöl telek 30 nm-es téliesíthető  faházzal, fúrt kút-
tal eladó. Iá.: 5,2 M Ft. Tel.: 06/20-225-4074

Kispest családi házas övezetében a Metróvég-
állomás 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

Keresem azt a nyugdíjas házaspárt, aki a XVII. 
kerületi nyugdíjas otthonban lakik és látta Kis-
pesten a Templom téren a kis garzont: Kérem je-
lentkezzen, megegyezünk! Tel.: 06/30-2850-947

Eladó  Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nya-
raló, 160 nm-es telekkel. Gáz csatorna van, és 
panoráma kilátás! Érdeklődni du.: 12-18h -ig. 
Tel.: 282-6658 telefonszámon.

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 la-
kásomat nagyobbra cserélném! Kizárólag XIX. 
kerületi önkormányzati lakás  érdekel. Tel.: 06/70 
605-2622 

XIX. Derkovits utcában, kétszobás, felújított, 
bővíthető  családi ház, melléképülettel eladó, 
130-as telken. Ára: 17.000.000 Ft. Tel.: 06/30-
9602-061/290-8153

ELCSERÉLNÉM 2002-es tégla, egy szoba, 
összkomfortos, 56 nm, 3. emeleti, tehermentes 
lakásunkat hasonlóra, de földszintire vagy EL-
ADNÁM. Tel.: 280-9057.

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es, 
két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház 
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 M Ft. 
Tel.: 06/20-5859-748

Lőrincen 150 nöl-es telken 70 nm-es, felújításra 
szoruló  családi ház eladó. Magánkézből. Iá.: 14,6 
M Ft. Érd: 06/20-236-6884

Elcserélném vagy eladnám, Wekerle telepi 4 
lakásos társasházban lévő  1,5 szobás lakásomat, 
jó közlekedéssel, elő-  és hátsó kerttel, fedett 
kocsibeállóval. Keresek Solymáron vagy környé-
kén önálló családi házat értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-932-3773

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 felújít-
va. Erkélye kövezett. A lakáshoz pince is tartozik. 
Kisebb rezsi, alacsonyabb közös költség. A ház-
nak hőközpontja van. Kedvezőbb fűtés számlák. 
A társasház tiszta rendezett. Sietünk! eladási ár: 
15.450.000 Ft. Ezenkívül garázsvásárlásra is van 
lehetőség. Tel.: 06/30-218-9697

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 generációs, 2 2 félszobás, 
összkomfortos, garázsos családi ház eladó  vagy 
cserélném 15 M Ft-ig + kp-re. Irányár: 31,9 M. 
Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-975-9572

Pilisen, 900 nm-es telek eladó. 16 nm-es kis ház-
zal, villany bevezethető, víz van. Ár: 400.000 Ft. 
Tel.:  +3630 331 7080

Kispesten a Táncsics Mihály u.--ban eladó egy 
60 nm-es erkélyes, VI. emeleti lakás augusztusi 
költözéssel. Iá.: 9,3 M Ft. Tel.: 06/70-273-3007 

XVII. kerületben 300 nm-es, családi ház, 150 nöl-
es telken eladó. Iá.: 42 M Ft. Tel.: 06/70-598-8261

Kispest kertvárosi részén eladó 32 nm-es, kon-
vektoros, feljújított házrész, kocsi beállási lehető-
séggel, 9,5 M Ft.-ért. Tel.: 06/30-547-4546. Csak 
magánszemélynek!

Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított ház-
rész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kan-
dallóval, klímával, 19,9 M. Ft-ért eladó. Tel.: 
06/20-971-3397

Monostorapátiban a főúton ELADÓ, 1000 nm-es, 
osztatlan telken, kétszobás, 2 fürdőszobás, kony-
hás parasztház, félkész állapotú melléképülettel. 
Ára: 8.000.000 Ft. Tel.: 06/30-931-2390

Eladó  Pestlőrincen, 150 nm-es telken, 110 + 
24 nm-es ház. Irányár: 32.000.000 Ft. Tel.: 295-
5089, 36/30-522-6751 este.

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

XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, 
téglaépítésű,  II. emeleti, 37 nm-es lakás, amerikai 
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók, 
mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.: 
06/30-320-1009

KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉK 
HELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, 
GARDRÓBSZOBÁVAL ELADÓ. A FELSŐ 
SZINT KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 
40 M. Ft. Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515

Eladó  egy rendes 28 nm-es kis lakás a Templom 
téren, régi társasházban., vegyes környezetben, 
bátor embereknek. Tel.: 06/20-351-6969

Kispest kertvárosában 140 nöl-es telken, 170 nm-
es, tetőtér beépítéses, 2 generációs családi ház 
eladó. Iá.: 32 M Ft. Tel.: 06/20-98-38-156

50 nm-es lakás kiadó az Ady Endre úton, azonnali 
beköltözéssel, 3 hónap kaucióval. 50.000 Ft/hó. 
Tel.: 06/30-616-6828

XIX. Árpád u. 7/a. VI. emeleti, 53 nm-es, igé-
nyesen felújított panellakás eladó. Iá.: 11,8 M Ft. 
Tel.: 06/20-236-6884

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati 
lakást elcserélnék, kisebb kispesti önkormányzati 
lakásra. Tel.: 06/20-562-4270

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

Eladó  Monorierdőn a vasút állomáshoz közel, 63 
nm-es téglaház, 150 nöl. telken. Villany, víz, gáz, 
csatorna. Tel.: 06/30-999-0389

Wekerlén, Kund u-ban, 39 nm-es, 1 szobás, teljes 
körűen felújított, cirkófűtéses, csendes, panorá-
más, IV. emeleti lakás eladó. Iá.: 9,6 M Ft. Tel.: 
06/30-742-4470

Eladó  Kispest centrumában, Templom téren, 
4 emeletes, tégla építésű, gázfűtéses ház II. 
emeletén, szépen felújított kis mini garzon. Ára: 
6.890.000 Ft. Vagy kis panel csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-319-2758

XIX. Zrínyi utcában, társasházi, csendes, két szo-
bás, tégla házrész eladó. Gázkonvektor. Azonnal 
költözhető.  Ára: 12.500.000. Tel.: 06/30-267-
9602

Eladó  Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, 
egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cir-
kófűtéses, igényes kialakítású  családi ház. Egy 
gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 29,5 M Ft. 
Tel.: 06/20-663-0568

ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas főút-
vonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy 
kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet, illetve irodahe-
lyiség. 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+ 
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műhely. Budapesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 
M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567

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 eladó 2 szobás, alacsony rezsijű, jó 
állapotú, Europarkhoz közeli lakás. Tel.: 06/30-
364-1680, 280-0995

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

Wekerlén beépített tetőterű hátsó négylakásos, 
tulajdonostól eladó. Két fürdőszoba, hatalmas ga-
rázs, cirkó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.: 06/30-972-2860

Pestlőrincen, III. emeleti, teljesen felújított 1,5 
szobás, panellakás eladó.  Érdeklődni: 06/20-
333-6675

Kispesten a Jáhn Ferenc u.- ban eladó egy 140 
nm-es, befejezésre váró ingatlan 100 nöl-ös te-
lekkel. Gépkocsi bállási lehetőséggel, automata 
kapunyitós teremgarázsban. Iá.: 32,5 M Ft. Tel.: 
06/20-436-9078

ELADÓ  – KIADÓ INGATLANOKAT KERE-
SEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN. HÍVÁSÁT 
KÖSZÖNÖM. TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉ-
GÉN IS! AZ IRODA TOVÁBBI AJÁNLATAI: 
www.ilonalak.hu e-mail: ilonalak@freemail.hu

ÁRZUHANÁS! XIX. KISPEST EGYIK LEG-
KEDVELTEBB UTCÁJÁBAN, 53 NM-ES, 1 
+ 2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, VILÁGOS, 
KÖVEZETT, VÍZÓRÁS, KARBANTARTOTT, 
BEKÖLTÖZHETŐ, VIII. EMELETI ÖRÖKLA-
KÁS ELADÓ. IRÁNYÁR: 7.950.000 Ft, 59 NM-
ES, 1 + 2 FÉL SZOBÁS, ÉTKEZŐ KONYHÁS, 
VILÁGOS PARKRA NÉZŐ, PARKETTÁS 
ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR 8.500.000 Ft. TEL.: 
06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! AZ IRODA 
TOVÁBBI AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu , e-
mail: ilonalak@freemail.hu

XIX. KISPESTEN WEKERLE TELEPEN, 
METRÓTÓL 2 PERCRE, 8 LAKÁSOS TÁR-
SASHÁZBAN, EMELETI, TETŐTÉR BE-
ÉPÍTÉSES, 3,5 SZOBÁS, CIRKÓ FŰTÉSES, 
BRUTTÓ 85 NM-ES, KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT, LÉGKONDIS, VÍZÓRÁS, BEÉPÍTETT 
KONYHABÚTOROS, GÉPÉSZETILEG IS 
FELÚJÍTOTT, JÓ TÁJOLÁSÚ ÖRÖKLAKÁS, 
GARÁZZSAL, KERT RÉSSZEL, IRÁNYÁR 
22.500.000 Ft. TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉ-
GÉN IS! AZ IRODA TOVÁBBI AJÁNLATAI: 
www.ilonalak.hu e-mail: ilonalak@freemail.hu

KIADÓ!!! XIX. KISPEST WEKERLE TELE-
PEN, RENDEZETT, 12 LAKÁSOS TÁRSAS-
HÁZBAN, GÁZ FŰTÉSES, FÖLDSZINTI, 
46 NM-ES, KÉT SZOBÁS, /EGYMÁSBÓL 
NYÍLÓ/, ÉTKEZŐ KONYHÁS, VILÁGOS, 
ALACSONY REZSIJŰ, BÚTOROZOTT 
ÖRÖKLAKÁS, HOSSZÚ TÁVRA 50.000 Ft/ 
HÓ + REZSI + 2 HAVI KAUCIÓ. TEL.: 06/20-
364-4237 HÉTVÉGÉN IS! AZ IRODA TO-
VÁBBI AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu e-mail: 
ilonalak@freemail.hu  

XVIII. BÓKAY TELEPEN CSENDES, KI-
VÁLÓ INFRASTRUKTÚRÁVAL RENDEL-
KEZŐ HELYEN, 551 NM ÖSSZKÖZMŰVES 
TELKEN, KÉT GENERÁCIÓS, FÖLDSZIN-
TES, KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ, MASSZÍV, 110 
NM-ES, 3,5 SZOBÁS, CIRKÓ FŰTÉSES, 
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. A LAKRÉSZEK 
60 ILLETVE 50 NM-ESEK, MELYEK 
BEÉPÍTETT VERANDÁBÓL NYÍLNAK, 
KÜLÖN BEJÁRATTAL. A HÁZ TETŐTÉR 
FELÉ BŐVÍTHETŐ. A TELKEN TALÁL-
HATÓ MÉG 25 NM-ES, NYÁRI KONYHA 
+ FA FÉSZER. GÉPKOCSI BEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉG TÖBB AUTÓ SZÁMÁRA 
LEHETSÉGES. AZ INGATLAN TEHER-
MENTES, IRÁNYÁRA 28.500.000 Ft. TEL.: 
06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! AZ IRODA 
TOVÁBBI AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu e-
mail: ilonalak@freemail.hu

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi 
nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra cse-
rélném. Tel.: 06/20-984-0244

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

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 TÁ-
ROLÓVAL. TEL.: 06/30-520-9082

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 ta-
lálható. 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, 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

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

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

Kispest Fő  utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás 
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserél-
ném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962

Eladó  Széchenyi 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

Eladó  Szigetszentmiklóson, Dunához közel, 484 
nm-es építési telek, aszfaltos utcában, 2 szobás 
faházzal, villany, víz van. Iá.: 5,9 M Ft. Tel.: 
06/70-242-8314

Elcserélném, Kispest Fő utcai, VI. emeleti örök-
lakásomat, amin banki tartozás van, hitelátválla-
lással önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-3261

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

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, átla-
gos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 
+ 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-
670-48-67

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen fel-
újított, 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, be-
épített erkélyes, világos, 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. Kertkap-
csolatos 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, külterü-
leti ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas terület-
tel, Tel.: 06/70-266-2884

Eladó  vagy elcserélem kispesti kertes házra, rá-
fizetéssel, 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

Eladó  kispesti, 2 + fél szobás, 62 nm-es, 
10.800.000, egyszobás, 37 nm-es, 8.500.000-ért 
ugyan abban a házban. Étkező konyhával, nagy 
loggiával. Tel.: 06/20-956-9380, 06/20-346-7899

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

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es 
telken lévő  1 + 1/2 szobás, 44 nm-es, 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: 
21.9 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

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, 
kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,9 M 
Ft. Érd.: 06/70-389-5067

Kispest Óvárosában 88 m2-es, előkertes, három 
szobás, két bejárattal rendelkező, egyszintes csa-
ládi ház két autós garázzsal 100-as telken eladó. 
Irányár: 22.3 M Ft. 290-7442; 06/30-954-2326
 
Kispesten, csendes részen, saroktelken álló, 80 
m2-es, két lakószintes ház több autónal beállási 
lehetőséggel, különálló, garzonlakásnak is át-
alakítható téglaépülettel eladó. Telek: 100 n-öl.  
Irányár: 22.5 M Ft. 290-7442; 06/30-954-2326
 
Építkezőknek! Eladom vagy elcserélem szeparál-
ható, külön bejáratú házrészre értékegyeztetéssel 
Pestlőrinc zöldövezeti részén 542 m2-telken     ál-
ló, 100 m2-es házam. A ház irányára: 23.5 M Ft. 
Cserét XIX-XVIII. kerületekben számítok be. 
06/30-281-1877
 
XIX. Corvin körúton második emeleti, napos, be-
épített erkélyes, 33 m2-es, jó állapotú garzonlakás 
eladó. Alacsony rezsiköltség, rendes, tiszta ház, 
azonnal költözhető. Irányár: 6.8 M Ft. 290-7442; 
06/30-954-2326
 
A kerületben szeparált, vagy szeparálható, stabil 
építésű házrészt keresek megvételre. Autóbeállás 
szükséges. Belső felújítás nem akadály. 291-
3357

OKTATÁS

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

Diplomás angoltanár 3000 Ft óradíjjal magánok-
tatást vállal Kispesten. Tel.: 06/20-9470-662

DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt stú-
dióban, Kispest központjának közelében. A 
legkorszerűbb módszerek, gyors eredmény. Tel.: 
215-7467, 06/30-495-7470.

Francia tanítást korrepetálást, nyelvvizsgára, 
állás interjúra, utazásra felkészítést vállalok. 
Kispest óváros szívében. Házhoz is megyek. Tel.: 
06/30-531-7768

ÁLLÁS

XIX. kerületben családi házban lakó, megbízha-
tó, leinformálható  53 éves nő, takarítást, vasalást, 
gyermekfelügyeletet vállal, hétvégén is. Tel.: 
06/20-669-7854

XIX. kerületben lakó, megbízható nyugdíjas 
férfi, mindenféle ház körüli munkát vállal, szépen 
gyorsan és precízen dolgozok. Tel.: 06/20-481-
5579

XIX. kerület központjában lévő fodrász üzle-
tünkbe vállalkozói igazolvánnyal, vendégkör-
rel rendelkező  női fodrászt keresünk, befizetési 
kedvezménnyel. Érd.: 294-9502, +36/30-904-
6378

Gyakorlott betegápoló munkát vállal jutányos 
áron. Tel. este: 281-4220

Telefonmarketingest keresek XX. kerületi irodá-
ban délutáni órákba lehet nyugdíjas is. Érdeklődni 
Nagy Éva: 283-5216, 06/30-540-2894

Mellékállású üzletkötőket keresek biztosítási te-
rületre. Nagy Éva: 283-5216, 06/30-540-2894.

Takarítói  állásra Kispesti férfi vagy női munka-
erőt keresünk részmunkaidőre. Érd: 06/30-965-
7608 vagy 06/30-851-2163

Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest 
egész területén. Érdeklődni: Szabó Nikolett 06/70 
949-1616

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. Kézi-
munkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárha-
tó. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül 
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer pa-
pírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. 
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia 
érdekel. Varga László, tel.:280 3116

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gon-
dozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525

1950-60 között készült magyar gyártmányú, 
pénzverde által gyártott vasúti modelleket vásá-
rolnék. Saját részre.  Tel.: 06/30-9-317-853
100 literes műanyag hordó, kicsi leander - 20-as 
cserépben, megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1-
280-7081

Eladó  használt, bordó, szövet, 3 személyes, ki-
nyitható,  ágyneműtartós kanapé, kiváló állapot-
ban. Iá.: 35.000 Ft. Tel.: 06/30-230-7085

Eladó  4 db., 13-as lemezfelni, illetve egy pár 
behajtható  tükör Wolksvagen-re. Telefon: 06/30-
212-1417

Eladó  egy új teatűzhely és egy 2 X 3 méteres 
gyönyörű  szőnyeg. Tel.: 06/20-351-6969

Olcsón eladó  fa teknő, lemezjátszó, német nyelv-
lecke lemezzel, régi szennyes ruha tároló fából, 
összecsukható  horgásszék, sziklakerti növények. 
Érdeklődni: 06/30-327-3375, este.

28-as férfi kerékpár, valamint kézi fény-, szín és 
ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564 

2 db. mennyezeti karnis, 2 Db. konyhai függeszték 
és különböző méretű szőnyegek eladók. Tel.: 
214-7564

Trabant 601 Speciál, 30 éves, veteránnak számító 
gépkocsi műszaki vizsga nélkül eladó. Érdeklőd-
ni: 06 30 9452 185

Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú, sima fe-
lületű, 1100 Db. ez 60 nm. 2800-as akciós áron 
eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169

Wartburg limusine 35 éves, kiváló állapotban el-
adó. Műszaki vizsga 2011 május 12-ig érvényes. 
Tel.: 357-9763

Eladó  kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, 
Fég falimelgítő  és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 
280-0995

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak 
Kispesten. 06/1-709-7939

Eladó  álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes 
ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron vil-
lanyírógép, Singer táska varrógép eladó. Tel.: 
357-0890, 06/30-318-0804
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Olcsón eladó: tálaló szekrény, kárpitozott székek, 
3 részes mosogató, betongerenda. 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., W.c. csésze 
(fedéllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft, intar-
ziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák, 
aranyhalak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479, 
06/30-285-5363.

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 csem-
pék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600 - 1200 Ft/ 
nm áron eladók. Tel.: 06/30-822-3037

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.: 06/30-822–3037

ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó 
minőségű, különböző méretű beltéri ajtók, zárral, 
réz kilincsel, 17.500 Ft-os áron eladók. Érdeklőd-
ni lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló  ál-
lapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-
661-0131

APRÓHIRDETÉS 
DÍJA:

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

15 szó felett 120 Ft / szó. 

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,  06/20-

330-3785
FAXON: 260-2449

E-MAILEN: ujsag@kispest.hu 
címen

LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós 
K. tér 6. 

SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 
6.,

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 tevé-
kenységről 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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