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Díjakat adtak át
Kispest önálló településsé válásának 139. évfordulója
alkalmából tartott ünnepi ülést a képviselő-testület június 10-én. A KMO-ban rendezett eseményen díszpolgárokat avattak, és egyéb kitüntetéseket adtak át.
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hősök napja

sport

közbiztonság

Dr. Istvánfi
sándor

Koszorúzással
emlékeztek a kispestiek az első,
illetve második
világháború, valamint az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
hőseire.

Jobbágy
istván

Éves közgyűlését
tartotta júniusban
a Kispesti Atlétikai
Club, ebben az
évben mintegy
3 millió forinttal
növekedett az
önkormányzati
támogatásuk.

fekete
lászló

7. oldal

8. oldal

10. oldal

A közbiztonsági
pályázaton sikeresen szerepelt
diákokat és
tanárokat jutalmazta június
elején a Kispest
Közbiztonsági
Egyesület.

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

Folytatódott a tavaly megkezdett zenés időutazás a júniusi városünnepen: a KMO szervezte Kispest Retro plusz
programjai idén az 1980-as évek hangulatát idézték meg.

J

únius 12-én a The BlackBirds zenekarral indult a múltidézés: a 2004-ben
alakult együttes a Beatles slágereivel
mozgatta meg Templom téri színpad előtt
gyülekező közönséget. Az est sztárjával,
Horváth Charlie-val pedig már jelentős
tömeg énekelte együtt az olyan ismert
számokat, mint a „Jég dupla whiskyvel”.
„Mamma Mia!” – az Abba világslágerét
persze nem a „magyar Joe Cocker” szólaltatta meg, hanem az Abba Sisters. Az estét
a Neoton Familia sztárjai zárták utcabállal.
A másnap mazsorett bemutatóval kezdődött, aztán Teenager l’amour következett
Szandival, majd délben a Fogi Színház
adta elő a Süsü, a sárkány című mesedarabot a kisebbek nagy örömére. A hőségben
üdítően hatott az Obsitos Fúvószenekar
térzenéje és az őket követő Botafogó
Táncegyüttes musicalekre és filmzenékre
koreografált táncösszeállítása. A musical a
továbbiakban is főszerephez jutott: Pintér
Tibor, majd Csengeri Attila, Mahó Andrea és Arany Tamás világsláger-koktéljai
közben Holcz Gábor bűvésztrükkjeit és
az Animal Cannibals rapjét figyelhette a
közönség. A Forgatag Táncegyüttes zenés
divatbemutatója fergeteges hangulatot
teremtett, a produkció alatt pedig a tér is
megtelt. Gallusz Nikolett és Bebe Máté Pétert idézte meg, az emlékműsort követően
aztán a diszkókirálynőként is ismert Szűcs
Judith hívta táncolni a nézőket. Az Irigy

Hónaljmirigy az ismert paródiák mellett
egy-egy zenés tévéműsort is kifigurázott.
Az esti rész Szikora Róbert R-GO slágereivel indult, majd a Goombay Dance Band
lépett színpadra. A 80-as évek népszerű
diszkózenekara után a világhírű légtornász,
Simet László egyedülálló produkciója következett: ezúttal 40 méter magasban, két
toronydaru között kifeszített drótkötélen
haladt át motorral. Az idei rendezvényt
látványos tűzijáték zárta be. A városünnep
alkalmából most is érdekes kiállítást rendezett a Helytörténeti Gyűjtemény. Ezúttal játékbolttá változott át a Nagy Balogh János
Kiállítóterem, és a gyűjtemény, valamint a
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum,
illetve magángyűjtők anyagából játék- és
modellkiállítást nézhettek meg a kispestiek.
A szeptember végéig nyitva tartó tárlaton
a 80-as évek népszerű logikai és ügyességi
játékai, társasjátékai, a legók, a nintendo és
egy videojáték mellett több modellkülönlegességgel is találkozhatnak az érdeklődők.
Van kicsi vízibusz, Afrika-busz és egy Svédországba készített jármű modellje az Ikarustól, és láthatók a korszakban népszerű PIKO
vasútmodellek is. Népszerűek voltak a régi
autók is: ezúttal főképp az egykori szovjet
autóipar reprezentánsai, a Ladák uralták az
Ady Endre úti szakaszt. A gyerekeket egész
napos játszóházzal várta a Fabula és a Kabóca bábszínház, volt vásár, dobozdobáló,
horgászat, és lehetett ólomkatonát is önteni.

Mozgás, főzőverseny és
buli a sportnapon

támogatás

Lakást kaptak a tűzoltók

Kispesti tűzoltó költözhet családjával egy Kosárfonó
utcai lakásba hamarosan. Az erről szóló megállapodást
június 8-án írta alá a polgármester és a fővárosi tűzoltóparancsnok a Városházán.

A

kispesti képviselő-testület a májusi
ülésen döntött arról, hogy egy Kosárfonó utcai összkomfortos lakás
bérlőkijelölési jogát biztosítja a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokságnak, hogy segítse
a kispesti tűzoltók lakásgondjainak megoldását. A júniusi eseményen Gajda Péter
polgármester és dr. Bende Péter fővárosi
tűzoltóparancsnok látta el kézjegyével
az erről szóló dokumentumot. Az önkormányzat és a tűzoltóság közötti együttműködés nem új keletű, a kerület minden évben támogatja a tűzoltókat, idén lakással.

Ezt köszönte meg az aláírási ceremóniát
követően a fővárosi tűzoltóparancsnok, aki
más önkormányzatok számára is példaértékűnek nevezte a kispesti segítséget. A
polgármester a tűzoltók munkáját köszönte
meg. Mint elmondta, az évenkénti támogatásokkal a zökkenőmentes működéshez
kíván támogatást nyújtani a kerület. Az
aláíráson Sándor László, a Kispesti Tűzőrség vezetője is részt vett. A Kispestnek
elmondta, a Kosárfonó utcai lakás lakóját
a Kispesten szolgáló lánglovagok közül
választják ki szociális helyzet alapján.

A hagyományos sportversenyek mellett az újdonságok is sikert arattak
az önkormányzat és a
Kispesti Atlétikai Club
(KAC) június 6-i közös
rendezvényén.

A

z utóbbi években egyre inkább
bővülő programok jellemzi az
önkormányzat és a Kispesti Atlétikai Club (KAC) közös sportnapját.
A mozgás mellett 2008-ban már sportegyesületek is bemutatkoztak, tavaly
ősszel színpadi produkciók színesítették
a kínálatot, idén pedig huszonkét csapat mérte össze gasztronómiai tudását
az első kispesti gulyásfőző versenyen.
Minden eddiginél sikeresebb volt az
idei sportnap – jelentette ki a Kispestnek Jobbágy István, a KAC ügyvezető
igazgatója –, a nap folyamán mintegy
kétezer ember látogatott ki a Katona
József utcai sporttelepen rendezett
eseményre. A korábbiaknál lényegesen
nagyobb érdeklődés minden bizonnyal

az újdonságoknak is köszönhető, hiszen
nemcsak sportolhattak a kerületiek, hanem a színpadon folyamatosak voltak a
műsorok, közben pedig ínycsiklandozó
falatok rotyogtak a gulyásfőző verseny
részt vevő csapatainak bográcsaiban.
délelőtt folyamán most is a sportolásé volt a főszerep, a sportnapot
Gajda Péter polgármester nyitotta
meg, aki utána maga is bekapcsolódott
egy kis fociba a gyerekekkel. A sportnapon többek között rendeztek amatőr
atlétikai versenyeket, voltak tenisz és
asztalitenisz mérkőzések, a csapatok
összemérhették tudásukat és erejüket kézilabdában, labdarúgásban, míg
egyéniben még sakkban és góban is, a
legkisebbek sorversenyen ügyeskedtek.

A

Ki lehetett próbálni a céllövészetet, és a
küzdősportok is bemutatkoztak karate,
taekwondo, kung-fu bemutatók mellett
ritmikus gimnasztikát és akrobatikus
táncot is láthatott a közönség.
sportrendezvény eredményhirdetése után a kerületi fiatal tehetségeké
lett a színpad, melyen énekprodukciók, táncbemutatók és koncertek várták a szórakozni vágyó közönséget. A
nap sztárvendége Nick Árpád, kispesti
erőművész volt, aki számtalan meghökkentő erőgyakorlatával kápráztatta el a
nézőket. Közben a gulyásfőző verseny
csapai is nekiláttak tudományuknak, 22
bográcsban rotyogott az étel: a szakértő
zsűri döntése alapján a legízletesebb a
„Kispest 1. Postahivatal” gulyása lett.

A
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Önkéntesek
a világhálón

környezetünk

Aki önkéntes akar lenni, az
elszánt, lelkes, tenni akar és
nem utolsósorban elkötelezett valami iránt. Az önkéntességnek ereje van. Viszont
senki sem fogja össze azt az
erőt, ami megbújik az önkéntességben. Ennek érdekében
jött létre a Budapesti Önkéntes Centrum (BÖC), és mostantól a szervezet honlapja a
www.onkent.eu is aktív és
várja az önkéntesség iránt érdeklődőket és természetesen
mindenki mást is. A BÖC tájékoztatást nyújt az önkéntességről, folyamatos képzéseket
tart az önkéntesek számára,
különböző közösségi önkéntes programokat szervez,
tájékoztatást ad az önkéntes
akciókról és folyamatosan
kapcsolatot tart a befogadó
szervezetekkel, képviseli a
segíteni akarás, szolidaritás,
felelősség eszméjét, kellemes légkört, vidám csapatot,
közösségi élményeket nyújt.
Az önkéntesség fontos része
lehet bárki életének, aki életkorának, személyiségének,
elhivatottságának, képességeinek megfelelő tevékenységet választ magának.

A polgármesteri Zöldprogram keretében május végén indult a
közterületi virágültetés a kerületben. 2010-ben összesen mintegy 1750 négyzetméternyi virágfelület – a tavalyinál 420 négyzetméterrel több – lesz Kispesten. Létesítettek új virágágyakat,
és gyarapodott a közterületi virágtartók száma is.
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külkapcsolat

Virágos Kispest
I

dén összesen 1750 négyzetméternyi virágfelület lesz
Kispest közterületein. Négy
év alatt a szám megduplázódott: tavaly már 1330, 2008-ban
1070, 2007-ben 880 négyzetmétert borított virág. Emellett
további 33 új muskátlitartót – a
Városház térre további 8 „green
city” edényt – is felszerelnek a
kandeláberekre, ezekbe csaknem 400 muskátli kerül. A Kós
Károly téri virágtartók – az
átépítés miatt – az Üllői utat díszítik az Árpád utca– Kisfaludy
utca közötti szakaszon – tájékoztatta a munkákról lapunkat a
Zöldprogram Iroda. Megtudtuk,
az önkormányzat idén is benevez a Virágos Magyarországért
versenyre, amelynek kiemelt
témája a kerület főterének, főutcájának díszítése növényekkel,
virágokkal.

Kispest és Pendik
testvérvárosok lettek

Testvérvárosi megállapodást írt alá Kispest polgármestere,
Gajda Péter az isztambuli Pendik városrész első emberével
május végén. A török nagyváros kerületébe dr. Salih Kenan
Şahin meghívására látogatott a XIX. kerület küldöttsége.

K

ulturális, gazdasági és oktatási kapcsolatok terén,
európai uniós pályázatoknál és ifjúsági csereprogramokban is együtt tud működni
Kispest Pendikkel. A közös uniós pályázatokon való részvétel
nagyon fontos a török félnek is,
hiszen Törökország még nem
tagja az európai közösségnek.
A csereüdültetéseknek pedig
minden bizonnyal nagyon örülhetnek a kispesti gyerekek is,

hiszen Pendik tengerparti város,
polgármesterük most tervezi
homokos strand kialakítását a
sziklás partszakaszon.
Pendik Isztambul 39 városrészéből a 4. legnépesebb, 600
ezer ember lakik a kerületben.
Itt található a török nagyváros
egyik repülőtere, forgalmas
kikötője van, jó az út- és vasúthálózata. Jelentős az építőés szolgáltatóipara, és nemzetközi vásárnak is otthont ad.

A

Sokan adtak vért
Sikeres volt a Kispesti
Véradók Egyesületének
rendkívüli – idei második
– véradása május 31-én.
A Városházán tartott eseményre 165-en mentek el, és
140-en adhattak is vért, közülük tízen először segítettek. Az Országos Vérellátó
Szolgálat készlete összesen
63 liter vérrel gyarapodott a
kispesti véradók jóvoltából.
A civil szervezet vezetője
jónak tartotta az eredményt,
és különösen örült a sok
fiatal és a 10 új véradónak.
Somogyi Lászlóné elmondta, a véradásra a folyamatos ellátás érdekében volt
szükség, így megelőzhető,
hogy a nyári szabadságok
idején vérhiány alakuljon
ki. Megtudtuk, ezért az
egyesület legközelebb júliusban a Csokonai utca 3.
alatti Tudásházba szervez
rendkívüli véradást.

Sikeres volt a „Moccanj!” program
Május végén befejeződött az önkormányzat ősszel meghirdetett
„Moccanj!” elnevezésű programja súlytöbblettel küzdő kerületi gyermekek részére. A sikeres program a következő tanévben
folytatódik.

Közbiztonságot érintő szolgáltatásokról tartott tájékoztatót a kerületben lévő kisebb
üzletek tulajdonosai részére az önkormányzat, a kispesti rendőrkapitányság, valamint
a kerületi jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszert üzemeltető cég június 8-án
a Városházán. A Body Guard Hungary Kft. a helyi rendőrséggel együttműködve
vagyonvédelemi távfelügyeletet kínál kisüzletek számára.
fontosságára irányította rá a
figyelmet.
A vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatást nyújtó cég
kereskedelmi igazgatója a
kisüzletek számára szóló biztonsági rendszert ismertette.
Takács Tamás kiemelte, szolgáltatásaikkal az ország 400
önkormányzatánál vannak jelen, valamint mintegy 4-5 ezer
egyéni előfizetővel rendelkez-

véradás

egészség

Vagyonvédelmi távfelügyeletet
kérhetnek a kisboltok
tájékoztatón
Gajda
Péter
polgármester
hangsúlyozta, az önkormányzat célja, hogy minél
több eszközt felhasználva, minél jobban elősegítse a közbiztonság javulását a kerületben.
Kacziba Antal rendőrtábornok
a közbiztonság társadalmi
folyamatairól beszélt, míg dr.
Mittó Gábor, Kispest rendőrkapitánya a bűnmegelőzés

Gazdasági potenciálja jelentős
Isztambul életében.
Mindkét kerület vezetése reméli, hogy az előkészítések és
a megállapodás aláírása után
mielőbb elkezdődhetnek, és
folyamatosan alakulhatnak a
kétoldalú programok és pályázatok. Ebben az is nagy
segítség lehet, hogy a török
kerület Kispest bolgár testvértelepülésével, Smolyannal
ápol testvérvárosi kapcsolatot.

5

nek. Vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszerük lényege,
hogy a telepítést követően
folyamatosan, a nap 24 órájában nyomon tudják követni az
adott üzletben lévő hangokat,
zajokat, szükség estén pedig
értesítik a hivatalos szerveket.
Elmondta, a leggyakoribb eset,
hogy diszpécserközpontjukban észlelik a betörést, majd
nyomban jelezik azt a rendőr-

ségnek, így sokszor a távozni
próbáló bűnelkövetőket már
az ajtóban rendőrök várják.
Hozzátette, a rendszer akár a
későbbi bizonyítási eljárásban
is nagy segítség lehet. Megtudtuk, telepítése egyszeri 5 ezer
forintos költséget jelent, míg
a működtetés 1 900 forintba
kerül havonta. Bővebb információk a www.bgh.hu oldalon
találhatók.

S

úlytöbblettel
küzdő
gyermekeknek hirdetett
kondíciójavító testmozgást az önkormányzat tavaly
ősszel. A „Moccanj!” elnevezésű program célja a mozgáson
és a helyes étkezésen keresztül az egészséges életmódra

nevelés – hangsúlyozta a Kispestnek Godányiné N. Mária
dietetikus. A programnak otthont nyújtó Eötvös iskolában
a táplálkozási szakember mellett gyógytestnevelő (Dr. Csapó Zsoltné), valamint védőnő
(Friedbauerné Borbás Szilvia)

is foglalkozott a gyerekekkel.
A fiatalok megtanulhatták –
mondta lapunknak a szakember –, hogy nincsenek tiltott
ételek, de tudni kell, miből
lehet többet, és miből lehet kevesebbet fogyasztani. Táplálkozási naplót vezettek a részvevő diákokat, amiket hetente
át is beszéltek a dietetikussal,
emellett többek között a
gyógytestnevelő segítségével
sokat mozogtak, a védőnő
testsúlyt, -magasságot és vérnyomást mért. A programból
a főzés sem hiányzott, salátákat készítettek a gyerekekkel.
Megtudtuk, az önkormányzat
által támogatott ingyenes
foglalkozások a következő
tanévben is folytatódnak, a
programról részletesen lehet
tájékozódni a polgármesteri
hivatal humánszolgáltatási
irodáján (Ady Endre út 7.).

Trükkös
csalók!

A kerületünkben csalók járnak, akik az ELMŰ, GÁZMŰ és más közszolgáltató
munkatársainak adják ki magukat. Általában a délelőtti
órákban (10-13 óra között) a
nyugdíjas lakosságot célozzák
meg a bűncselekmény elkövetésével. Legtöbb esetben,
ha valamilyen közmű ellenőrzést végez, előtte kiértesíti írásban a fogyasztókat. Ha
mégis becsöngetnek, akkor
kérjük el az azonosító kártyájukat (rendelkezniük kell vele).
Az ELMŰ-nek van egy ingyenes száma a munkatársak
azonosítására: 06-80-200 338.
Ha bárkit felkeresnek a csalók,
hívja a kerületi rendőrkapitányságot: 292-9250.
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szabadidő

Sokaság a Székelykapu-napon

Jó idő és programok sokasága várta június 5-én a Zrumeczky-kapunál rendezett
Székelykapu-nap látogatóit. Délelőtt elrajtolt a Székelykapu-futás országos verseny,
majd a sport után a kikapcsolódásé lett a főszerep: a színpadon egymást váltották a
fellépők, és a Hungária úton igazi vásári hangulat fogadta a kispestieket. A Magyar
Kollégium, a Wekerlei Futóklub és a Wekerlei Társaskör Egyesület közös rendezvényének sikerén több mint 150 önkéntes dolgozott.

M

ásodszor rajtoltak neki
a szervezők az idei Székelykapu-napnak – a
Kós Károly tér felújítása miatt
új helyszínen, a Hungária útnak
a Zrumeczky-kapu és a református templom közötti szakaszán –, mert az eredeti május
közepei kétnapos esemény
szabadtéri részét elhalasztották
a viharos időjárás miatt. Június
5-én azonban már egy felhő
sem árnyékolta be az eseményt

indító, nyolcadik alkalommal
megrendezett Székelykapu-futás országos versenyt, a verőfényes napsütésben először az
óvodások, majd az iskolások és
felnőttek is rajtvonalhoz álltak.
A futóverseny után a színpadon
folytatódtak a programok, délelőtt „Tiéd a színpad” címmel
kispesti óvodák, iskolák és művészeti csoportok bemutatóit
láthatta a közönség. Délután fellépett többek között az ADOL

Mozgásstúdió, a VonZArt
Táncegyüttes, a Musztáng
SE Akrobatikus Rocky. Nagy
sikere volt Huzella Péter egyszemélyes interaktív színházi
előadásának, bemutatkozott az
Evia Tánccsoport, és volt térszínházi bemutató is, este pedig
a Red Vajling Band és Sprotni
zenekar adott koncertet.
A műsorok között Nagy Tamás társasköri elnök és Gajda
Péter polgármester adta át a
családi
pontgyűjtő-verseny
első három helyezettjének járó
ajándékokat, és köszöntötték a
rendezvény látogatóit. A polgármester kiemelte, az önkormányzat idei egyik legnagyobb
fejlesztését, az uniós forrásból
megújuló Kós Károly teret,
hozzátéve, bízik benne, hogy
az őszi Wekerlei Napokat már
a megszépült téren tarthatják.
A színpadi produkciók mellett
a szabadtéri eseményen egész
nap számtalan program várta
még az érdeklődőket.
Romhányi András, az eseményt
szervező Magyar Kollégium

elnöke lapunknak sikeresnek
nevezte az eseményt. Kiemelte,
mintegy 150 önkéntes dolgozott
azért, hogy jól érezzék magukat
az emberek a rendezvényen.
„Aki kilátogatott, az nemcsak
láthatta, hanem érezhette is,
hogy ez a rendezvény nemcsak
pénzből van, hanem nagyon
sokak önkéntes munkájából is.
Célunk, hogy a jövőben egyre
inkább közösségi jellegű rendezvényeink legyenek” – hangsúlyozta.

Hősökre emlékeztek

Koszorúzással emlékeztek a kispestiek az első, illetve második világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, mártírjaira és áldozataira az
önkormányzat és a Kispesti Emlékmű Alap Alapítvány ünnepségén május 30-án a
Templom téren.

Ü

nnepi beszédében Kispest
címzetes főjegyzője arról
beszélt, hogy mit adhat a
téren álló három emlékmű az
arra járóknak. „Példát, hogy e
szép teret, csodálatos templomaival védeni és óvni kell, mert
így lehetünk emberek. Példát
arra, hogy magyarok vagyunk,
s erre büszkének kell lennünk.

Példát arra, hogy becsülettel
éljünk, mert az élet Isten legnagyobb ajándéka” – fogalmazott
dr. Istvánfi Sándor. Az emlékezés Ablonczy Zsolt református
lelkipásztor imájával, majd
Nagy Mihály szavalatával folytatódott. A Kispesti Emlékmű
Alap Alapítvány elnöke, két
egykori 56-os rabtársa, Nyu-

gati László és Obersovszky
Gyula egy-egy versét adta elő.
Az ünnepség zárásaként az
emlékezés virágait helyezték
el az önkormányzat, a pártok,
az intézmények, az egyházak
és szervezetek képviselői. Az
önkormányzat nevében dr.
Istvánfi Sándor címzetes főjegyző, dr. Balogh Pál önkor-

mányzati képviselő és dr. Veres
Anikó, a polgármesteri hivatal
Okmányirodájának vezetője
koszorúzott a három emlékműnél. Dr. Tarnai Richárd, Kispest országgyűlési képviselőjének koszorúját Tóthné Szabó
Éva önkormányzati képviselő
helyezte el az I. világháborús
monumentum talapzatán.
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Ünnepelt
a kórus

Hangversennyel
ünnepelte megalakulásának 40.
évfordulóját a Kispesti Gyöngyvirág
Kórus.

A

KMO Művelődési Házban működő vegyeskar
rendszeresen szerepel hazai és nemzetközi versenyeken,
fesztiválokon, repertoárján a
gregorián énekektől a népdalokon át a jazz világáig szinte
minden stílus megtalálható.
Május végén a Károlyi Mihály
Magyar-Spanyol Tannyelvű
Gimnáziumban rendezett jubileumi koncerten ezekből kapott
ízelítőt a közönség.
„Hassler Ünnepre jöttünk”
című műve vezette be a Kispesti Gyöngyvirág Kórus
jubileumi hangversenyét, melyen részt vett a kórus első
harminc éves történetének két
meghatározó személyisége,
id. és ifj. Somorjai József is.
Az idős zeneszerző és zenetanár a kispesti Ady iskolában
tanított a 60-as években, s az
iskola végzős zenei tagozatos
diákjaiból jött létre fia vezetésével 1970-ben a női kar. A
jubileum alkalmából Szujkó
Szilvia, a Közművelődési, Oktatási, Sport és Ifjúságpolitikai
Bizottság elnöke köszöntötte a
kórust. Az esten a hangverseny
közönsége a gazdag repertoárból kapott ízelítőt: a harminc
dal között elhangzott többek
között a West Side Storyból
ismert „Tonight”, megszólaltak Bartók, Kodály és Mozart
művei, valamint népdalok és a
Beatles-sláger Yesterday is felcsendült a Gyöngyvirág Kórus
előadásában.

Több pénz sportra:
KAC-os közgyűlés

Éves közgyűlését tartotta június 2-án a Kispesti Atlétikai Club
a Városházán. A négy szakosztályt működtető klub vezetői beszámoltak az elmúlt évben elért eredményekről, elfogadták a
tavalyi év gazdasági beszámolóját, és a küldöttek döntöttek az
idei büdzséről is.

A

dzsúdó
szakosztály
vezetőjeként
Jobbágy
István elmondta, sikeres
hazai és nemzetközi szereplés
jellemezte az elmúlt évet. A
kézilabdások életét irányító
Lehoczky Zoltán kijelentette,
fennállása óta legsikeresebb
évét zárta a szakosztály: a
felnőtt női csapat megnyerte
az NB/II-es bajnokságot és
feljutott az NB 1 B-be, ahol
kiemelkedően jó eredményt
értek el, a tabella negyedik
helyén végeztek a lányok. Az
ifjúsági csapat az NB/I B-ben
a 10. helyet szerezte meg, és
a serdülő gárda is jól helytállt a versenyeken, valamint
a strandkézilabda csapat is
szépen szerepelt az országos
bajnokságban. A siker azonban már egy olyan szakosztályvezetőt kíván, aki a mindennapokban az eddigieknél
még jobban tudja támogatni
a csapatot, ezért megosztják a
feladatot – mondta Lehoczky
Zoltán. Ő szakosztályi elnökként segít, míg a csapat új
szakosztályvezetője dr. Ujj
Péter lesz, aki már évek óta tevékenykedik a csapat mellett.

Jobbágy István, a KAC ügyvezetője
Dr. Ujj Péter hangsúlyozta,
nem váltás, hanem kiegészítés történt, hiszen már hosszú
ideje dolgozik a gárda sikeres
szereplése érdekében.
Hodruszky Tibor két jelentős változásról számolt be a
tenisz szakosztály életében:
tavaly visszaléptek a Budapest bajnokságba, elsősorban
a kisebb költségek miatt, valamint új üzemeltetője lett a
teniszpályáknak. Létszámuk
növekedését emelte ki Babály
László, az atléták első embere
beszámolójában, hozzátéve,

fiatal koruknál fogva azonban
még nincsenek versenyzőik.
A KAC múlt évi gazdasági
értékelésének kapcsán elhangzott, a szakosztályok működési költségeinek 49 %-át sikerült 2009-ben saját forrásból
előteremteni (2008-ban ez az
arány 45% volt). Végül az idei
költségvetési tervet szavazták
meg a küldöttek: ebben az
évben mintegy hárommillió
forinttal növekedett a sportklub önkormányzati támogatása – mondta Jobbágy István
ügyvezető elnök.

Elismerés a fesztivál-résztvevőknek

T

izennyolc diáknak, szülőknek és felkészítő tanároknak adott át tegnap
délután jutalmakat Gajda Péter
polgármester a Városházán:
a fiatalok sikeresen szerepeltek az április 22-én rendezett
Pódo-Híd Roma-magyar Diák
Kulturális Fesztiválon. A
polgármester köszöntőjében
elmondta, a fesztivál többéves
hagyománya bizonyítja a prog-

ram létjogosultságát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a két nép
a kultúrán keresztül közelebb
kerüljön egymáshoz.
A Kispesti Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Csonka Gábor elmondta, a kerület
már hatodik alkalommal vett
részt sikeresen az eseményen.
Kedden az önkormányzattól
elismerést kapott Rostás Jolán,
Rostás Árpád, Dömötör Móni-

ka, Dömötör Katalin, Jónás István, Remenár Alexandra, Ónodi Pál, Sztojka Bence, Farkas
Rozália, Balogh Tamás, Rostás
Richárd, Varga Ibolya, Lakatos
Klaudia, Farkas Annamária,
Balogh Vanessza, Mészáros
Jázmin (tanulók), Jónás Piroska és Klement Tünde (szülők),
valamint a diákokat felkészítő
tanárok Csonka Katalin és Farkas Zsolt.
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Dr. Tarnai Richárd, Kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Lejárt az ügyeskedők ideje

„A kormányzat első akciótervében adócsökkentő, adóegyszerűsítő, bürokráciacsökkentő, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló lépések szerepelnek.”

A

miniszterelnök bejelentette az első kormányzati
akcióterv intézkedéseit, alig két héttel a kormány
megalakulását követően. Mert
nincs vesztegetnivaló időnk.
8 év sodródás és tehetetlenkedés után végre határozott,
nagy léptekkel bontjuk le az
ügyeskedésen és a hazugságon
alapuló gazdasági rendszert.
Ennek következtében lesz
egyszerű, átlátható és radikálisan csökkentett adó, 16 %-kal.
Emellett a gyermekek nevelésének költségeit is elismeri az
új rendszer, amikor kimondja:
minél több gyermek nevelését
vállalja egy munkakeresetből
élő család, annál kisebb adót
kell fizetnie. Hosszú évek óta
a hatalmon lévő pártok csak
beszéltek az adócsökkentésről, de ténylegesen nem tettek
ez ügyben semmit. Mi nem

beszéltünk, hanem megcsináltuk a radikális adócsökkentést.
Persze mindent lehet kritizálni, ám felmerül az emberben a
kérdés: a most vadul kritizáló
pártok az elmúlt 8 év alatt
miért nem csináltak semmit
az adócsökkentés ügyében,
amikor ők voltak kormányon?
Mostantól befellegzett az
ügyeskedőknek és az állam
végre a munkából élő, gyermeket vállaló, becsületes
emberek mellé áll. Ezen kívül
eltöröl a kormányzat a kis- és
középvállalkozásokat terhelő
adók közül tíz úgynevezett
kisadót. Igazságtalan, ha valaki a házastársának vagy gyermekeinek, vagyis legközelebbi hozzátartozójának szeretné
adni azt a vagyontárgyat, amit
élete során megkeresett (és
leadózott!!!), akkor az állam
mindenféle illetékek vagy

adók formájában ismét ráteszi
ennek a vagyonnak egy részére a kezét. Ezért igaz az-az
elv, hogy itt az államnak eddig
sem lett volna semmi keresnivalója, és mostantól nem is
lesz! Hisz nem lehet ezentúl
kétszer megadóztatni ugyanazt a vagyontárgyat. A magyar
gazdaság mélyrepülésének vagyunk tanúi az elmúlt években.
Szinte minden magyar ember
anyagi veszteséget könyvelt
el, ez alól egyedül a bankok
voltak a kivételek. Ők a válság
idején is több száz milliárd forint nyereséget vágtak zsebre.
Ez igazságtalan. Mert mi azt
valljuk: ha nehézségben van
az ország, akkor mindenkinek részt kell vállalnia ebből.
Ezért most megadóztatja a
kormány három évre a bankokat, biztosítókat, és pénzügyi
cégeket, vagyis 13 milliárdról

200 milliárdra emeli a költségvetésbe fizetendő összeget.
Az is furcsa, hogy egyes állami cégek vezetői több milliós
(van, aki közel 10 milliós)
havi fizetést tettek zsebre közpénzből. Ez elfogadhatatlan.
Ezért a kormány akciótervének egyik intézkedéseként a
költségvetési szférában havi
bruttó kétmilliós fizetési plafont vezetünk be (a Magyar
Nemzeti Banknál is). A kormányzat első akciótervében
szerepelnek
adócsökkentő,
adóegyszerűsítő, bürokráciacsökkentő, valamint a kis- és
középvállalkozások támogatását szolgáló lépések. Szerepelnek a gyermeknevelést
elismerő intézkedések és még
sok olyan intézkedés, amely
azt üzeni az ügyeskedők ideje
lejárt, a becsületes, munkából
élők időszaka kezdődik el.

Napos-parttól az Arany-homokig

Bulgária nevezetességeivel és a bolgár kultúrával ismerkedhettek június 5-én a kispestiek a Wekerlei Gyermekház „Napos-parttól az Arany-homokig” című rendezvényén.

A

művelődési intézmény
programjába a Kispesti Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat is bekapcsolódott, így az érdeklődő kerületiek ingyenesen vehettek
részt az eseményen.
A rendezvényt megnyitó
Tütünkov Hrisztov Jordán,
a helyi bolgár önkormányzat
elnökének köszöntője után a
Jantra táncegyüttes tagjai az
épület előtt adtak ízelítőt a
bolgár népzenéből, táncból, a
népviseletbe öltözött fiatalokhoz az érdeklődők közül is
sokan csatlakoztak. A Fő utcai
épületben – délelőtt tíz órától
délután három óráig – számos
program közül válogathattak a
látogatók. A színpadon fellépett
a Falkafolk együttes, valamint

a Magyar-Bolgár Baráti Társaság révén a bolgár irodalomba
nyerhetett bepillantást a közönség. Filmvetítéseken Bulgária
nevezetességeivel
lehetett
megismerkedni, a gyerekeknek kézműves foglalkozások
voltak. A programon Kispest
testvérvárosa, Smolyan is
bemutatkozott, valamint megnyílt „Az én Bulgáriám” című
fotókiállítás is a Budapesti
Bolgár Kulturális Intézet rendezésében, az udvaron pedig a
bolgár gasztronómiába kaptak
ízelítőt a rendezvény vendégei.
A wekerlei épület felújításának
idejére a Fő utcai Kispesti Vigadóba költözött Gyermekházban
legközelebb június 19-én palacsintasütő versenyre hívják a
kispestieket.
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Eredményesen szerepeltek a Maroshévizi Fitness
Iskola Sportegyesület versenyzői a Nagykanizsán
május 27-30. között rendezett IDF (International
Dance Federation) World
Championship 2010. elnevezésű versenyen. A nemzetközi szövetség 8. világbajnokságán 24 ország
3 200 versenyzője vett részt.
Az egyesületet és az országot 23 gyermek és junior
versenyző képviselte 17
produkcióval. Maroshévizi
Krisztina egyesületi vezető lapunknak elmondta,
a háromnapos küzdelmek
alatt 9 alkalommal állhattak sportolóik dobogóra,
versenyzőik a várakozásokat is felülmúlva remekül
szerepeltek, mindenkinek
sikerült a tudásának legjavát adnia.

állás

Óvodapedagógus
A Gyöngykagyló Óvoda (1195
Budapest, Zrínyi u. 6.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. Törvény
20/A – alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglakoztatás
jellege: teljes munkaidő. Illetmény: a Kjt. alapján. Pályázati
feltételek: büntetlen előélet,
óvodapedagógusi szakképzettség. A pályázat részeként
benyújtandó iratok: erkölcsi
bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi), szakképzettségről szóló okirat, részletes szakmai önéletrajz. A munkakör betöltésének időpontja: legkorábban
2010. augusztus 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
A pályázatok benyújtásának
módja: személyesen vagy postai úton.

elismerés

Díjazták a legjobb közbiztonsági pályázatokat
„Hogy az erőszak ne legyen
az életforma része” címmel
még tavaly hirdetett pályázatot a Kispest Közbiztonsági
Egyesület a Bűnmegelőzők
Országos Szakmai Szövetségével karöltve kerületi pedagógusok és gyermekek számára.
A pályázatokat idén tavaszig
várták a kiírók, június 2-án
a legjobbaknak Gajda Péter
polgármester és Sütő Antal, az
egyesület elnöke nyújtotta át
az elismeréseket a Városházán
rendezett ünnepségen.
A kerületi pedagógusok és
gyermekek számára meghirdetett közbiztonsági pályázattal arra igyekeztek ösztönözni
a tanárokat, hogy osztályfőnöki órákon foglalkozzanak
közbiztonsági kérdésekkel is
– mondta a lapunknak Fekete
László, az egyesület programfelelőse – míg a gyerekeknek
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Polgármesteri és
Aranydiploma
Elismerés a kispesti szakembernek.
országgyűlési
képviselői találkozó A

D

r. Tarnai Richárd, Kispest új országgyűlési
képviselője Gajda Péter
polgármesterrel tárgyalt június
10-én a Városházán. A jó hangulatú találkozón szó esett az új
parlament eddigi munkájáról,
és a KDNP-s honatya beszélt az

önkormányzatokat érintő döntésekről is. A városvezető és az
országgyűlési képviselő megegyezett abban, hogy a jövőben
folyamatosan kapcsolatot tartanak azért, hogy a kerület fejlődését, Kispest érdekeit minél
jobban tudják képviselni.

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2010.
június 5-én tartotta jubileumi
diplomaosztó ünnepségét a gödöllői aulában. A születése óta
Kispesten élő és nagy köztiszteletben álló dr. Labay Attila is a
fenti jeles napon kapott Aranydiplomát, melyet betegsége
miatt felesége vett át.

Dr. Labay Attila 2003-ban
Kispestért Díj-ban részesült a
Kispesti Polgármesteri Hivatal
környezet- és természetvédelmi tevékenységének szakszerű
támogatásáért, igényes és
elismert szakértői tevékenységéért. 2004-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Miniszter az Életfa emlékérem
bronzfokozatával tüntette ki.

árvíz

Rendőrök is segítettek

pályázni a környezetükben
tapasztalható rendellenességek leírásával vagy fotójával
lehet. Elismerést – oklevelet
és az önkormányzat támogatása révén könyveket és
ajándékokat – kaptak Szegedi

Előbb Tóth Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
majd a polgármester köszöntötte a pályázatot benyújtott hét
alapfokú nevelési intézményt a
Környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódó városházi ünnepségen.
A „Tegyünk együtt többet a zöld
kispesti óvodákért és bölcsődé-

A

z árvízzel sújtott borsodi
falvakban nyújtottak segítséget a kispesti rendőrök június elején. Dr. Mittó
Gábor kerületi kapitány lapunknak elmondta, 37 kispesti
rendőr is csatlakozott június
4-én a katasztrófa elhárításában
résztvevő rendőri állományhoz. A kerületieket Halmaj és

Andrásné, Molnár Nikoletta,
Kozics Léna pedagógusok,
valamint Horváth Zsombor,
Veréb Enikő, Kovács Adrienn,
Földi Márk, Szőcs Judit, Illés
Attila és Topolai Richárd tanulók.

A Csillagfény Bölcsőde
nyerte a zöldpályázatot

árom kerületi bölcsőde és
négy óvoda nyújtott be
pályázatot május 20-ig az
önkormányzat „Tegyünk együtt
többet a zöld kispesti óvodákért
és bölcsődékért” című felhívására. A díjakat a Környezetvédelmi
világnaphoz kapcsolódó június
8-i rendezvényen vehették át az
intézmények képviselői.
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kért” című pályázatot most először írta ki a Humánszolgáltatási Iroda és a Zöldprogram Iroda.
Olyan pályaműveket vártak,
amelyek tartalmazták az intézmény közvetlen környezetében
lévő közterületi zöldfelület
fejlesztési és fenntartási elképzeléseit, a parkosítás tervét.
A Mese-Vár Óvoda Maci csoportjának műsorát követően az
Árnyas Óvoda és a Mese-Vár
Óvoda, valamint a Bokréta
Bölcsőde emléklapot és ajándékot vehetett át. Megosztott
harmadik díjat, egyenként 50
ezer forint jutalmat kapott a
Gyöngykagyló Óvoda és a
Gyöngyszem Bölcsőde. Második lett 200 ezer forinttal a
Zöld Ágacska Óvoda. A zsűri
a Csillagfény Bölcsőde zöldpályázatát értékelte a legjobbnak:
az Eötvös utcai intézmény 300
ezer forintot kapott a sétálóutca zöldsávjának rendbetételét,
gondozását tartalmazó tervért.

Gajda Péter polgármester és
dr. Tarnai Richárd Kispest országgyűlési képviselője

filmajánló

A Bourne-utánérzés
Green Zone/Zöld Zóna

L

egújabb kalandja során
Jason Bourne ezúttal
Bagdadba látogat, hogy
katonásdit játsszon az amcsi
megszállás idején, 2003-ban.
Ó, hogy hová nem gondolok: hiszen Ő már nem Jason
Bourne többé, hanem Roy Miller tiszthelyettes. Vagy talán
mégsem… Azt hiszem, valójában bizonyos Matt Damon-nak
hívják (állítólag).
Na de ez maradjon csak a mi tikunk. Mellesleg nem is az a lényeges, hogy hogyan nevezik,
ezt a Bourne-rejtély óta korunk
egyik emblematikus akcióhősévé kinőtt karakterét. Szegény
Robert Ludlum (a trilógia szerzője), ha tudná, biztosan büszke lenne rá. Ugyanakkor jelen
cselekményünkben a szériát
ismerők számára sem érthető
dolgok történnek. Tudniillik
barátunk Irakban, egy katonai
alakulat tagjaként különböző,
(szokás szerint) életveszélyes

akciókban vesz részt, melyeknek célja a szupertitkos tömegpusztító fegyverek felkutatása
lenne. Ám mint hogy pechükre
bajtársaival nem találnak semmit, Miller előbb gyanakodni,
majdan magánnyomozni kezd,
hogy kiderítse és felfedezze, a
háború valódi mozgatórugóit
és turpisságait. Csakhogy azzal összességében nem számol,
hogy némely fejesek szemében
ez nem bizonyul éppenséggel
dicséretes tevékenységnek…
Befejezésül, hogy komolyra fordítsam a szót: Paul
Greengrass rendező és Matt
Damon két korábbi közös
munkájukat követően ismét
igen hathatósan tevékenykedtek aktuális, hagyományosan
„ütős” akcióthrillerük esetében, melyhez ezúttal némi
(felesleges) háborús drámázás
is párosult.
Keresztesi Ferenc

Kiskinizs falvakba vezényelték, ahol bekapcsolódtak az
árvízvédelmi munkába, és a
gátak megerősítésén dolgoztak. Megtudtuk, a rendvédelmi
szerv munkatársai június 6-án
érkeztek vissza Budapestre, de
már másnap újabb 10 kerületi
rendőr indult útnak további
segítséget nyújtani.
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elismerések

Kitüntetéseket adtak át az
ünnepi ülésen

Kispest önálló településsé válásának 139. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülést
a képviselő-testület június 10-én. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban
rendezett eseményen díszpolgárokat avattak, és egyéb kitüntetéseket adtak át. Idén
összesen harminckilencen kaptak elismerést az önkormányzattól.

A Himnuszt követően a
polgármester köszöntötte a
díjazottakat és a vendégeket
a KMO színháztermében rendezett ünnepségen csütörtök
délután. Gajda Péter hangsúlyozta, mindenki büszke lehet
az elmúlt évek eredményeire,
mert ezeket közösen, egyetértésben, botrányok nélkül érte
el a kerület. Példaként többek
között a megszépült tereket és
a felújított intézményeket említette. A díjazottaknak megköszönte, hogy részt vettek a
kerület fejlesztésében, egyben
minden kispestit arra bíztatott,
legyenek partnerei az önkormányzatnak, hogy a közös
városépítő munka a jövőben is
folytatódhasson.
Díszpolgárok
A testület döntése alapján három tiszteletre méltó személyiség kapott díszpolgári címet
és Kispest címerével ellátott
emlékgyűrűt: a kitüntetéseket
Gajda Péter polgármester és

Vinczek György alpolgármester adta át dr. Drenyovszky
Kálmán gyermekgyógyásznak, a kispesti evangélikus
gyülekezet
presbiterének,
dr. Pella László rendőr dandártábornoknak, a Kispest
Közbiztonságáért Alapítvány
kuratóriumi elnökének, valamint Török Gyulának, a római
olimpia légsúlyú ökölvívóbajnokának.
Kispestért Díj
A Kispestért Díj kitüntetettjei
Kispesthez kötődő munkásságáért és példaértékű emberségéért Kispestért Díjat vehetett
át Gajda Pétertől és Vinczek
Györgytől Balatoni Mihály
gépjárműjavító és -szerelő
mester; Bérczi Ferencné, az
Őszirózsa Gondozási központ
vezetője; Gábor Gyuláné, az
Ady Endre Általános Iskola
magyar nyelv és irodalom
szakos tanára; Herk Ferencné,
a Gyöngykagyló Óvoda vezetője; Ivanics Ferencné, a PolBalra: Török Gyula, a római olimpia légsúlyú ökölvívóbajnoka

Fent: dr. Pella László, rendőr
dandártábornok

gármesteri Hivatal számviteli
vezető-főtanácsosa; Lóth Éva,
a Kós Károly Általános Iskola
igazgatója; Mátis Zsuzsa, a
Logopédiai Szakszolgálat vezetője; Németvölgyi Erzsébet,
a Gábor Áron Általános Iskola
nyugalmazott magyar nyelv
és irodalom szakos tanára; dr.
Szebeni Olivér nyugalmazott
baptista lelkész; Székelyné
Schwarcz Mária, a Polgármesteri Hivatal vállalkozásigazgatási főmunkatársa.

Polgármesteri Hivatal szociális
főmunkatársa; Bazsó Zoltán, a
Kispest újság főszerkesztője;
Bódizs Mária, a Polgármesteri
Hivatal ügykezelője; Gáspár
Józsefné, a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház könyvelője; Horváth Lászlóné, a
Vass Lajos Általános Iskola
iskolatitkára; Jászteleki Sánta
József, az MSZOSZ kispesti
nyugdíjas klubjának vezetője;
Keszthelyiné Balogh Éva, a
Csillagfény Bölcsőde kisgyermek-gondozónője; Kövér
Miklósné, a Bolyai János Általános Iskola tanítónője; Nagy
Péterné, a Gábor Áron Álta-

Dicsérő Okleveleket kaptak
Munkájáért Dicsérő Oklevelet
kapott dr. Bacsy Kázmérné, a
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lános Iskola földrajz-biológia
szakos tanára; Oravecz Éva, a
Polgármesteri Hivatal közművelődési főtanácsosa; Pappné
Rattesid Beáta, az Ady Endre
Általános Iskola iskolatitkára;
Streit Sándor, a Polgármesteri
Hivatal
vagyonnyilvántartó
főelőadója; Tóth Zoltánné, a
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet piacfelügyelője; Tóvári
Gyuláné, a Gyöngykagyló
Óvoda dajkája; Dr. Vas Krisztina, a Kispesti Egészségügyi
Intézet szemész szakorvosa;
Várnai Zoltán, a kispest.hu
portál főszerkesztője; Zsálekné
Zsidai Judit, a Kós Károly Ál-

talános Iskola tanára; Zsitvay
Attiláné okleveles mezőgazdasági mérnök. Az elismeréseket
a polgármester és dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző adta
át.
Pedagógusok elismerése
Kiemelkedő Pedagógiai tevékenységért Elismerő Oklevélben részesült Rácz Anna, a
Gábor Áron Általános Iskola
pedagógusa és Szombathyné
Pongrácz Edit, az Arany Óvoda óvodapedagógusa. Kispest
Gyermekeiért Elismerő Oklevelet kapott Kalmár Klára, a
Nevelési Tanácsadó fejlesztőgyógypedagógusa és Mohácsi
Elemérné, a Vass Lajos Általános Iskola matematika–fizika
szakos tanára. Polgármesteri
Dicsérő Oklevél Kiemelkedő
Pedagógiai Tevékenységért elismerést vehetett át Máthé Irén,
a Mese-Vár Óvoda dajkája és
Sárfi-Kránicz Lívia, az Erkel
Ferenc Általános Iskola német
nyelvtanára. Együttnevelő Pedagógus Elismerő Oklevélben
részesült Bernáthné Balogh
Ildikó, a Gyöngykagyló Óvoda
pedagógusa és Nagyné Bonyár
Edit, a Puskás Ferenc Általános
Iskola igazgatóhelyettese. A díjakat a polgármester és Szujkó
Szilvia, a közművelődési bizottság elnöke nyújtotta át.
Az ünnepségen közreműködött
a Kispesti Művészeti Iskola
szimfonikus zenekara, Péntek
Fanni, a Vass iskola diákja
népdalokat énekelt, Nagy Gábor, az Eötvös iskola tanulója
verset mondott.

dr. Drenyovszky Kálmán gyermekgyógyász
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sakk hírek

Örömteli eredmények
a programokkal
zsúfolt hétvégéken

A Barcza Gedeon SC 12 éven
aluli csapata korosztályában
negyedik, a 18 év alatti csapata pedig ötödik lett a Csehországban, Hluk városában a
V4 országok soros versenyén.
34 tagú különítményünk tábladíjakat, és egyéb különdíjakat
nyert, Gyimesi Péter szimultánban legyőzte nagymester
ellenfelét, az érmekről viszont
sajnos lemaradtunk. Kalandos
utunk volt gépjármű-meghibásodással és cserével, valamint hazafelé mi is kaptunk
némi ízelítőt az árvizekből.
Júniusban Szlovákiában, augusztusban Lengyelországban,
szeptemberben
Budapesten
folytatódik a sorozat.
A rapid magyar bajnokságon
viszont kétszer is a dobogó
tetején köszönhettük játékosainkat: Ngo Tan Don a 12 éves
fiúk között és Egyed Judit a
10 éves leányok között győzni tudott. Játékosaink további
számos értékes helyezést szereztek, köztük volt a kispesti

Márton Kristóf, aki ötödik lett
a 8 éves fiúknál. Nagyon büszkék vagyunk a sikerekre.
Május 29-én és 30-án két nagy
gyerekversenyünkön sok kispesti sakkozót köszönthettünk,
jól esett az aktivitás, persze a
gyerekek sem bánták meg: hagyományosan mindenki nyer
valamilyen jutalmat versenyeinken.
A diákolimpia országos döntőjében Egyed Judit újra a dobogó legfelső fokára állhatott,
Ngo Tan Don pedig második
lett korosztályában. A kispesti
sakkozók közül Zsipi Márk lett
a legjobb, a Budapest bajnokságon aranyérmet nyert, az országos döntőben pedig a mezőny
közepén végzett.
Június 6-án a KAC pályán
Gószakosztályunk és persze
sakkozóink is képviseltették
magukat. Még egy kis versenyt
is szerveztünk, a végén Márton
Kristófot is megjutalmazhattuk.
Ádám György
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trianon

Emlékezés a békediktátumra

A

trianoni békeszerződés
megkötésének kilencvenedik évfordulója alkalmából 2010-től a nemzeti
összetartozás napjává nyilvánította az Országgyűlés június
4-ét. A kerületben június 3-án
a Kispesti Kálvin Házban tartottak megemlékezést a trianoni békediktátum évfordulója
alkalmából. A megemlékezés
házigazdája, dr. Tarnai Richárd,
Kispest országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az emléknap
törvénybe iktatásának célja nem

a határok módosítása. Fontos, hogy
magyar a magyarral
le tudjon ülni beszélgetni, hiszen természetes, hogy összetartozunk – mondta.
Az esten előadást
tartott Popovics Pál,
munkácsi történelem tanár, valamint
műveiből adott elő
részleteket JuhosKiss János, kispesti
író, költő.

tájékoztató

Elektronikus azonosító
kutyáknak
K

ispest önkormányzatának
képviselő-testülete 2009
szeptemberében döntött
arról, hogy a kerületünkben
tartott kutyákat elektronikus
azonosítóval
(mikrochiptranszpander) kell ellátni és a
polgármesteri hivatal hatósági
irodájához bejelenteni (regisztrálni). Azok a tulajdonos
(tartók), akik már elvégezték
kutyájukon a mikrochip beültetést, szintén kötelesek a
szükséges adatokról az irodát
tájékoztatni.
Ez az ügyes kis szerkezet az
állat bőre alá helyezve (az állat
injekció formában kapja meg)
tartalmazza a bejelentett regisztrációs adatokat, amelyek a
következők: a kutya tulajdonosának neve, a kutya azonosítási
adatai (faja, ivara, születési ideje stb.), az állatot beoltó orvos
neve és rendelőjének címe.
A regisztrációs adatok birtokában – amelyet a hatósági iroda
rögzít – lehetőség nyílik az
elkóborolt kutyák azonosítása
során őket visszajuttatni gazdá-

jukhoz, azonosíthatóvá válnak a
szabálysértő állattartók, esetleges kutyatámadás, harapás esetén a veszettség elleni védőoltás
meglétének megállapítása.
Ezek nagyban segíthetik mind
a gazdák, mind a hatóság helyzetét, és úgy érzem, sok kutyát
nem tartó személy részére is
megnyugvást jelenthetnek, hiszen az állat sem anonim már.
A rendelet a továbbiakban kimondja, hogy minden 2009.
november 1-je után született
és a kerületünkben tartott
kutyát három és hat hónapos
kora között mikrochippel kell
ellátni. A 2009. november 1-je
előtt született kutyák esetében
a tulajdonos vagy tartója, legkésőbb a 2011-ben esedékessé
váló veszettség elleni védőoltás
beadásáig köteles a mikrochip
behelyezését biztosítani.
Szükségesnek tartjuk azonban
megjegyezni, hogy 2012. január
1-jét követően, azok a kerületi
lakosok, akik mikrochip azonosító nélkül viszik kerületi
közterületeinkre kutyájukat,

Zöldkommandó

szabálysértést követnek el és
30 000 Ft pénzbírsággal sújthatók, miként azok is, akik
a regisztrálást elmulasztják.
A rendelet címe: „Budapest
Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 32/2009.(IX.18.) számú
rendelete az állattartás rendjéről szóló 39/2004.(IX.13.)
számú rendeletének kiegészítéséről”, mely megtekinthető a
polgármesteri hivatal holnapján
www.kispest.hu önkormányzat/rendeletek címszó alatt.
A mikrochip behelyezésével
kapcsolatos kérdésével keresse
állatorvosát, regisztrációs jellegű kérdéseire az alábbiakban
felsorolt telefonszámokon, illetve e-maileken kaphat választ
a hatósági iroda munkatársától.
34-74-665 Tarné Azari Zsuzsanna e-mail: tarne@hivatal.
kispest.hu
34-74-593 Nagyné Varga Szilvia e-mail: nagyne@hivatal.
kispest.hu
Hatósági Iroda

A Kispesti Zöldkommandó 24 órában hívható információs száma: 06-20/535-1837, ezen a számon
bejelenthetik, ha illegális szemétlerakást látnak vagy gyűjtőhelyet találnak.
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felhívás

Tanulmányok
támogatása
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
középiskolai tanulmányaik
sikeres befejezésében.
Jelentkezni a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál
lehet június 24-ig, hétfőnként és csütörtökönként 9.00
és 12.00 között.
Cím: XIX. Áruház köz 2-4.

Pályázat
zenészeknek
Az ART Mobil Team Kft. egy
„Zártkörű Zenei” pályázatot
szervez kizárólag a magyarországi kisebbségi, etnikai,
nemzetiségi és külhoni zenészek, zeneszerzők, zenekarok
részére. Jelentkezni a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnál
lehet július 8-ig, hétfőnként és
csütörtökönként 9.00 és 12.00
között.
Cím: XIX. Áruház köz 2-4.

Talentum Klub
Újabb összejövetelt tartott
június 11-én az Ökumenikus
Talentum Klub a Kispesti
Kaszinóban. A cigány és
nem cigány vallási, nevelési és kulturális programokat
kínáló klub legfontosabb
célja, hogy felkarolják és
bemutassák a tehetségeket, megismerjék egymás
tálentumait. A júniusi rendezvényen Bartha Angéla,
hittantanár Szentlélekben
való öröm címmel tartott
előadást, az esten közreműködött a Jézus Szíve
Templom Gitáros Zenekara
Lovász Dénes vezetésével,
valamint verset mondott
Farkas Rozália.
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közlemények

Rejtvény

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

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

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

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

4.sz. választókörzet

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

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

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

7.sz. választókörzet

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

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

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

11.sz. választókörzet

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

12.sz. választókörzet

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

13.sz. választókörzet

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

14.sz. választókörzet

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

15.sz. választókörzet

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

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

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

rejtvény | egyházak
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010. július 5. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet gyógyító
és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltható utalványokat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése:
„Három napja nem alszok a fűrészelése miatt”. Nyerteseink: Mészáros Júlia (Rákóczi utca), Bánffy Éva (Toldi utca).
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

2010. június 16.

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
Kispest Központi Református Egyházközség

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

A Kispesti-Rózsatéri Református Egyházközség

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

Nagyboldogasszony Főplébánia

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

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

Görög Katolikus Kápolna és Parókia

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

Kispesti Evangélikus Egyház

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

„Jézus Szíve” Plébánia

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán

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

Wekerletelepi Református Egyházközség

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

Kispesti I. Baptista Gyülekezet

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

Wekerletelepi Szent József Plébánia

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

Új Apostoli Egyház

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
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kmo

1195 Budapest, Teleki utca 50.,
Telefon/fax: 282-9826, 282-9736 • www.kmo.hu

Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény
(1193 Budapest, Csokonai
utca 9. - bejárat az iskola
jobb oldala felől, a kertkapun)
A KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB
100 ÉVE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
Csoportok délelőtti látogatásához előzetes bejelentkezést kérünk!
Előtér galéria
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület kiállítása
A kiállítás megtekinthető
július 23-ig
Klubok
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor
A részvétel díjtalan!
LÉLEKEMELŐ KLUB
Június 24. csütörtök 18.30
óra
Beszélgetés a szeretetről
és a boldogságról.
Előadó: Stépán Katalin
Hellinger családállító terapeuta

Budapest, 1191 fő u. 22., Tel.: 358-0690, Tel./fax: 282-9895
MILYENNEK KÉPZELED
A JÖVŐ GYERMEKHÁZÁT?

NYÁRI TÁBOR

A Wekerlei Gyermekház rajzés irodalmi pályázatot hirdet

Július 5-től július 14-ig
KOMPLEX MŰVÉSZETI
SZAKTÁBOR
A közkedvelt kunbaracsi
helyszínen!
Színjátszás, tánc, kreatívhobbi, shaolin önvédelmi
szakokkal a 8-16 éves korosztály részére
Lovaglás, go-kart, medence, játszótér, sportpályák
A szakmai programok
mellett:
Egy napot a kecskeméti
élményfürdőben töltünk,
„sajtgyár” látogatás traktorral, sportprogramok,
vízicsata, stb.
Az esték jó hangulatáról
mi gondoskodunk!
Részvételi díj: 29 900 Ft,
mely az utazás, szállás,
napi 3 étkezés és a foglalkozások költségeit tartalmazza.
Jelentkezési határidő:
június 20.

AUTÓSMOZI

Új meghallgatás
A Kispesti Kisszínház amatőr
társulatának bővítése céljából
2010 szeptemberére újabb
meghallgatást
hirdetünk,
melyhez várjuk színházi, színpadi, színészi tapasztalattal
rendelkező felnőtt korú női és
férfi színjátszók jelentkezését. Elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik jelenleg
nem tartoznak társulathoz,
vagy ha játszanak máshol is,
biztosan vállalni tudják a heti
rendszerességű elfoglaltságot
a társulatban.
Meghallgatási követelmény:
három különböző hangulatú
vers, három különböző hangulatú monológ. Ének-, zenetudás nem követelmény, de
előny lehet. (Zenei alapot, ha
van, a meghallgatásra audio
cd-n kérjük elhozni.)

Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

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

felhívás

A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a meghallgatásra kínált anyagot. A
jelentkezési lap letölthető
honlapunkról:
http://www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu/
Jelentkezési határidő: augusztus 31.
A meghallgatás időpontja:
szeptember 4-5.
A fényképes jelentkezést
rövid bemutatkozással és
„szakmai” múlt megadásával
várjuk a kispestikisszinhaz@
gmail.com e-mail címre.
Fontos tudnivaló!!! A jelentkezéseket csakis a teljesen
kitöltött, fényképpel ellátott,
és határidőre visszaküldött
jelentkezési lapokkal tudjuk
elfogadni, ellenkező esetben
nem hívjuk be a meghallgatásra az adott jelentkezőt.
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Kispesti Munkásotthon Művelődési ház

Kiállítások

2010. június 16.

Saját páholy mindenkinek!
Beköszöntött a nyár, legtöbben a szabadba vágyunk. Ha
egy kis nosztalgiához volna
kedvünk, érdemes ellátogatni
a főváros egyetlen autósmozijába, amely Kispesten, a
Fővárosi Autópiacon működik. Itt minden szombaton
este fél 10-től a csillagos ég
alatt nézhetjük végig a leg-

nagyobb kedvenceket. Bár a
dolby surround hangzásról
igen, a pattogatott kukoricáról
a büfének köszönhetően nem
kell lemondanunk. Igazi retro
érzés, érdemes kipróbálni. A
jegyár mindössze 800 Ft fejenként, az aktuális műsorról
a www.fovarosiautosmozi.hu
weboldalon lehet tájékozódni.

A pályázatban várjuk azokat az
elképzeléseket, ötleteket, amelyeket a gyermekház felújított
épületében (XIX. ker. Petur u.
7.) tudunk megvalósítani. Az
alkotások vonatkozhatnak az
épület belső berendezésére,
díszítésére és a programokra,
rendezvényekre.
Pályázók köre:
- 4-6 évesek
- 7-10 évesek
- 11-14 évesek
- 15-18 évesek
- óvodai csoportok
- iskolai osztályok (alsó és felső
tagozatosok)
A pályázat beadási határideje:
szeptember 20.
A beküldés módja: személyesen
a Wekerlei Gyermekház ideiglenes helyszínén, a Kispesti Vigadóban (1191 Budapest, Fő utca
22.), vagy postai úton ugyanerre
a címre, illetve e-mailben a
gyermekhaz@kispest.hu vagy
a szervezes.wgyh@gmail.com
címre. Az alkotásokat szakértő
zsűri bírálja el, a nyertes alkotókat értékes jutalomban részesítjük. Az elkészült művekből
kiállítást rendezünk, ősszel a
Wekerlei Gyermekház megújult
épületének átadási ünnepségén
bemutatjuk őket.
A pályázattal kapcsolatos további információk a 282-9895
telefonszámon vagy a szervezes.
wgyh@gmail.com e-mail címen
kaphatóak.
Honlap: www.gyermekhaz.kispest.hu

PROPGRAMJAINK:
KALANDOZÁSOK A VILÁG KÖRÜL
Mindaz, ami az útikönyvekből
kimaradt. Sorozatunkban a
föld távoli országaiba vezetjük
el „utasainkat”. Kalauzaink
olyan előadók lesznek, akik saját élményeik alapján tárják fel
számunkra a világ csodálatos
sokszínűségét.
MONGÓLIA
Magyarjárás Mongóliában
Két előadónk közül egyik mongol származású, másik hosszabb
ideig élt Mongóliában.
Június 18. 18:00-19:30
Belépőjegy: 400 Ft/ fő
PALACSINTÁS VIGADALOM
Meghívott vendégeink és látogatóink mérik össze palacsintasütő, feldobó, tekerő „tudományukat”.
Az a gyerek, aki a legtöbb palacsintát tudja megenni, az lesz
a palacsintás király vagy királynő.
Programok:
- palacsintasütő verseny
- szurkolás a versenyen
- gyerekeknek
palacsintaevő
verseny
- gyerekeknek kézműves foglalkozás – zászlókészítés
- A palacsintás király című film
levetítése
- a palacsinta története – kiállítás
A palacsintasütő versenyre való
jelentkezési határidő június 11én lezárult.
Június 19. 10:00-15:00
Belépődíj: 300 Ft/ fő
Minden belépő egy csokoládés
palacsintát kap ajándékba!
A benevezett csapattagok részére a részvétel ingyenes.

Görög parti
Szeretettel várunk minden érdeklődőt június 26-án délután
4 órára egy fergeteges hangulatú igazi nyári görög partira.
Könyvtári KultúrCafénk néhány órára egy görög tavernává változik, ahol a jó hangulatról a Maskarades Együttes, a
kispesti görögök és a könyvtár
munkatársai gondoskodnak.
Jöjjön el, hozza el családját,

Honlap: http://gyermekhaz.kispest.hu
E-mail: gyermekhaz@kispest.hu
igazgato@gyermekhaz.kispest.hu
gazdasagi@gyermekhaz.kispest.hu
javaslat@gyermekhaz.kispest.hu
VIDÁM FILMEK MOZIJA
Filmklub felnőtteknek
Sorozatunkban végignézzük a
filmtörténet azon nagy alkotásait, amelyek mindig mosolyt
fakasztanak a nézők arcára. A
filmek megtekintése előtt rövid
összefoglalót hallhatnak a művekről.
Pofa be
2003, színes, francia akció vígjáték, 85 perc
Rendezte: Francis Veber
Főszereplő: Gérard Depardieu
Június 25. 16.30-18.30
Belépőjegy: 400 Ft/fő
KIRÁNDULÁSOK
NEMZETI PARKOK SOROZAT- „AZ
IGAZI TÜSKEVÁR”
A Kis-Balaton nádasaiban 150
féle madárfajt leshetünk meg.
Itt fészkel a gém, a kormorán,
a gyurgyalag és a nemes kócsag is. Ellátogatunk a Fekete
István-emlékszobához és a a
Diás-szigeten található Matulakunyhóhoz. Felkeressük Közép-Európa
egyetlen
bivalyrezervátumát.
Június 19.,
szombat
Indulás:
7.00 Budapesti Média
Intézet elől
(XIX. ker.
József A. u.
80.) és 7.15
a Wekerlei
Tá r s a s k ö r
elől (XIX.
ker. Kós Károly tér 10.)

felhívás

barátait, ismerőseit, s miközben a gyönyörű görög tájakon
kalandozunk, kellemes zene
szól, játszunk és énekelünk, s
nem marad el a görög ételkóstoló sem!
Cím: kispesti Üllői úti
Könyvtár, Üllői út 255.
Kispesti Görög Kisebbség

és a kispesti Üllői úti Könyvtár
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Zárva a hivatal
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010. július
1-jén és július 2-án Köztisztviselők Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal
zárva tart. Megértésüket
köszönöm.
Dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

Visszaérkezés: 17.00 óra körül
Részvétei díj: 3 700 Ft/ fő + belépődíjak
JÁSZBERÉNYI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT – MOGYORÓDI HUNGARING
Ellátogatunk a Jászberényi Állatés Növénykertbe, részt veszünk
látványetetési programokban.
Délután megnézzük a Mogyoródi Hungaroringet. A pályalátogatás tartalma: SuperGold
tribün, főépület, szoborpark, lelátó, versenyirányítás, pódium,
a pálya ismertetése, a motoros
és autósiskola, vezetéstechnikai
centrum bemutatása.
Június 21., hétfő
(Az iskola befejezése után!)
Indulás: 7.30 Budapesti Média
Intézet elől (XIX. ker. József A.
u. 80.) és 7.45 a Wekerlei Társaskör elől (XIX. ker. Kós Károly
tér 10.)
Visszaérkezés: 17 óra körül
Részvételi díj: 2 500 Ft/ fő +
belépődíj
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Szolgáltatás
TÁRSASHÁZKEZELÉS,
KÖNYVELÉS
GYAKORLATTAL, LEINFORMÁLHATÓAN,
INGYENES AJÁNLATKÜLDÉS, HÁZFELMÉRÉS. TEL.: 06-30/359-3976
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.)
Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn
Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés,
tyúkszem végleges eltávolítása.
Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Vízés gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓGÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT
TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT
OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP - HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-,
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés.
Bemutatóteremben megtekinthető.
Tel.: 06/30-401-1029
Lépcsőház napi és nagytakarítását vállalom
Kispesten és Lőrincen. Tel.: 06/70-5020-131
Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06/30-878-8977
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves,
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879,
06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi
kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634, 282-2498

KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! HÍVJON! HÉVÉGÉN IS!
BP., XIX. BERCSÉNYI U. 3.
+3620/933-4279
Kéményjavítást, tisztítást, kisebb tetőfedő
munkát, padlástakarítást vállalok, azonnali
kezdéssel. Tel.: 06/1-950-4531

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

házrész, saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.: 14,5 M Ft, kép megtekinthető:
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/704192-705

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

Tulajdonostól eladó, négy emeletesben, magas földszinti, 1 + 2 fél szobás, étkezős lakás.
Jó közlekedéssel. Tel.: 06/20-911-9406

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. Bejelentkezés: +36/30-450-1225

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR, NYIROK-, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST (NEM SZEX)
MASSZÁZS.
MÁGNESTERÁPIÁS,
BIOREZONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP
ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998,
06/20-335-5653

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

Megoldás délpesti gyorsszerviz. Mosógép,
bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! Tel.: 285-3488,
06/30-950-1717, www.megoldasszerviz.hu

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klímaszerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-647,
06/20-467-7693

Épület és bútorasztalos munkák, ajtók, ablakok méretre gyártva, konyha és szobabútor,
beépített szekrény, lépcsők, korlátok, galériák, kerti építmények. Tel.: 06/70-364-9697

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

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

Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Tel.:
789-3958, 06/20-4114-349
Mindennemű szállítást, költöztetést, pincétől a padlásig lomtalanítást, elszállítással,
takarítással, azonnali kezdéssel vállalok.
Tel.: 06/1-950-4531
K I S G É P SZ E R V Í Z Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúrógépek, (Flex, Hilti, Bosch,
Black&Decker, Makita, Bolgár, Aeg, Stil
stb.) porszívók, takarítógépek, 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, 06/1-363-4867 P: 9-15 óráig.
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások,
ereszcsatornajavítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-92-39
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK! Kalandozások különféle technikákban egész nyáron!
Kis csoportos foglalkozás vagy egyéni, művésztanár vezetésével! Tel.: 06/30-675-9964
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba
felújítás, konvektor-, kazán-, radiátorcsere,
stb. korrekt áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem, hívjon
bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu

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

Víz - gáz-, központi fűtés szerelést vállalok, minden szakmába tartozó új és
felújítási, valamint javítási munkát, 5
év garanciával. Teljes körű ügyintézés,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Görög János, 1194 Bp. Fecske u. 4. Tel.: 282-4495,
mobil: 06/30-921-7325

Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.0012.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.:
317-0797, 06/20-9-221-629 Magnetoterápiás
kezelés.

Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés,
víz szigetelés, kertépítés-, fenntartás, öntözőrendszer kiépítés, gyepszőnyegezés,
fakivágás, bozót irtás (kisebb munkákat is/)
Wendlen Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514

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

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, csaptelepek, wctartályok javítását, vízóra, radiátorcseréket,
komplett fürdőszoba és fűtés szerelését,
valamint családi házak gépészetét vállaljuk
garanciával. Tel.: 06/20-227-9323

Ingatlan
2%+ ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK
DÉL-PESTEN LÉVŐ INGATLANÁNAK
KÖZVETÍTÉSÉT.
ELADÁS-VÉTEL,
CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATLAN
CENTRUM KFT., XIX. ADY ENDRE ÚT
43. TEL./FAX.: 280-5830, 06/20-663-0568,
www.ingatlan-centrum.eu
Kispest, Könyvkötő utcában eladó 100 nöles, összközműves telken 70 nm-es, 3 szobás
(külön bejáratúak), nagyon szépen karbantartott, összkomfortos családi ház, parkosított
kerttel, garázzsal. A fűtést és melegvíz ellátást
kombi-cirkó biztosítja. Rendkívül barátságos,
kellemes hangulatú otthon, akár egy személy
vagy többgyermekes család számára is alkalmas. Azonnal költözhető, de hitelfelvételre is
van lehetőség. Irányár: 18,5M Ft.
Telefon: 06-30/357-2164
Kispest kertvárosában, Nádasdy utca közelében
eladó 150 nöl-es, összközműves telken 110 nmes, egyszintes, háromszobás, nagy konyhás, teraszos, betonalapú, felújítandó családi ház 19,9
M Ft vételáron. Telefon: 06-30/357-2164
Felső-Kispesten eladó 180 nöl-es összközműves telken 98 nm-es, egyszintes, tetőtér felé
bővíthető, alápincézett, masszívan megépített,
polgári jellegű családi ház. Dryvit szigetelés,
hang- és hőszigetelt nyílászárók, 22 nm-es
terasz, nagy garázs, gyönyörű kert.
Irányár: 26,5 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Keresek eladó családi házat, öröklakást, építési telket Pestlőrincen. Felújítandó, bontandó
is érdekel. Hívását előre köszönöm.
Telefon: 06-30/357-2164
Remek lehetőség! Szétköltözők figyelem!
Családi házra cserélném Budapesten 2 külön
álló összkomfortos, vízórás, világos lakásomat. Kispesten 1 és 2 fél szobás, 53 nm,
erkélyes, parkra néző lakást és pesterzsébeti 2
és 1 fél szobás, 67 nm, nagy erkélyes, szép kilátású lakást. A lakásokban minden szoba külön
bejáratú. Tömegközlekedési eszközzel könnyen
megközelíthető mind a két ingatlan. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06/30-595-5573
XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes

Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban, 30
nm-es garzon, saját víz-, gázórával, 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 Kispesten a Templom téren a kis garzont: Kérem jelentkezzen, megegyezünk!
Tel.: 06/30-2850-947
Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es
nyaraló, 160 nm-es telekkel. Gáz, csatorna
van, és panoráma kilátás! Érdeklődni du.: 1218 h -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
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
Elcserélném vagy eladnám, Wekerle telepi,
4 lakásos társasházban lévő, 1,5 szobás lakásomat, jó közlekedéssel, elő- és hátsó kerttel,
fedett kocsibeállóval. Keresek Solymáron
vagy környékén önálló családi házat értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-932-3773
Kispesten, Jókai utcában, egy jó beosztású, barátságos, 75 nm-es, 1 + 3 fél szobás,
étkezős, gardrób szobás, kitűnő állapotú,
tehermentes öröklakás eladó, négyemeletes
házban, áron alul. A világos szobák parkettázva, a többi helység kövezve. A nappali
egybe nyitva az étkezővel és a konyhával (27
nm). Az új, világos konyhabútor nincs egy
éves. Új ablakok, rolós szúnyog hálóval van
ellátva + redőnyös. A beltéri ajtók vadkörte
színűre lettek cserélve. Biztonsági kültéri
ajtó van. A fürdőszoba egyedi megoldással
lett felújítva. Erkélye kövezett. A lakáshoz
pince is tartozik. Kisebb rezsi, alacsonyabb
közös költség. A háznak hőközpontja van.
Kedvezőbb fűtés számlák. A társasház tiszta
rendezett. Sietünk! eladási ár: 15.450.000 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
Kertvárosban eladó amerikai konyhás nappali, plusz 3 félszobás, kertkapcsolatos lakás, 4
lakásos társasházban, fedett kocsibeállóval.
Iá.: 24,5 M. Ft. Tel.: 06/30-9-303-085
Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 19,9 M. Ft-ért
eladó. Tel.: 06/20-971-3397
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, MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL, ELADÓ. A

2010. június 16.

apróhirdetés

FELSŐ SZINT KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.: 06/20-985-0541,
2828-515
XIX. Jó közlekedéssel, 30 nm-es, kert kapcsolatos lakás, alacsony rezsivel, hosszútávra
kiadó. (1 havi kaucióval.)
Tel.: 06/70-252-0592
Kispest kertvárosában 140 nöl-es telken,
170 nm-es, tetőtér beépítéses, 2 generációs
családi ház eladó. Iá.: 32 M Ft. Tel.: 06/2098-38-156
XIX. Árpád u. 7/a. VI. emeleti, 53 nm-es,
igényesen 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,
nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér
beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- UPC,
340 nöl., panorámás telekkel, szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével.
Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235, 06/30251-9135
Eladó Monorierdőn a vasútállomáshoz 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,
panorámás, IV. emeleti lakás eladó. Iá.: 9,6 M
Ft. Tel.: 06/30-742-4470
Eladó Kispest centrumában, Templom téren,
4 emeletes, téglaépítésű, 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
Kispesten a Táncsics Mihály u.-ban eladó
egy 60 nm-es erkélyes, VI. emeleti lakás
augusztusi költözéssel. Iá.: 9,3 M Ft. Tel.:
06/70-273-30-07
XVII. kerületben, 300 nm-es családi ház, 150
nül-es telken eladó. Iá.: 42 M Ft. Tel.: 06/70598-8261
Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken,
egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos,
cirkófűtéses, igényes kialakítású családi ház.
Egy gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 28,9
M Ft. Tel.: 06/20-663-0568
ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy
kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet, illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt,
klímás, konyha, szociális helyiségek, alacsony
rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális üzlethelyiség. 18,4 M. Ft Tel.: 06/20-663-0568
Eladó Felsőpakonyon (Köki-től ) 20 km-re
fekvő, 135 nm-es családi ház 720 nm-es
telken. A ház három önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A. Összközműves,
fúrt kút, kocsibeálló+ műhely. Budapesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni:
+36/20-663-0567
Kispesten a 68-as végállomásánál ház eladó. 80 nm-es, 3 szobáas, 2 fürdőszobás, 2
gépkocsibeálló, 4 féle fűtési lehetőség. Ára:
25 M Ft. Tel.: 06/30-415-0135

23,5 M Ft. Tel.: 280-9821
Wekerlén beépített tetőterű hátsó négylakásos, tulajdonostól eladó. Két fürdőszoba,
hatalmas garázs, 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-s
telekkel. Gépkocsi beállási lehetőséggel, automata kapunyitós teremgarázsban.
Iá.: 32,5 M Ft. Tel.: 06/20-436-9078
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.: 06/20-984-0244
Hunyadi Utcában tulajdonostól eladó 53 nmes, 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.: 06/20491-6223
Kispesttől 20 km- re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve
eladó. Víz, villany, csatorna, pince van. Abckisboltok, buszmegálló 300 méterre.
Tel. (este): 06/70-516-4701
TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST
KERTVÁROSI RÉSZÉN A KISFALUDY
UTCÁBAN, EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS, EGY
ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ KERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓVAL.
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 található. Irányár: 30
millió Ft. Érdeklődni: 06/30-389-8579
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában,
eladó egy rendezett 400 nm-es telken lévő 75
nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál állapotú ház, egy 80 nm-es,
felújítandó épülettel együtt, ami felújítás után
a házzal összenyitható, így akár két generáció
részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft.
Tel.: 06/20-476-7176
Kispesten, 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, 3573742
Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.:
06/30-972-4962

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

Eladó Szécheny u.-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, fiatalosan felújított, V. emeleti lakás. I
á.: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873

Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iá.:

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti

öröklakásomat, amin banki tartozás van, hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.: 06/30268-3261
Kossuth térhez közel, 2007-ben átadott társasház harmadik emeletén (tetőtér) világos,
fiatalos 53 nm-es, két szobás, tehermentes
lakás, beépített bútorokkal, családi okok miatt, 13,5 M Ft-ért sürgősen eladó. A lakáshoz
tartozik egy tároló (4 nm), illetve egy udvari
parkoló. Érd.: 06/30-255-0655
Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti, 2
szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás, műanyag nyílászárós lakás. Csendes, nyugodt
környéken. Tel.: 06/20-375-4223 Irányár:
10,5 M Ft.
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkormányzati lakásra.
Tel.: 06/30-670-4867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.:
06/70-623-7322
Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 +
2 szoba, 82 nm) két lakásos házban eladó.
Kertkapcsolatos wekerlei csere is érdekel.
Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-652-8788
Cserélném pesti kis lakásra vagy eladnám
Jászágói, lakható, 70 nm-es, komfortos, külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas
területtel, Tel.: 06/70-266-2884
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra,
ráfizetéssel, 3,4 szobás lakásra, nem panel, 2
és fél szobás öröklakást, tehermentes, nagy
konyhás, nagy fürdőszobás, egyedi fűtéses,
II. emeleti. Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-7764
vagy 378-2508
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes
családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20961-3231
Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöles 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
Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész,
kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.:
9,9 M Ft. Érd.: 06/70-389-5067

Oktatás
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS KISPESTEN. Általános iskolásoknak, minden tantárgyból, középiskolásoknak matematikából.
Tel.: 06/30-581-6069, 06/20-538-3801
Pótvizsgára felkészítést vállalok, humán
tantárgyakból! 20 éves szakmai gyakorlattal.
Tel.: 06/30-675-9964

Állás
Középkorú érettségizett nő, raktári gyakorlattal, de bármilyen munkát elvállalna.
Tel.: 3573-471

21

Karrierlehetőség felső- és középfokú végzettségűek részére. Ingyenes EU konform oktatás, magas jövedelem. Tel.: 06/1-349-3319,
06/20-979-3848, e-mail: eugene@chello.hu
Megbízható, leinformálható 53 éves nő, takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal,
hétvégén is. Tel.: 06/20-669-7854
Megbízható nyugdíjas férfi, ház körüli munkát, kisebb javításokat vállal. Gyorsan, precízen, ha kell, számlát is tudok adni.
Tel.: 06/20-481-5579
Főleg nyugdíjasok és diákok jelentkezését
várom pesterzsébeti munkahelyre, telefonmarketinges munkára. Tel.: Kertész Jenő:
06/1-285-0251, 06/30-4244-382

XIX. kerület központjában lévő fodrász
üzletünkbe vállalkozói igazolvánnyal,
vendégkörrel rendelkező női fodrászt
keresünk, befizetési kedvezménnyel.
Érd.: 294-9502, +36/30-904-6378
Gyakorlott betegápoló munkát vállal jutányos
áron. Tel. este: 281-4220
Nyugdíjas nő vállal háztartási munkát akár
hétvégén is kispesti idős embereknél.
Érd: 06/70-613-5987
Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest egész területén.
Érdeklődni: Szabó Nikolett 06/70-949-1616

Egyéb
Gyermekkerékpár eladó. Összteleszkópos,
kitűnő állapotban, 16-os méret, 5-8 éves korosztálynak ideális. Tel.: 06/30-232-3157
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152.
Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer
papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi
relikvia érdekel. Varga László, tel.:280-3116
Női és férfi 28-as schwinn csepel kerékpár
megkímélt állapotban eladó. Tel.: 357-9763
NŐI LAKKBŐR NYERS SZINŰ AKTATÁSKA FÉLÁRON ELADÓ. ÚJ: (33000
Ft-volt) most a tiéd lehet 15 000 Ft-ért.
Érdeklődni. 281-2250, 06/70-225-2003
ÚJ, BONTATLAN CSOMAGOLÁSBAN,
BÚZAFŰ DARÁLÓ AKCIÓS ÁRON
ELADÓ. NEM MŰANYAG, AMELY
KÖNNYEN TÖRIK, HANEM ÖNTÖTT
VASBÓL VAN. MEGÉRI A BEFEKTETÉST, MERT AZ EGÉSZSÉGED HOS�SZÚTÁVON BIZTOSÍTOTT. ÁTVEHETŐ
KISPESTEN, 8600 Ft-ÉRT. ÉRDEKLŐDNI:
06/70-225-2003 VAGY 281-2250
2 db mennyezeti karnis, 2 db konyhai
függeszték és különböző méretű szőnyegek
eladók. Tel.: 214-7564
28-as férfi kerékpár, valamint kézi fény-, színés ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564
Leinformálható, megbízható nyugdíjas idősgondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
1950 - 60 között készült magyar gyártmányú,
pénzverde által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vasúti modelleket és Szikra típusú modellt
vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853
Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hor-

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Szalkai Diána Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.
Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelõs vezetõ:
Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. július 1. www.kispest.hu
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dó, kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1-280-7081
Jó állapotban lévő szekrénysor olcsón eladó.
(4 részes, tölgyfa borítású). Tel.: 06/20-3418271
Bontott építőanyagok eladók: válaszfalnak
való ikersejttégla, 1680 db, normál cserép
(hornyolt,) 870 db és gerenda 6 méteres 8 db
eladó. Tel.: 06/70-661-7228
Új Tondah cserép ELADÓ. Hódfarkú, sima
felületű, 1100 db ez 60 nm. 2800-as akciós
áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169
Wartburg limusine 35 éves, kiváló állapotban
eladó. Műszaki vizsga 2011. május 12-ig érvényes. Tel.: 357-97-63
Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor,
Fég falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-3641680, 280-0995
Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok.
Csak Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó SUZUKI V3 250 nagy testű robogó.
Nagyon kevés kilométerrel, garázsban tartott
szép állapotban. Irányár: 600.000 Ft. Érdeklődni: 06/30-945-2185
Olcsón eladó: tálalószekrény, 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, wc csésze
(fedéllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft,
intarziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból
tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó! Tel.:
282-2479, 06/30-285-5363.

Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép, Singer táska varrógép
eladó. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804.
Eladó 2 személyes automata felfújható ágy
(190 X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű
állapotban, és többfunkciós kondigép féláron.
Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873
Számítógépes és konzol videojátékok eladók.
Tel.: 06/20-990-8124
Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló és Vaillant kazán 300 literes meleg víztárolóval, megegyezéses áron eladó! Érdeklődni
lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.
Burkolásból megmaradt különböző színű
csempék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600
- 1200 Ft/ nm áron eladók. Tel.: 06/30-8223037
Nagyméretű, minőségi férfi öltönyök, 170
- 175 cm magas termetre, sötét színekben
(5500 Ft), 47-es méretű ingek 500 Ft/ db
áron - utánvétellel is - eladók!!! Tel.: 06/30822-3037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!!
Jó minőségű, különböző méretű beltéri ajtók,
zárral, rézkilincsel, 17.500 Ft-os áron eladók.
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló
állapotú szobakerékpárra elcserélem. Tel.:
06/70-661-0131
Eladó 4 db parapet rendszerű konvektor, 1 db
12 literes gázbojler, kifogástalan, üzemképes
állapotban, valamint leszerelt gázcsövek.
Tel.: 3783-986

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 tevékenységről van szó.
Csak névvel és címmel ellátott megrendelést
tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is.
A hirdetések tartalmáért felelősséget
vállalni nem tudunk!

2010. június 16.

hirdetés

23

