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A Zöldprogram
keretében három
játszótéren folynak
építési, felújítási
munkák,
melyre közel
150 milliót költ
a kerület.

Több mint 22,5 millió
forinttal járul hozzá
idén Kispest
önkormányzata
a kerületi társasházi
épületek felújításához.
A támogatásokra
pályázhattak a
lakóközösségek.

3. oldal

5. oldal

11. oldal

„A képviselői
tiszteletdíjakat
sokkal egyszerűbben,
és a demokratikus
játékszabályokat
tiszteletben tartva
is lehetett volna
csökkenteni. Sajnos
nem így történt.”

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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beruházás

Fejlesztés uniós pénzből

Megújult a Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti
Egyesület (KIJE) Csokonai utcai székhelye a „Lépésről
lépésre” program keretében, a helyiségeket június 29-én
adták át. Az uniós támogatású program 56, a dél-pesti
régióban élő, tartósan munkanélküli, munkatapasztalattal nem rendelkező pszichiátriai beteg, megváltozott
munkaképességű ember számára jelent esélyt.

A

z önkormányzat 2009-ben nyújtott
be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Lépésről
lépésre” című felhívásra, hogy támogató
szolgáltatásokkal, képzésekkel, tréningekkel segítse a dél-pesti régióban élő,
a munkaerőpiacról kiszorult embereket
beilleszkedni a munka világába. Konzorciumi tagként csatlakozott a pályázathoz a Kispesti Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ, valamint a
KIJE. A projekt 45 millió forint európai uniós támogatást kapott. A szakmai
munka, a tréningek és foglalkozások
2010 elején kezdődtek: a program 56,
a dél-pesti régióban élő, tartósan munkanélküli, munkatapasztalattal nem
rendelkező, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű ember számára
jelent esélyt. Személyre szabott komplex
szolgáltatást kapnak, amelyek képessé
teszik őket az önálló életvitelre és arra,
hogy belépjenek a munkaerőpiacra.
A KIJE székhelyének felújítását és akadálymentesítését is a program keretében
végezték el, a munka mintegy 4 millió
forintba került. A munka során az érintett helyiségekben kicserélték a padló- és
falburkolatot, festettek és mázoltak, valamint akadálymentes bejáratot és mosdót alakítottak ki. Az ünnepélyes átadón
a polgármester elmondta, 2006-os programjában célként jelölte meg a nehéz
helyzetben lévők segítését és azt, hogy
a kerület fejlesztése érdekében minél
több külső forrást kell Kispestre hozni.

A „Lépésről lépésre” programban mindkét cél megvalósul – jelentette ki Gajda
Péter, hangsúlyozva, hogy a program
megvalósítása jó példája annak, ahogy
az önkormányzat, egy intézmény és egy
civil szervezet összefog egy nemes cél
érdekében.
Szujkó Szilvia, a KIJE vezetője arról
beszélt, hogy a 2004-ben alakult egyesület 6 év alatt eljutott oda, hogy más
civil szervezeteket segít abban, hogy
azok is sikerrel szerepelhessenek uniós
pályázatokon. Hozzátette, egy most futó
programjuk nemcsak kerületi, hanem
dél-pesti egyesületeket is oktat. Elmondta azt is, hogy a „Lépésről lépésre” a
második olyan nagy rászorulókat érintő
projekt, amiben a KIJE részt vesz.
Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ igazgatója, egyben a program
szakmai vezetője arról számolt be a lapunknak, hogy a félúton járó (december
31-én záruló) program sikeres, amit vállaltak, maximálisan teljesítették, hiszen
az eredeti ötven helyett 56, a munkaerőpiacról tartósan kiszorult dél-pesti
embert vontak be, azzal a céllal, hogy
képesek legyenek munkahelyet keresni
maguknak. Hozzátette, hárman OKJ-s
képzést szereztek, egyikőjük pedig már
el is helyezkedett.
Az átadó végén bemutatkozott a program
keretein belül alakult Country Club, a
Tárt Kapu Színház drámastúdiója pedig
„Évszakok” címmel adott elő egy etűdöt.

A Tárt Kapu Színház drámastúdiója is fellépett

Megújuló játszóterek
A Zöldprogram keretében
három kispesti játszótéren folynak építési, felújítási munkák. A Nagysándor utca és a Petőfi utca
közötti központi játszótér
2. üteme július végére
elkészül, a Klapka utca
és a Szigliget utca között
gumiborítású sportpályát
alakítanak ki, a Kossuth
utca és a Zrínyi utca között aprók játszótere épül.

A

Nagysándor utca és a Petőfi utca
közötti központi játszótér építésének idei szakaszában játszóteret
alakítanak ki a 12 év feletti korosztály
számára: a szánkózódombon két, speciálisan ide tervezett rézsűcsúszda lesz
majd, közéjük mászóhálót fektetnek,
oldalaikon pedig lépcsők visznek fel a
dombtetőre. A domb aljába, a Petőfi utcai részre kerül egy mozgássérült hinta
(a Toldy utca–Széchenyi utca közötti
játszótérről), és itt lesz majd egy óriási
mászóháló, három, nagy dobókockából
álló mászófal, és több ügyességi játék.
A műfüves focipálya felé eső részen lesz
majd a dombba épített, akadálymentesített nyilvános WC, amelynek előterében kisbabákat is pelenkázni tudnak a
szülők. A sportpálya sarkához kerül az
ivókút, mellette virágágyást alakítanak
ki. A Nagysándor utcai részen épül a
fitnesz- és futópálya nyolc kültéri erősítő berendezéssel, illetve sporteszközzel.
A pályán információs pont tájékoztatja a

használókat arról, hogy melyik eszköz,
milyen célt szolgál. A meglévő területre
négy előnevelt díszfát telepítenek, 14
fémvázas pad lesz az utak mentén, és
felújítják a földben levő öntözőhálózatot
is. A park körül összesen mintegy 860
cserjét ültetnek el. A sövényen kívül,
ahol kutyapiszok-gyűjtők is lesznek, lehet majd kutyát sétáltatni. Az idei munkák mintegy 110 millió forintot tesznek
ki. A központi játszótér átépítése tavaly
kezdődött, az első ütem az év végére be
is fejeződött, összesen több mint 1200
m²-nyi területet érintett a felújítás és
focipálya kialakítása. A tavalyi munkák
mintegy 100 millió forintba kerültek.
A játszótér-rekonstrukció része a nagy
kerületi közterek felújítását célzó Zászlóshajó projektnek is.
Klapka utca és a Szigliget utca
között a meglévő sportpálya és
a játszótér újul meg mintegy 17
millió forintból. A 20x38 méteres pálya gumiborítást kap, amelyen focizni

A

és kosárlabdázni is lehet. A két oldalon
kispályás focikapukat is kialakítanak. A
mögötte lévő játszótértől 5 méter magas
kerítés választja el. A játszótér meglévő
játékait rendbe teszik, a vár alatti részen
ütéscsillapító burkolat lesz.
Kossuth utca és a Zrínyi utca között
aprók játszótere épül a 0-6 éves
korosztály számára. A korszerűtlen
játékokat elbontják, s a helyükre új, az
uniós szabványoknak is megfelelő játékok kerülnek: csúszda, mini játszóház,
rugósjáték, egy kétüléses hinta, valamint
egy mászóka. Kialakítanak egy 37 m²es homokozót, s a terület gyöngykavics
burkolatot kap. A park csaknem 600
m²-es területén pihenőrészt is kialakítanak: a játszótértől térkővel elválasztott
területre új ivókút kerül, felállítanak egy
sakkasztalt ülőkékkel, lesz két pad is,
és a fa körül kiemelt virágágyást hoznak létre. A felújítást mintegy 7 millió
forintos költséggel valósítja meg az önkormányzat.

A
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Pályázat
Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzata a
kerület lakóközösségben
üzemeltetett (6 vagy annál
több lakásos) lakóházainak
gáz főnyomó vezeték és
felszálló vezeték (gáz alapvezeték) felújítási munkáihoz egyszeri kamatmentes
visszatérítendő támogatási
keretösszeget hagyott jóvá
a 2010. évi költségvetéséből fel nem használt keret
erejéig.
A pályázat célja: a lakóházak elavult gáz alap
vezeték (főnyomó és felszálló vezeték) cseréjének
megvalósítása, ott ahol a
Gázművek a társasházat a
szolgáltatásból kizárta.
A pályázat részvételi feltételeit, Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2005.
(VIII.10.) sz. rendeletének
I. sz. fejezete tartalmazza.
A rendelet és a jelentkezési
lap átvehető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási
Irodáján (1195 Bp. XIX.
ker. Városház tér 18-20.
C. ép. I. emelet 42.) félfogadási időben hétfő: 14.00
- 18.00, szerda: 8.00 - 16.30
és péntek: 8.00 - 12.00 óra
között, 2010. június 23-tól.
A pályázatok leadása
ugyanitt történik.
Információ a 3474-680 telefonszámon is kérhető.
A pályázat teljes anyaga
(hirdetmény, rendelet, jelentkezési lap) letölthető a
www.kispest.hu honlapról
(pályázatok).
Jelentkezési határidő: folyamatos (2010. július 26-tól
augusztus 6-ig igazgatási
szünet van, ekkor a hivatal
zárva lesz.)
A pályázatokról a beérkezés
sorrendjében a Tulajdonosi
Bizottság dönt, az első elbírálás az igazgatási szünetet
követően a szeptember 6-i
bizottsági ülésen történik
meg. Az eredményről valamennyi pályázó írásos
értesítést kap. A 2010. évi
költségvetésből fel nem
használt keret felhasználását követően a pályázat
befejeződik.

fejlesztés

Korszerűsítik a Lehel utcát
Június közepén megkezdődött a Lehel utca aszfaltburkolatának felújítása. Az Üllői út–Vak Bottyán utca közötti szakasz
rekonstrukciója egyik állomása a Fővárosi Önkormányzat
2005-ben indított Podmaniczky-programjának: Budapest középtávú városfejlesztési programjának része a fővárosi fő- és
tömegközlekedési utak felújítása.

A

Lehel utca felújítását
végző cég, miután átvette a munkaterületet,
másnap már el is indította a
munkát az Üllői út és a Vak
Bottyán utca közötti részen.
A rekonstrukció első felében
lecserélték az útszegélyt,
majd a töredezett, leromlott
állapotú aszfaltréteg lemarása következett. Ezt követően
aszfaltból 5 cm-es kötőréteget, illetve 3,5 cm-es kopóréteget terítenek az útra. A
munkavégzést félpályás útlezárással végzik a kivitelezők.
Az útfelújítás várhatóan júliusban befejeződik.
Az átépítés nem érinti a Vak
Bottyán utcai csomópontot,
ott a jelzőlámpás forgalomirányítás majd a Vak Bottyán
utca átépítésével egyidejűleg
történik meg.
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Társasházak felújításának
támogatása

Több mint 22,5 millió forinttal járul hozzá idén Kispest önkormányzata a kerületi társasházi épületek felújításához. A
korszerűsítési munkák támogatására a kerület pályázatot hirdetett – melynek kerete 25 millió forint volt –, odaítéléséről egy
munkacsoport döntött. A támogatási szerződéseket június 15én írta alá az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, valamint a pályázaton sikeresen szerepelt lakóközösségek
képviselői.

A

Díszoklevelet kaptak az idős
pedagógusok

Ötven, hetven, valamint hetvenöt évvel ezelőtt végzett pedagógusokat köszöntött az önkormányzat június 14-én a Halásztanya étteremben rendezett műsoros ünnepségen. Az idős tanítók és tanárok
arany, illetve rubin díszokleveleket vehettek át a polgármestertől.

Ö

tven, hetven, valamint
hetvenöt évvel ezelőtt
végzett pedagógusokat
köszöntött az önkormányzat
június 14-én a Halásztanya
étteremben rendezett műsoros
ünnepségen. Az idős tanítók
és tanárok arany, illetve rubin
díszokleveleket vehettek át a
polgármestertől.
Pedagógusokat köszöntöttek

pénzt elsősorban tetőfelújításra,
ereszcsatorna, illetve ereszalj
rekonstrukciójára, kéményjárda felújításra, függőfolyosó
rendbetételére, gázvezetékek
vagy az elektromos rendszer
rekonstrukciójára, valamint
a lift felújítására költik majd
a pályázó társasházak. A
költségvetés által biztosított
keretösszeg maradék részét
– közel 2,5 millió forintot – a
munkacsoport javaslata alapján, folyamatos pályáztatással
a gáz főnyomó és felszálló
vezetékekkel
kapcsolatos
munkákra költik. A pályázatokat beérkezési sorrendben
bírálják el a keret erejéig.

Gajda Péter polgármester (jobbra) látta el kézjegyével az okiratokat
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Görögországi
kalandozás
A könyvtári kávéházsorozat
zenés nyári ráadásprogramja
ezúttal Görögországot idézte
meg június 26-án. Egyúttal
része volt a kisebbségi önkormányzati esteknek is: a
görög partit a kerületi görög
önkormányzat közreműködésével rendezték meg.
Welcome drinkként egy
kis Metaxa várta az Üllői
úti könyvtár és a kispesti
görög kisebbség görög partijára érkező vendégeket. A
jó hangulatot megalapozó
dallamokról a Maskarades
zenekar gondoskodott, egy
útifilm pedig a görög szigetekre kalauzolta a közönséget. Irodalmi betétként egy
anekdota és Gerald Durrell
„Istenek kertje” című könyvének egy rövid részlete
szolgált. Volt játék, tanultak
éneket és még táncot is. A
program végén ételeket is
kóstolhattak a nézők: az ideiglenesen tavernává átalakult könyvtárban souvlakit
és görög fasírtot szolgáltak
fel tzatzikivel. A KultúrCafé
ősszel folytatódik: szeptemberben a pálinka kultúrtörténete lesz a téma. Nyáron
játékos, mesés foglalkozásokkal a gyerekeket várják
az Üllői úti könyvtárba.

támogatás

Élelmiszert osztottak rászorulóknak

Június 22-én kezdték el kiosztani azt a nyolc tonna élelmiszeradományt a kispesti
rászorulóknak, amit az EU Élelmiszer Segélyprogramja keretében kapott erre a célra
az önkormányzat és a Katolikus Karitász.

K

ispest önkormányzata
és a Katolikus Karitász
együttműködésének köszönhetően nagy mennyiségű
tartós élelmiszert kaptak a
kerületi rászorulók. Három
nap alatt mintegy 600 ember
kapott főként száraztésztát és
C-vitamin tartalmú élelmiszereket. Az adományt a kerület
az élelmiszerbanktól kapta,
amely szigorúan meghatározta az adományozottak körét is
– mondta lapunknak Vinczek

György alpolgármester. Megtudtuk, lényegében azoknak
nyújthattak támogatást, akik
rendszeresen kapnak szociális
segélyeket, és kapcsolatban
állnak az önkormányzattal,
valamint kérték is a segítséget.
Az önkormányzat a program
keretében újíttatta fel az Üllői út 250. alatti helyiséget,
a Szolidaritási Központban
a tervek szerint a jövőben
hasonló akciókat szerveznek

majd – mondta az alpolgármester.
A legutóbbi önkormányzati
ülésen a polgármester javaslatára arról döntöttek a képviselők, hogy 500 ezer forinttal
támogatják az uniós kerületi
élelmiszersegély-programot
is.
A Szolidaritási Központban
nagy mennyiségű élelmiszert
osztottak szét
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ÖKObusszal a fűtéskorszerűsítésért

A panellakások fűtéskorszerűsítését népszerűsítette a Főtáv
ÖKObusza június 22-én a Centrum Áruház melletti parkolóban. A távfűtő cég 2008-ban indított ÖKO-programja keretében idénre már csaknem 2 000 kispesti lakásban válik
szabályozhatóvá a fűtés, lesz hatékonyabb az energiafelhasználás és csökkennek a költségek. Az idei pályázatok beadási
határideje szeptember 30-ra módosult.

A

z év végéig a kerületi panellakások 20 százalékában, mintegy kétezer otthonban lesz korszerűbb fűtés.
Ezt a Főtáv ÖKO-programja
tette lehetővé. A korszerűsítés
– fűtésszabályozás – költségét
lakásonként 50 százalékban,
maximum 77 ezer forinttal
támogatja az állam. Az idei
pályázati határidő szeptember
30-ra változott, a távhővel
ellátott lakóépületek eddig
pályázhatnak a lakásonkénti
hőfogyasztás szabályozására
és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére. A már
korszerűsített épületek éves
szinten átlagosan 17, az idei
télen 21 százalékos megtakarítást értek el – tájékoztatta a
Kispestet a társaság szóvivője. Balog Róbert hozzátette,
az idén korszerűsítést vállaló
lakóközösségek 2008. január
1-jéig visszamenőleg 10 százalékos alapdíjkedvezményt
kapnak.
Kispesten saját tulajdonú lakásaiban az önkormányzat állja
a korszerűsítés 50 százalékos

önrészét a bérlők helyett, idén
5 millió forintot különített el
erre a célra. Vinczek György
alpolgármestertől megtudtuk,
tervezik, hogy ha a jövőben is
folytatódik a program, az önkormányzat további segítséget
nyújt: nemcsak a saját lakásai
után fizeti meg a költségeket,
hanem a panelprogramhoz
hasonlóan magát a projektet
támogatja.
A programot népszerűsítő
ÖKObusz szemléltető tábláin
a látogatók megismerhették
a fűtéskorszerűsítés alapvető

holokauszt

Áldozatokra emlékeztek

A

holokauszt három ezer
kispesti áldozatára emlékeztek június 30-án a
Nagyboldogasszony
templomban. A megemlékezést a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták kispesti szövetsége
szervezte, a Szentmisét Hegedűs László celebrálta, melyen többek között dr. Istvánfi

Sándor címzetes főjegyző és
Burány Sándor országgyűlési
képviselő is részt vett.

Burány Sándor országgyűlési
képviselő és dr. Isvánfi Sándor
címzetes főjegyző a
megemlékezésen

eszközeinek működését és a
hőenergiával való takarékoskodást. A lakásban fellelhető
anyagok és burkolatok hőszigetelő képességének szemléltetésére egy speciális hőmérő
pisztolyt is kipróbálhattak a
gyakorlatban. Az ÖKO-program elsajátítását kvízkérdések
segítették, lehetett interaktív
takarékossági játékot játszani,
és egy kalkulátor segítségével
arra is választ kaphattak, hogyan csökkenthetők a kiadások a fűtési rendszer korszerűsítésével.
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állás

Gazdasági vezető
A Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény szociális területre
gazdasági vezetőt keres.
Pályázati feltételek: gazdaságtudományi egyetemen szerzett szakirányú
végzettség, és regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettség vagy felsőfokú
végzettség és regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettség államháztartási
szakon.
Az állással kapcsolatban
Molnár Jánosné szakmai
tanácsadó és Bata Szilvia
személyügyi koordinátor
nyújt bővebb tájékoztatást
a +3630/463-2120 vagy a
061/282-9501-es telefonszámon.
Jelentkezni e-mailen, a
segitokez@kispest.hu címen lehet, postai úton a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat 1193 Budapest,
Táncsics M. u. 7.
Jelentkezési határidő:
július 15.

felhívás

Baba-mama
klub

Ingyenes baba-mama klub
indult Kispesten a Kossuth
Lajos utca 50. szám alatt.
Minden kedden 15-17 között szeretettel várunk.
Bővebb információ:
www.babyclub.mlap.hu
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Nemzeti Együttműködés
– nyitva mindenki felé

A

tavaszi választás eredményeként létrejött hazánkban egy eddig soha
nem látott mértékű, hatalmas
tábor. Közel 3 millió ember áll
a Fidesz és a KDNP szövetsége
mögött. Vannak köztünk korábban jobboldalinak, baloldalinak
vagy éppen liberálisnak mondott emberek. Ám a korábbi
osztályozások ideje végképp
lejárt. Mert egy szempont köti
össze ezt a tábort, mégpedig
az, hogy az ország kilábalása
szerintünk kizárólag az összefogás alapján lehetséges.
A Fidesz-KDNP soha nem

kaphatott volna ilyen nagy
támogatottságot, ha több százezer baloldali érzelmű ember
nem támogatott volna minket.
Ezért aztán teljesen természetes, hogy a Fidesz-KDNP
most olyan tiszteletreméltó
baloldali embereket is fontos
tisztségekbe jelöl, akik az
adott terület kiváló szakértői.
Mert a nemzeti együttműködés számunkra nem csak egy
jelszó, hanem megvalósítandó
cél.
Warvasovszky Tihamért, Székesfehérvár polgármesterét,
korábbi MSZP-s parlamenti

képviselőt az Állami Számvevőszék alelnökének választottuk. Bihari Mihály jogászprofesszort, korábbi MSZP-s
parlamenti képviselőt kívánjuk alkotmánybírónak jelölni.
Ezenkívül fontos szakmai
szerephez fog jutni a nyíltan
baloldali értékvilágot valló
Kovács Árpád, korábbi Állami Számvevőszéki elnök, valamint Pozsgay Imre is. Ezért
hívtuk meg a Fidesz-KDNP
frakcióba Balogh Andrást, a
szocialisták államfő-jelöltjét,
s ezért ment el Schmitt Pál az
MSZP frakcióhoz bemutatko-

Palacsintás versenyek

A palacsinták körül forgott az élet június 19-én a Kispesti Vigadóban, ahol a Wekerlei Gyermekház rendezett palacsintakészítő versenyt.

P

alacsintás
vigadalom
címmel rendezett június
közepén palacsintasütő
versenyt a Wekerlei Gyermekház. A csapatok – az Ady iskola
népviseletbe öltözött palacsintásai, a Kispesti Nyugdíjasok
Szociális és Érdekvédelmi
Egyesületének (KINYE) két
egysége, valamint a Palacsinet
és a Nagycsaládosok Egyesülete – hagyományőrző, édes csodák, valamint sós kategóriák-

ban indulhattak a győzelemért,
de gyorsaságban, dobálásban
és tekerésben is kipróbálhatták
magukat a résztvevők. Az elkészült ételeket Detre Annamária
színművész, Pusztai Attila
konyhafőnök, valamint Sipos
Borbála tanuló alkotta zsűri
bírálta el. „Ízesek és nagyon
finomak a palacsinták” mondta
a Kispestnek az ismert színésznő, hozzátéve, nagyon nehéz
volt a választás, hiszen egymás

után kellett édeseket és sósakat is kóstolni. A választékban
nem volt hiány, hiszen a diós,
a mákos, a túrós és a lekváros
palacsinták mellett zöldséges,
kapros, sőt még mandulás remekek közül is válogathattak a
rendezvény vendégei.
A kóstolások után a zsűri
mindhárom kategóriában –
hagyományőrző, édes csoda,
sós – a KINYE két csapatát
ítélte legjobbnak. A feldobó
versenyt ugyan a nagycsaládosok nyerték, de tekerésben
és gyorsaságban ismét nem
találtak legyőzőre a kispesti
nyugdíjasok. A győztesek éttermi
ajándékutalványokat,
könyvcsomagokat és gasztronómiai magazinokat kaptak
teljesítményük jutalmául. A
konyhaművészeti
program
után a gyerekeket még aszfaltrajz-verseny és filmvetítés
is várta, „A palacsintás király
„című alkotásban a vásznon
is megcsodálhatták a Kökényszemű Katicát alakító Detre
Annamáriát.

zó látogatásra. Mert a nemzeti
elkötelezettségű baloldali embereknek szintén politikai otthona a Fidesz által életrehívott
Nemzeti Együttműködés.
Nagyon sok baloldali választópolgár van Magyarországon,
aki a mostani kormány mögé
állt, aki azt látja, hogy a parlamentben a Fidesz képviseli
az érdekeit. Ezért a jövőben
is jelölünk majd olyan embereket fontos tisztségekre, akik
baloldali értékeket vallanak
és egyben nemzeti elkötelezettségűek. Mert csakis velük
teljes a nemzeti összefogás.

Rekreációs
sportok
A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
(Üllői út 303.) a Rekiklub
Rekreációs Civil Szervezettel közösen rendhagyó,
szokatlan sportágak kipróbálására invitál minden
érdeklődőt július 7-től
minden szerda délután
16-19 óra között! Érdekel,
milyen lehet gólyalábazni?
Hallottál már a petanqueról, de nem tudod mi az, és
hogyan játsszák? Gondoltál
már arra, hogy megmássz
egy függőleges falat? Nos,
ha ezekre a kérdésekre igen
a válasz, szeretettel várunk
szerdánként iskolánkban.
Kipróbálható sportok: műfalmászás, speedminton,
lábtoll-labda, kötélugrás,
frisbee,
mozgáskoordinációs kerékpár, íjászat,
floorball, petanque, gólyaláb (poweriser).
A program az időjárás függvényében alakul, terveink
szerint minden héten más és
más sportokkal találkozhattok! Találkozzunk szerdánként 16 órakor!
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Gajda péter polgármester rovata

Nem gyerekjáték

„Törekednünk kell rá, hogy mi is minél több figyelmet fordítsunk
gyermekeinkre, a közösség jövőjére.”

A

zt hiszem örök igazság,
hogy sokat elárul egy
adott ország társadalmának fejlettségéről az, miként viszonyul a felnövekvő
generációkhoz,
gyerekekhez, fiatalokhoz. Amikor
időnként lehetőségem nyílik
arra, hogy a „szomszédban” Ausztriában járjunk a
gyerekekkel, vagy a különböző sajtótermékben, neten
olvasok egy-egy cikket az
alpesi országról mindig rácsodálkozom mennyire fontos számunkra a gyermek.
Mennyi törődés, odafigyelés
van akár a termékeikben,
éttermeikben, szállásaikon,
iskoláikban, közparkjaikban
a gyermekek iránt, a jövőjük
felé. Persze tudom azokkal

az adottságokkal, azzal a
több mint 40 év előnnyel ez
egy kicsit könnyebb, mint
nekünk. Ennek ellenére
törekednünk kell rá, hogy
mi is minél több figyelmet
fordítsunk gyermekeinkre,
a közösség jövőjére, akár itt
Kispesten is a saját eszközeinkkel, a saját lehetőségeink
adta kereteken belül. Ezért
fontosak az új, korszerű játszóterek, az új sportpályák, a
felújított óvodák és iskolák,
hogy arra neveljük őket,
hogy többet fogalkozzanak
a környezetünk védelmével, mint mi annakidején.
Ezért is fontosak azok az
apróbb ügyek is, amelyek
egy-egy környezetvédelmi
páláyzatunkban megjelen-

nek, amiket főként kerületi
óvodásoknak, iskolásoknak
a kispesti gyerekeknek írunk
ki, és ezért volt fontos az
a beruházás is, amit még
2006-ban adtunk át Gyermekek Átmeneti Otthona néven.
Tudom, hogy bár haladtunk
előre az elmúlt években ebben a kérdésben, de sok még
a dolgunk. Sok még a feladat
bölcsödéinkben, a kispesti iskolában, óvodákban, a
kerületi
sportlehetőségek
terén. És amikor nem csak
álmodozom, akkor azt is
tudom, hogy az akarat kevés, mindehez a sok munka
mellett rengeteg pénz is kell,
amiből Kispesten sosem volt
sok. Ennek ellenére tudom,
hogy a következő négy év-

ben még több feladatunk lesz
azzal, hogy a kispesti gyermekeknek, fiataloknak még
több és magasabb színvonalú
szolgáltatást nyújtsunk. A
most épülő 15 új bölcsödei
férőhely további bővítésére
lesz szükség. Folytatnunk
kell, az idén is zajló átfogó
óvodai-iskolai rekonstrukciókat, kiemelt figyelmet kell
fordítaunk arra a környezetre, legyen szó akár közparkról, akár járdáról, akár orvosi
rendelőről, ahová a felnövekvők járnak, tovább kell bővítenünk a kisebbek sportolási,
mozgási lehetőségein is.
Remélem, hogy ezekhez az
elképzeléseinkhez a jövőben
is megkapjuk a központi kormányzat segítő támogatását.

támogatás

Rászoruló gyerekek kaptak
iskolatáskát

A Vass iskola és az Erkel iskola öt-öt kisdiákja kapott tanszerekkel teli iskolatáskát
június 17-én a Városházán.

A

gyerekeket
köszöntő
polgármester elmondta, az önkormányzat
a teletáskával is segíteni
próbál a rászoruló családok
jól tanuló gyermekeinek az
iskolakezdésben. A füzeteket,
tolltartót és írószereket, tisztasági csomagot és tornazsákot
tartalmazó iskolatáskát Gajda
Péter polgármestertől, Tóth
Tibor képviselőtől és Hanti
Vilmostól, a gyermekbarát
mozgalom kispesti vezetőjétől vehették át a gyerekek.
Az Erkel Ferenc Általános
Iskolából
Szabó
Bence,
Nyáry András, Oltyán Ibolya,
Szabó Antónia és Pálvölgyi
Dzsennifer, a Vass Iskolá-

ból Endes Patrik,
Sziráki Benedek,
Mészáros
Lili,
Fehér Bence és
Gönczi Szimonetta
kapott teletáskát.
A teletáska akciót
2006-ban indította
el az önkormányzat
a Magyarországi
Gyermekbarátok
Mozgalma kispesti szervezetének
kezdeményezésére: a jól tanuló,
rászoruló gyerekeket ajándékozzák
meg iskolakezdést
megelőzően tanszerekkel.
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Az önkormányzati törvényről
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A

közelmúltban elfogadott törvénymódosítás
szerint az őszi választás alkalmával a korábbihoz
képest negyven százalékkal
kevesebb
önkormányzati
képviselő megválasztására
kerülhet sor. Az MSZP már
korábban is javasolta a létszám harmadával történő
csökkentését az önkormányzatokban és még nagyobb
arányú változtatást a parlamentben. Ha a Fidesz tá-

Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
és más jelölő szervezetek
mandátumhoz
jutásának
esélyei jelentősen csökkennek, szinte megszűnnek.
Ez a szándék igazolódik az
összegyűjtendő ajánlószelvények számának növelésében és a rendelkezésre
álló idő lerövidítésében is.
Sajnálatos ugyanakkor, hogy
valódi reformtörekvéseknek
nyomait sem lehet felfedezni a módosított törvényben,
ugyanis nem foglalkozik az
önkormányzati feladatellátás
és a finanszírozás kérdéseivel, ami égető problémaként
jelentkezik a településeken.
Érzékelhetően nem szakmai
indokok vezérelték a változtatást, csupán a politikai
szándék: a hatalom koncentrációja volt a motiváló. A
változtatás helyi szinten is
érzékelhető lesz. Az önkor-

mányzati körzetek száma
16-ról 12-re változik, a korábbi 28 fős kispesti képviselő-testület a választás után
18-ra csökken, ami valóban
megtakarítást eredményez és
növeli a hatékonyságot. Az
országgyűlési képviselőkről
tavasszal már döntöttek a
választók, hamarosan polgármestert és helyi képviselőket kell választanunk. Ez
a döntés itt helyben rólunk,
Kispestiekről szól, a tét a jelenlegi vezetés tevékenysége
során tapasztalt tisztességes
munka folytatása, kerületünk
töretlen és kiszámítható fejlődése. Minderre garanciát
jelent polgármesterjelöltünk
és egyéni képviselőjelöltjeink személye, valamint az
általuk képviselt Kispestcentrikus célrendszer és emberközpontú értékrend.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

A

rra a kérdésre, „mi a
véleményük az önkormányzat frakcióinak az
önkormányzati törvény változásairól?”, azt kell mondanom, a törvényt magát nem
ismerem, csak a törvényelőterjesztést. Véleményem
annak alapján fogalmaztam
meg. Az előterjesztés több
ponton változtat az eddig
használt törvényen. A legfontosabb
változtatások
az alábbiak: az induláshoz
szükséges ajánlások számának, a bejutási küszöbnek
a növelése; a képviselők

számának csökkentése; az
alpolgármesterek
választása. Mint az MDF helyi
szervezetének elnöke, a
költségvetésről alkotott véleményünk tolmácsolásakor
mindig elmondtam, a takarékosságot igen fontosnak
tartjuk. Éppen ezért üdvözlöm a törvénytervezetnek
azt a várható hatását, hogy
olcsóbbá teszi a politikai
rendszer működését. Még
akkor is ezt teszem, ha tudom, hogy az új törvény az
MDF-nek és a többi kis pártnak a helyi önkormányzatokba való bejutási esélyeit
igen megnehezíti. Húsz év
alatt az önkormányzatokban
kiválasztódtak olyan személyiségek, akiknek a közösségükért végzett teljesítménye
elismerést váltott ki, a helyi
társadalom megbecsült tagjai
lettek. Úgy vélem, ezeknek
a politikusoknak a helyzete
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Nemrégiben módosította a helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényt az országgyűlés.
Mi a véleményük az önkormányzat frakcióinak az önkormányzati törvény változásairól?

Fekete László (MSZP)
mogatta volna az arról szóló
előterjesztést, ma az országházban mindössze 200 képviselő ülne. A takarékosság
szándékát helyesnek tartom,
amivel nem értek egyet, az a
módszer, mellyel a hatalom
gyakorlói biztos többségük
tudatában úthenger módjára
igyekeznek a földbe tiporni
az útjukban álló demokratikus akadályokat. Jól illeszkedik a sorba az alkotmány
újraírása, az elfogadásra
váró médiacsomag mellett
az önkormányzati törvény
Fidesz érdekeknek megfelelő
megváltoztatásának szándéka. A törvény alkalmazása
során a „győztes mindent
visz” elv érvényesül, ami az
országgyűlési választások
eredményeinek
fényében
jelenleg a Fidesznek kedvezhet. Ugyanakkor a kis pártok

vélemény

az új törvény következtében
romlani fog. Biztosra vehető,
hogy fel fog erősödni a pártjelvényekre való szavazás.
A közösségek elveszíthetik
megbecsült képviselőiket,
és kaphatnak helyettük pártkatonákat. Nyugodtan megjósolható, hogy ha csökken
az esély a helyben ismert
személyek, vagy a kis pártok
jelöltjeinek a bejutására, akkor egyrészt nem érvényesül
az egyik legfontosabb alkotmányos jogunk: a választói
akarat képviselete, másrészt
nehezebb lesz a kisebb pártoknak, a helyi szervezeteknek a következő parlamenti
választások során akár csak
jelöltet-jelölteket is találniuk. Ezzel végső soron a
párt-elitek helyzete stabilizálódik. Nem lesznek, vagy
legalábbis kevesebb eséllyel,
alulról magukat fölépítő,
önkormányzati
ügyekben

jártas új, fiatal politikusaik.
Sajnálatosnak tartom, hogy
a tervezet nem törölte el a
Horn-kormány idején hozott
azon szabályozást, amely
szerint egy adott személy
egyidejűleg lehet országgyűlési képviselő, egyéb parlamenti vagy kormányzati
szerepvállaló és polgármester is. Az elmúlt évek során
láttuk, igen sok parlamenti
képviselő egyik feladatát
sem tudta tisztességgel ellátni. Összefoglalva: a tervezett
változtatások mellett nehezebbé válik a kisebb pártok
mandátumszerzése a helyi
és megyei testületekben,
ezáltal kevesebben vehetnek
részt a döntési folyamatban.
Ugyanakkor a törvénymódosítás révén csökken az
önkormányzati képviselők
száma, és mindez olcsóbbá
teszi a politikai rendszer
működését.

A

szocialisták a tavaszi
parlamenti
választási
kampány időszakában
azzal riogattak, hogy a FideszKDNP választási győzelme
esetén megszünteti a helyhatóságok nagy részét, így ős�szel Kispest önkormányzata
is „bezárja” kapuit. Lehet,
hogy számos politikai kalandornak csalódást okozott, de
sem akkor, sem a választások
után ez a terv nem került napirendre. Ezzel szemben az
új kormány figyelembe véve
az elmúlt húsz év gyakorlati
tapasztalatait, és élve nagy

felhatalmazásával, a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról
szóló 1990. évi LXIV. törvényt alapjaiban dolgozta át.
Elsődleges cél volt a választási szabályok egyszerűsítése, a
testületek létszámának csökkentése a működőképesség,
hatékonyság és ésszerűség
elveinek figyelembe vételével.
Ez az új törvény kisebb, hatékonyabb és olcsóbb önkormányzatokat fog eredményezni a törvényalkotók szándéka
szerint. A törvény megalkotása sürgető feladat volt, hiszen
ősszel már az önkormányzati
választások következnek és
az új négy éves ciklus új szabályozás szerinti megkezdése
része a kormány elsősorban
saját magán megkezdett takarékossági programjának.
Kevesebb politikus – átlagosan közel 40%-kal csökken a
képviselő-testületek létszáma
– kevesebb kiadást jelent az
önkormányzatok
számára.

Kispesten tíz fővel, a jelenlegi
28 főről 18-ra csökken a testület létszáma, ami a négy év
alatt megközelítőleg 125 millió forint megtakarítást jelent.
Hogy el tudjuk képzelni, hogy
Kispest költségvetésében ez
mit jelent, példaként említem
a Kossuth tér és a városháza
előtti park felújítását, melyek
együttesen ekkora összegen
lettek elszámolva az önkormányzat felé. De számolhatunk úgy is, hogy az önkormányzat ezzel kigazdálkodja
a közel 1,5 milliárd forintra
rúgó, és még sokáig ránehezedő hitel és kamat törlesztőrészleteinek jelentős részét,
amik mintegy 150-170 millió
forintot tesznek ki évente.
Vagy akár jelentősebb összegeket lehet ebből a pénzből
fordítani az elmúlt időszak
„zöldprogramjának” árnyékában elhanyagolt területetekre,
de pályázatokhoz önerőként
is felhasználható. Természetesen az új törvény nem csak

a politikusok számának csökkentéséről rendelkezik. Rendelkezik a kampányidőszak
72 napról 60 napra rövidítéséről, az ajánlószelvény gyűjtés
időszakának hosszúságáról.
Az egyéni és kompenzációs
listákról bekerülő képviselők
aránya 60-40%-ról 70-30%ra módosul, így a közvetlenül
megválasztott képviselők aránya növekszik a testületekben,
de ugyanakkor a tízezres lélekszám feletti településeken
a vegyes választási rendszer
megtartásával a pártoknak lehetősége lesz bizonyos szakterületeken jártas személyek
beemelésére a testületekbe.
Mindent összevetve az új
törvény a demokrácia alapelveinek sérelme nélkül – sőt
inkább markánsabb megjelenítésével – egy olcsóbb és
hatékonyabb rendszert fog
eredményezni. Persze, mint
mindig, ebben az esetben is
a gyakorlat fogja meghozni a
végső ítéletet.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

A

törvénynek
meghirdetett célja az volt,
hogy csökkenjenek az
önkormányzatoknál a képviselői tiszteletdíjak miatti
kiadások. Ezzel a szándékkal tökéletesen egyet lehet
érteni, hiszen kétségtelenül
magas ez az összeg. Megjegyzendő, hogy nálunk
Kispesten a törvényben
biztosított lehetőséghez képest – nagyon helyesen – 30

%-kal alacsonyabb a képviselők tiszteletdíja. Kevés
ilyen hely van az országban.
Az új törvény megalkotói
nem azt az utat választották, hogy a törvényben
meghatározott maximális
összeget
csökkentették,
hanem a képviselők számát
csökkentették, átlagosan a
jelenlegi létszám 60%-ára.
Ezzel jelentős terhet róttak
a polgármesteri hivatalokra,
hiszen új választói körzeteket kellett kialakítani, ami
az ide vonatkozó jogszabályi megkötöttségek miatt
nem egyszerű feladat. Ebből
a két dologból látszik, hogy
a valódi cél a kisebb pártok
és a civil szervezetek helyi
közéletből (politikából) történő kiszorítása volt. Eddig

Zöldkommandó

nekik is volt esélyük bejutni
a
képviselő-testületekbe,
és a pártérdekek helyett a
lakossági érdekeket tudták
képviselni. Ez a törvény ezt
gyakorlatilag lehetetlenné
teszi. Eddig például Kispesten 11 listás hely volt, ami
az összes képviselői helyek
több, mint 40 %-át tette ki.
Ezután 5 listás hely lesz,
ami a teljes létszámnak még
a 30 %-át sem éri el. Ráadásul ebből az ötből is elvihet
az a párt, amelyik a legtöbb
körzetben nyer, mivel az
50 %-nál több szavazatot
kapó egyéni győztesre leadott szavazatoknak az 50
% fölötti része is bemegy
a töredékszavazatok közé.
Tehát nem csak a vesztesek
töredékszavazatai alapján

osztják el a listás helyeket,
hanem a nyertesekét is figyelembe veszik. Nem kell
hozzá nagy fantázia, hogy
rájöjjön az ember, itt igazából a legerősebb párt, aki
vélhetőleg az összes egyéni
körzetben nyerhet, a lehető
legkevesebb teret akar engedni a sajátján kívül más
vélemények, érdekek megjelenítésének. Ezzel bizony
erősen korlátozzák az önkormányzatok
demokratikus
működését. Összefoglalva,
a képviselői tiszteletdíjakat
sokkal egyszerűbben, és a
demokratikus játékszabályokat tiszteletben tartva is
lehetett volna csökkenteni.
Sajnos nem így történt, mert
ez csak a magyarázat volt,
nem pedig a valódi cél.
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Újra lesz posta
Wekerletelepen?

Az önkormányzat támogatja az árvízkárosultakat, szeretné,
ha újra kinyitna a posta Wekerletelepen. A június 15-i ülésen egyebek mellett európai uniós pályázatok benyújtásáról,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás bővítéséről,
nevelési intézmények vezetőinek megbízásáról, valamint kerületi alapítványok pályázati támogatásáról is döntött a képviselő-testület.
megnyíljon a wekerlei postahivatal. Dr. Tarnai Richárd
támogatásáról biztosította a
polgármestert.

- Napirend előtt a polgármester javaslatára arról döntöttek
a képviselők, hogy az önkormányzat 500 ezer forintot
ajánl fel az árvízkárosultak
javára, és 500 ezer forinttal
támogatják az uniós kerületi
élelmiszersegély-programot.
- Ugyancsak napirend előtt
jelentette be Szemők Gábor
képviselő, hogy a kerületi
SZDSZ márciusban kizárta
soraiból, ezért a jövőben
független képviselőként látja el feladatát, valamint az
SZDSZ-frakció vezetését.
- Együttműködési megállapodást kötött 2010. július 1-vel
az önkormányzat a Kispest
Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.-vel a „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” európai
uniós pályázattal kapcsolatos
projektmenedzseri feladatok
ellátására 2010. december
31-ig, valamint városfej-

lesztési feladatok elvégzésére
2011. június 30-ig. A kft.-vel
június 30-án jár le mindkét
megállapodás, ám a wekerlei
EU-s projekt az év végéig tart,
s ennek pályázati feltételei
alapján az önkormányzatnak
kötelessége 5 évig üzemeltetni
a városfejlesztési társaságot.
- Elfogadták a képviselők a
polgármester és dr. Balogh
Pál képviselő indítványát a
wekerlei kisposta visszaállításáról. Gajda Péter elmondta,
a hivatalt 2008-ban zárta be a
Magyar Posta hatékonysági és
versenyképességi okokra hivatkozva, az akkori országgyűlési
képviselő, az önkormányzat és
a lakosság tiltakozása ellenére. Hozzátette, Fellegi Tamás
miniszter nyilatkozata a bezárt
kisposták újranyitásáról adta az
alapját az indítványnak. Egyben kérte az új országgyűlési
képviselőt, támogassa a javaslatot, és együtt érjék el, hogy

- A testület támogatta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
bővítését, a döntéssel 125-re
emelkedik a készülékek száma.
A szociális ágazatot felügyelő
Vinczek György alpolgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy tavasz folyamán
technikailag teljesen megújult
a rendszer, ennek eredményeként hatékonyabb lett a segítség: gondozottak és gondozók
már szóban is kommunikálhatnak egymással. Hozzátette,
jelenleg 100 eszköz üzemel,
8 ügyfél már most készülékre
vár, ezért indokolt a szolgáltatás bővítése.
- Uniós pályázati támogatással
két, már működő programot
akar folytatni az önkormányzat: a testület mindkét önerőt
nem igénylő pályázat benyújtására rábólintott. A 0-5
éves korú hátrányos helyzetű
gyermekek fejlesztését célzó Biztos Kezdet programot
2007-ben indította el a Kispesti Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ. A
mostani TÁMOP pályázatra
2010. június 30-ig lehet pályázni, maximálisan 50 millió
forint nyerhető el. Az Általános
iskolai felső tagozatos tanulók
komplex integrációs programjára 2008-ban már sikeresen
pályázott az önkormányzat,
2009 áprilisától 2010 márciu-

sáig 123 gyermeket vont be a
programba a családsegítő. Az
idei pályázatot 2010. szeptember 10-ig lehet benyújtani, és
80 millió forint az elnyerhető
összeg.
- A képviselők hat kerületi,
önkormányzati fenntartású
oktatási-nevelési intézmény
vezetői megbízásáról döntöttek. 2010. augusztus 1-től
2015. július 31-ig Bihari
Péter a Puskás Ferenc Általános Iskolát, Petrovics Judit
a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumot igazgatja. Juhász
Sándorné a Mézeskalács,
Lassu Béláné a Százszorszép,
Opóczki Istvánné a Hársfa
és Jabniczky Sándorné a
Tarka-barka óvodát vezeti
ugyanebben az időszakban.
- Bizottsági határozatokat
elfogadva több alapítvány
támogatásáról is döntött a
testület. A Közművelődési,
Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság határozatai alapján közművelődési tevékenységre
a Wekerlei Tipegők a Huba
Bölcsőde
Gyermekeiért
Alapítvány és a Csillagfény
Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány egyenként 40 ezer,
a Gyöngysor Alapítvány
a Gyöngyszem Bölcsőde
Gyermekeiért 30 ezer, a Kispesti Gyöngyvirág Kórusalapítvány 80 ezer forintot
kapott. Ugyanez a bizottság
nyári táboroztatásra 129
ezer forintot szavazott meg a
DIXI Részképességzavarban
Szenvedő
Gyermekekért
Alapítványnak, egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenységre egyenként
40 ezer forintot a Csillagfény és a Wekerlei Tipegők
alapítványoknak, valamint
sportszervezetek szabadidősportjára 100 ezer forintot a
Kéz a Kézben Alapítványnak. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az öntevékeny lakossági szervezetek
működésének támogatására
kiírt pályázaton a Kispesti
Idősekért Alapítványnak 80
ezer forintot, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak
Alapítványnak, valamint a
DIXI alapítványnak 100-100
ezer forintot szavazott meg.
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Kultúraközvetítés
a testvérvárosok
között

Kulturális konferenciát szervezett Kispest bolgár testvérvárosa, Smolyan. Kispest
12 tagú delegációja,
amelyet dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző vezetett, június 21-én érkezett
haza Smolyanból.
Az Európai Unió által támogatott konferencia kiemelten foglalkozott azzal,
hogy a fiatalok kezdeményezései hogyan tudnak
hozzájárulni a helyi kulturális örökség megőrzéséhez és az európai kulturális sokféleséghez. Szó volt
arról, hogy az oktatásba
hogyan lehet beépíteni a
kultúraközvetítést, hogyan
lehet a diákok érdeklődését
felkelteni és megtartani a
hagyományok megőrzése,
mindennapi életbe ágyazása iránt.
A résztvevők a tapasztalatcsere után aláírták az
Európai Bizottság és a
Régiók Bizottsága részére
készült közös felhívást. A
kulturális értékek bemutatásának jegyében Smolyan
főterén a delegációk ízelítőt
adtak hagyományaikból,
néptáncokat és énekeket
mutattak be, és tanítottak
egymásnak. Dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző,
a kispesti delegáció vezetője
találkozott a testvértelepülés
polgármester asszonyával, a
helyi jegyzővel és az önkormányzat vezetőivel. Találkozóikon Istvánfi Sándor fontosnak nevezte a folyamatos
kulturális párbeszédet, az
egymás közelében élő népek
hagyományainak megismerését és megőrzését.
A testvérvárosnak más
magyar vonatkozása is
van: Smolyanban található
a Nagy László Emlékház
és Múzeum, mely 1981ben nyílt meg egy rodopei
stílusú műemlék házban.
1976-ban járt itt a költő, aki
bolgár népköltészetet fordított magyarra.

hírek

Rendőrkapitányi találkozó
Hivatalos látogatáson találkozott június 2-án
Kispest országgyűlési képviselője, dr. Tarnai
Richárd a kerület rendőrkapitányával, dr.
Mittó Gábor a kapitányságon fogadta a tavasszal megválasztott új honatyát.

É

vek óta szoros a kapcsolatunk a kerületi
kapitánysággal, országgyűlési képviselőként pedig
a jövőben még hatékonyabb
együttműködésre törekszem
a szakemberekkel – hangsúlyozta lapunknak dr. Tarnai
Richárd. Megtudtuk, a találkozón a kerületi közbiztonság
mellett szó volt a Büntető
Törvénykönyv szigorításáról

is. A honatya kiemelte, a törvényalkotók a szigorítás hívei.
Mint ismeretes a jogszabálymódosítást még június elején
fogadta el az Országgyűlés.
A törvénymódosítás bevezeti
az úgynevezett „három csapás” törvényét, amely sokkal
szigorúbban, esetenként életfogytiglani büntetéssel bünteti a többszörös, erőszakos,
visszaeső bűnelkövetőket.

Dr. Tarnai Richárd,
Kispest országgyűlési képviselője (balra) dr. Mittó
Gábor rendőrkapitánnyal

100 éves bácsi köszöntése

B

orral és tortával köszöntötte Paraczki Bélát otthonában Gajda
Péter polgármester június
17-én. Béla bácsi 1910. június 20-án született Budapesten. Szabómesternek tanult,
de a szakmájában csak rövid
ideig dolgozott.
Negyven évig a FÉG-ben
(Fegyver- és Gázkészülékgyár) volt eleinte raktáros,
majd később raktárvezető.
Többször kapott kiváló
dolgozó kitüntetést, vala-

mint a kerületben végzett
társadalmi munkáját oklevelekkel is elismerték.
Béla bácsi kétszer nősült,
élettársával, Margitkával 13
évvel ezelőtt a fegyvergyár
nyugdíjas klubjában ismerkedtek meg, azóta élnek
együtt boldogan. Margitka
három gyermeke, hat unokája és hét dédunokája mindenben segítségükre vannak, és
pótolják Béla bácsinak is,
hogy neki nem születhetett
saját gyermeke.

Gajda Péter polgármester a 100 éves Béla bácsi és családja körében
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Fodrászmúzeum
nyílt Kispesten
Az ország első
fodrászmúzeuma
június 25-én hivatalosan is megnyílt Kispesten.

Az Ady Endre út 97-99.
alatti Csinszka Kert épülettömbjében látható kollekció több mint húszéves
gyűjtőmunka eredménye:
az alapító-tulajdonos, Korom Gyula fodrászmester
a barátoktól, ismerősöktől
ajándékba kapott, valamint
aukciókon és piacokon
vásárolt darabokkal folyamatosan gyarapítja a
gyűjteményt. Nem csak a
szakma művelői, mesterei
és az ipartörténet kutatói
számára jelenthet kuriózumot a Fodrászmúzeum,
a régi eszközök, berendezések bárki számára érdekesek lehetnek. Korom
Gyula mintegy 2 500 darabos gyűjteménye a nagy
múltú szakma elmúlt 150
évének történetét meséli el
eszközökben, dokumentumokban.
A múzeumot megnyitó
Hajas László mesterfodrász történelmi pillanatnak
nevezte az eseményt, amelyen a szakma jeles képviselői között a 91 éves Tárnoki László, „a Laci bácsi”
is jelen volt. Az alapító,
Korom Gyula a Kispestnek
elmondta, a szakma szeretete, tisztelete inspirálta a
gyűjtésre, amelyet – mint
hangsúlyozta – nem lehet
megunni. Megtudtuk, a
mesternek az egyszerű, de
jelentős találmányok tetszenek a legjobban. Gyűjteményének legkedvesebb
darabja az első hidraulikus
szék, amelyet kimondottan
férfimunkákhoz készítettek
1902-ben az USA-ban.
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Táboroztak a roma diákok

Június 19. és 28. között huszonnégy rászoruló, többségében
roma kisdiák nyaralt a kerületi önkormányzat káptalanfüredi
táborában. A tíznapos vakáció teljesen ingyenes volt a gyerekek
számára, a költségeket az önkormányzat állta, a tábor vezetését
a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat látta el.

V

inczek György alpolgármester június 23-án
látogatta meg a kispesti
önkormányzat káptalanfüredi
táborát, ahol 10 napig rászoruló, jól tanuló gyerekek vakációztak. A 24 táborozó többsége roma kisdiák volt, akikre öt
kísérő vigyázott. A gyerekek
térítésmentesen üdülhettek az
önkormányzat jóvoltából, a
tábort a kerületi cigány önkormányzat vezette.
A mostoha időjárás ellenére a
szervezők igyekeznek mindenki számára élvezetes programot
biztosítani. A foci vb a táborban
is főszereplő volt, de a tévézés
mellett egyéb szabadidős elfoglaltságok és sportesemények,
valamint kirándulások, és az
esti zenés-táncos műsorok is
gondoskodtak a jó hangulatról.
A kerületi vöröskeresztesek
egészségügyi programokkal
segítettek: az egészséges életmódról és a drogprevencióról

előadásokat, elsősegélynyújtásból pedig bemutatót tartottak a gyerekeknek.
Az alpolgármester a Kispestnek elmondta, tartottak egy
mini fórumot, amelyen egyebek mellett a játszóterek, a
parkok, az iskolák felújítási
munkáiról, a műfüves focipályákról kérdezték a gyerekek,
s mint hangsúlyozta, nagyon
örült annak, hogy a diákok

mennyire tájékozottak, milyen
sokat tudnak a kerületben folyó fejlesztésekről. Vinczek
György beszámolt egy a táborral kapcsolatos elképzelésről
is, amelyet a vakációzó gyerekek mindannyian támogattak:
eszerint jövőre a szociális és a
roma tábort nem külön-külön,
hanem közös programokkal
együtt szervezné az önkormányzat.

semmelweis-nap

Ünnepség az egészségügyi intézetben

Semmelweis-napi ünnepséget tartottak július 1-jén a Kispesti
Egészségügyi Intézetben, melyen a kerület részéről Gajda Péter
polgármester, Vinczek György alpolgármester, valamint Szujkó
Szilvia, az egészségügyi bizottság elnöke vett részt.

A

Himnuszt
követően
dr. Vargha Péter főigazgató beszédében hangsúlyozta, az intézet működése
továbbra is stabil. Hozzátette,
büszke az elért eredményekre,
melyek annak a csapatmunkának köszönhetők, amit a
kispesti szakemberek közösen
végeznek a színvonalas működés érdekében. A polgármester
elmondta, az önkormányzat
– politikai pártállástól függetlenül – mindent megtesz azért,
hogy a kispesti egészségügy
minél inkább javulhasson. A

legutóbbi fejlesztések közül az
informatika, a képalkotó-diagnosztika és az épület fejlesztéseit emelte ki Gajda Péter,
megköszönve az
egészségügyben
dolgozók áldozatos munkáját.
Az intézet többéves hagyománya
alapján a legutóbb
kinevezett főorvos
tartott ünnepi beszédet, dr. Hirsch
Anikó gyermekpszichológus
a

gyógyító hivatásról alkotott
gondolatait osztotta meg a
hallgatósággal. Az ünnepség a
Szózat hangjaival ért véget.
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állás

Óvodapedagógus
A Napraforgó Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör
betöltésére. A pályázat
részeként benyújtandó iratok: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakképzettségről
szóló
okirat, részletes szakmai
önéletrajz.
A munkakör legkorábban
2010. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: augusztus 23.
Apályázatok benyújtásának
módja: elektronikus, postai
úton, vagy személyesen
Vass Katalin óvodavezető
részére a napraforgo@
ovoda.kispest.hu e-mail,
ill. a 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. címre
történő megküldésével.
Részletek: www.kispest.
hu

közbiztonság

Vigyázzunk
értékeinkre!

Nyáron megszaporodnak az
utcai lopások, a legtöbbször
nyakláncokat tépnek ki, és
táskákat lopnak el a tolvajok. A kerületi kapitányság
munkatársa
lapunknak
elmondta, Kispesten leginkább a Fő utca, a Kossuth
téri piac, az 50-es villamos
vonalán, valamint az Üllői
út és pénzfelvevő automaták környékén követik el a
bűncselekményeket. Megtudtuk, a leggyakoribb módszer, hogy egész egyszerűen
hátulról közel lopóznak az
áldozathoz és egy pillanat
alatt kitépik a nyakláncokat
vagy táskákat. Mivel a támadás hátulról történik, azért
az elkövetőről az áldozatok
ritkán tudnak személyleírást
adni. A szakember azt tanácsolja, ha gyanús emberek
követnek valakit, akkor
álljunk meg, és kérjünk segítséget. Ne viseljünk látványosan ékszereket, hiszen
az elkövetők figyelmét már
egy 20 ezer forintos ékszer
is felkelti.
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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 19. 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:
„...és hallókészüléket vásároltam.”. Nyerteseink: Belányi
Pálma (Kazinczy utca), Németh Tiborné (Kosárfonó 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. július 7.

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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programok

kmo

Kispesti Munkásotthon Művelődési ház

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

2010 nyári nyitva tartása:
NYITVA:
július 12., 19. hétfői napokon 8-20 óráig
keddtől - csütörtökig 8-16
óráig
pénteken 8-14 óráig
Szombat-vasárnap ZÁRVA.
Július 24-től augusztus 15ig ZÁRVA.
Augusztus 16-tól 19-ig 8-16
óráig nyitva,
augusztus 20-22-ig zárva.
Augusztus 23-tól a megszokott két műszakos nyitva tartás szerint működik a
Művelődési Ház.

Kispesti Kaszinó
(1191 Budapest, Fő u. 42.)
2010. július 12-től augusztus 22-ig ZÁRVA!
Nagy Balogh János Kiállító-terem
(1191 Budapest, Ady E. u.
57.)
Július 5-től augusztus 29-ig
hétfőtől – péntekig 14-18
óráig NYITVA!

AUTÓSMOZI

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.

Kispesti
Helytörténeti
Gyűjtemény (1193 Budapest, Csokonai u. 9.)
Hétfőtől – péntekig 14-18
óráig NYITVA!

filmajánló

Elindult az idei csereüdültetési program

Száz vrboveci, smolyani, zombori és
krzeszowicei, valamint 40 kispesti általános iskolás diák részvételével megkezdődött az idei ifjúsági csereüdültetési
program. A gyerekek az önkormányzat
káptalanfüredi üdülőtáborában nyaraltak. A folytatásban hetvenöt kerületi
tanuló utazik Horvátországba, Szerbiába
és Lengyelországba.

A

25-25 szerbiai, horvátországi, bulgáriai és
lengyelországi
tanulót
és a 40 kispesti diákot Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester fogadta június 29-én a Városházán.
A kispesti program a tűzoltóságon végződött, ahol technikai

bemutatót tekinthettek meg a
vendégek, akik a nap folyamán
a Szent István-bazilikába, majd
a Lézerszínházba látogattak el.
A gyerekek és kísérőik a 2010es ifjúsági csereüdültetési program keretében a káptalanfüredi
üdülőtáborban töltöttek tíz napot. A programban a balatoni
fürdőzés és a szabadidős programok mellett sportversenyek,
valamint EU-történeti vetélkedők is szerepeltek. Ellátogattak
Nagyvázsonyba, Veszprémbe
és Tihanyba is. A program
folytatásában 75 kispesti általános iskolás diák utazik a
nyár folyamán a horvátországi
Vrbovecbe, valamint a lengyelországi Krzesowicébe és
a szerbiai Zomborba – tájékoztatta a Kispestet Szilágyi István
testvérvárosi koordinátor.

filmajánló

A „Kis Dög” meg a
többiek…
Kick-Ass
Ha/Ver

T

e jó ég! Hát ez aztán nem
semmiség… Akár azt
is mondhatnám, hogy
hűha! Menten lemegyek hídba... Hogy miért vagyok ilyen
rímelősen infantilis? A válasz
végtelenül egyszerű kedves
olvasó: tudniillik jenki földön
(már megint) kultuszfilm született.
Persze azért, ha lehet, gyorsan vonatkoztassunk el a film
alaptételétől (mert az egy
vicc), miszerint az amerikaiak között valóban létezhetnek
olyan nem teljesen épelméjű
fiatalok, akik mezítlábas
szuperhőssé akarnak válni.
Ez, természetesen mondanom sem kell, hogy teljesen
nonszensz, és kétségtelenül
a képregény-kultúra negatív hatásának tudható be.
Mindazonáltal a film sztorija
szerint Dave (aki egy tipikus
lúzer) a sok hétköznapi szerencsétlenkedés után gondol
egy nagyot, és kosztümös
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Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

Budapest, 1191 fő u. 22., Tel.: 358-0690, Tel./fax: 282-9895
TÁRLATGYŰJTÉS A
GYERMEKHÁZBAN

WEKERLEI

A Wekerlei Gyermekház felújított, Petur utcai épülete várhatóan 2010 októberében nyitja
meg kapuit. A megnyitó rendezvénysorozat keretében szeretnénk bemutatni a gyermekház
történetét, az úttörőházas évektől a napjainkig. Kérjük, hogy
akinek régi emléke, fényképe,
oklevele, érméje, bármilyen
tárgya van a gyermekházról,
az úttörőházról vagy az előtte
ott működő pékségről, kölcsönözze azt a kiállítás idejére. A
felhívásban résztvevőket jutalomban részesítjük.
A tárgyakat ideiglenes székhelyünkön a Kispesti Vigadóban
(1191 Budapest, Fő u. 22.),
hétköznap 8-17 óra között átvételi elismervény ellenében lehet
leadni. Köszönjük a segítségüket!
Nyáron július 26-tól augusztus 8-ig intézményünk nyári
szünet miatt zárva tart.
Minden kedves látogatónknak
kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk!
MILYENNEK KÉPZELED
A JÖVŐ GYERMEKHÁZÁT?

igazságosztóvá
avanzsál,
hogy aztán minden éjszaka
félholtra veresse magát különböző utcai bandák segítségével. Ráadásul később
kiderül, hogy nincs is ám
egyedül, mert egy pszichopata édesapa (Nicolas Cage) és
11 éves kislánya is ugyanezt a
hobbit űzik, viszont ők olyan
profin és szakértelemmel aprítják a rosszfiúkat, hogy attól
leesik a néző álla. Mindehhez
pedig ott van még a történet,
ami azért meg kell hagyni,
hogy nagyon korrektül lett
kitalálva.
Szóval tudom jól, hogy őrültségnek tűnik (hiszen az is),
de frankón ez az idei év egyik
legzseniálisabb mozija, és ha
érzel magadban annyi humorérzéket, hogy képes vagy
jól kiröhögni a fent említett
egyéneket, akkor ez egyszersmind neked is való!
Keresztesi Ferenc

A Wekerlei Gyermekház rajzés irodalmi pályázatot hirdet.
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 2829895 telefonszámon vagy a
szer vezes.wgyh@gmail.com
e-mail címen kaphatóak.
Honlap: www.gyermekhaz.kispest.hu
NYÁRI TÁBORAINK:
A táborok helyszíne a Kispesti
Vigadó (1191 Budapest, Fő u.
22.).
A részvételi díj háromszori étkezést tartalmaz. A foglalkozások 9 órától 16 óráig tartanak.
További információkat a honlapunkon, telefonon vagy személyesen, a Kispesti Vigadóban
kaphatnak.
Játékos angol nyelvű tábor –
angol nyelven egész nap
6-13 éves korig
Játék, torna, mesehallgatás,
kézműveskedés és egyéb izgalmas elfoglaltságok egész nap
az angol nyelv használatával.
Ha szeretnéd a nyári szünet
alatt használni és gyakorolni,
amit az iskolában tanultál, vagy
ismerkedni szeretnél az angol
nyelvvel, akkor itt a nagyszerű
lehetőség. A tábort angol nyelvterületen tanítási gyakorlatot
szerzett pedagógus vezeti.
Július 12 – július 16. 8:0017:00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
Kézműves-bábos tábor
6-12 éves korig
A hét folyamán sor kerül kisebb
barkácsolások mellett komolyabb bábok elkészítésére. A
tábort egy kiállítással zárjuk,
ahol az elkészült bábok lesznek
a főszereplők.
Délelőttönként készülnek majd
ujjbábok, zoknibábok, cse-
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Honlap: http://gyermekhaz.kispest.hu
E-mail: gyermekhaz@kispest.hu
igazgato@gyermekhaz.kispest.hu
gazdasagi@gyermekhaz.kispest.hu
javaslat@gyermekhaz.kispest.hu
répbábok. Készítünk bábokat
háztartási eszközökből, és
belekukkantunk az árnyjáték
menetébe is
Július 12 – július 16.
8:00-17:00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
Mese tábor – mese,
kézműveskedés, bábozás
2-6 éves korig
A Mesemondólány nyáron is
várja a 3-6 éveseket, és a másfél -3 éves korosztályt szülővel
együtt. Délelőtt ellátogatunk
Meseországba, és találkozunk
többek között Boribonnal, Mazsolával és Tádéval, A Nagy
ho-ho-ho-horgásszal.
Szokás szerint kézműveskedünk
is, majd mozgásos játékkal,
„mesetornával” vezetjük le a
felgyülemlett energiákat. Rengeteg mese, játék, torna, tánc
és zene várja a gyerekeket a
Mesetáborban.
Ovisoknak délután 1 óra
tánctanulással!
Augusztus 9 – augusztus 13.
9:00-16:00 ovisoknak
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
9:00-12:00 bölcsiseknek
(szülővel)
Részvételi díj: 10 000 Ft/ fő (étkezés nélkül!)
Tánctábor
6-14 éves korig
A klasszikus balett alapjairól
indulunk, belekóstolunk a színpadi tánc világába és a latin
táncokba. A tábor utolsó napján
a szülőknek és az érdeklődőknek bemutatót tartunk.

Délután 1 óra kézműves foglalkozással!
Augusztus 9 – augusztus 13.
8:00-17:00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
Divattervező tábor II. turnus
7-14 éves korig
S z í n e k- f o r m á k- a n y a g o ktrendek-stílusok.
Megtudhatod, hogyan találják
ki a tervezők a divatot, és te
is megpróbálkozhatsz ezzel! A
táborban belekóstolunk a divatrajzolásba, különféle ábrázolási
technikákkal ismerkedünk meg,
ötleteket merítünk régmúlt idők
divatjából, valamint elkészítjük
saját trend-táskánkat és mappánkat. Ha érdekel a divat, az
öltözködés és az, hogyan alakíthatod ki és teheted egyedivé
saját ruhatáradat, akkor ez a
tábor Neked és Rólad szól!
Augusztus 16 – augusztus 19.
(4 nap) 8:00-17:00
Részvételi díj: 15 000 Ft/ fő
NAPKÖZIS TÁBOR
Az Eötvös József Általános
Iskolában (1191 Bp., Eötvös
u. 13.) egész nyáron várjuk az
értelmes elfoglaltságra, változatos programokra vágyó általános iskoláskorú gyerekeket!
A résztvevőknek háromszori
étkezést biztosítunk. A táborba
a XIX. kerületi iskolákba járó
tanulók jelentkezhetnek! Térítési díja az iskolában fizetendő
étkezés díja.
Június 21 – augusztus 19.
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apróhirdetés

Szolgáltatás

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
Teljes körű központi fűtés-, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje.
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
MÉLY
VÍZNYOMÁSOS
TAKARÍTÓ-GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-,
AUTÓKÁRPIT-TISZTÍTÁST,
AUTÓ
POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, VALAMINT AJTÓ-,
ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.:
06/70-50-20-131
Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát.
Mindenfajta lemezzel dolgozunk. Pontos,
precíz munka. Garanciát vállalunk. Tel.:
06/70-2233-935
Vállalunk lakásátalakítást, felújítást
kompletten, családi házak színezését,
lomtalanítást, konténerrakást, ablakcserét,
kisebb munkákat is, garanciával, ingyenes
árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170
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 - HITEL ÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT,
LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020131
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
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK
HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20933-8634, 282-2498
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460

Könyvkötészeti, restaurátori és grafikai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249,
06/30-931-5840
KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! HÍVJON!
HÉVÉGÉN IS! BP. XIX. BERCSÉNYI
U. 3. +3620/933-4279
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-9613794
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klímaszerelés. Hibabejelentés,
ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80625-647, 06/20-467-7693
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk!
Tel.: 06/70-208-8807
Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, erkélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb
lakatosmunkák, javítások. Tel.: 284-2540,
06/70 209-4230
HARMÓNIÁRA, KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGRA,
BOLDOGSÁGRA
VÁGYSZ? Bach-virágterápia, masszázs,
lélekmasszázs, reiki, sorselemzés, számmisztika, tarot. Júliusban a hirdetés felmutatásával 25% kedvezménnyel várlak
Téged. Bejelentkezés: 06/20-291-0602,
www.lelekfogado.hu
K I S G É P SZ E R V I 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 átadásátvétel lehetséges. Dóri Péter vállalkozó
SZERVIZ: 1141 Bp. Szugló u. 86. Telefon:
06/20-9506-254 Nyitvatartás: H-Cs: 9-16
óráig, tel.: 06/1-363-4867 P: 9-15 óráig.
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások,
ereszcsatornajavítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-9239
Óvodapedagógus szívesen segít Önnek,
ha nyáron nincs ki vigyázzon a gyerekére, 10 éves korig. Forduljon hozzám
bizalommal. Tel.: 06/20-344-2118, www.
agigyermekorzo.hupont.hu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba
felújítás, konvektor-, kazán-, radiátor-csere,
stb. korrekt áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem,
hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474,
www.szilagyivizgazfutes.hu
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.: 2824495, mobil: 06/30-921-7325
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása
1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZE-

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

des, jó helyen olcsón ELADÓ. Iá.: 550.000
Ft. Tel.: 06/24-435-229

Rendet szeretne a Társasházában? Agilis
közös képviselőt keres? Hívjon! Tel.: 061/284-57-18, 06-20/325-9096, e-mail:
bbela60@t-online.hu

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat
szobás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 M Ft. Tel.: 06/205859-748

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

Velencei tó közelében Lovasberényíben
eladó egy 306 nöl-es telek manzárdos
kőházzal. Iá.: 1,5 M Ft. Tel.: 06/20-7778777

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

KISZ-lakótelepen felújított négyemeletes
házban III. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, parkettás, kétszobás lakás 11,2
millió Ft irányáron eladó. Érd.:06/30388-5414

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

Mátrakeresztesen 40 négyzetméteres
panorámás nyaraló, fürdőszobával, telefonnal, kábel tv-vel, éjszakai árammal és
egy különálló kőházzal, 6,2 millió forintért
eladó. A mátraszentistváni sífelvonó 10
percre, horgásztó 1 kilométerre van. Tel.:
06/30-850-3033

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR, NYIROK-, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST (NEM
SZEX) MASSZÁZS. MÁGNES TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA!
VÉRCSEPP ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.:
295-3998, 06/20-335-5653
Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés,
vízszigetelés, kertépítés-, fenntartás, öntözőrendszer kiépítés, gyepszőnyegezés,
fakivágás, bozót irtás, (kisebb munkákat
is) Wendlen Zoltán. Tel.: 06/30-9924514
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Ingatlan

2% + ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK DÉL-PESTEN LÉVŐ INGATLANÁNAK KÖZVETÍTÉSÉT. ELADÁSVÉTEL, CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATLAN CENTRUM KFT., XIX. ADY
ENDRE ÚT 43. TEL./FAX.: 280-5830,
06/20-663-0568, www.ingatlan-centrum.eu
Wekerlén metróközeli részen eleadó felújított 47 nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2 szobás lakás. Ára:
14,999 M Ft. Tel.: 06/30-345-5639
Szép frekventált környéken 63 nm-es, 1+
3 félszobás, belseje felújított, de a külseje
felújítandó, kertes házrész, melyhez 178
nm-es saját kertrész tartozik. Új bejárati
biztonsági ajtó. Fürdőszobában berendezések újak. Jog tiszta ingatlan. 4-lakásos
udvarban. Kedves kulturált szomszédok.
Irányár: 13 600 000 Ft. Ár alkuképes.
Érdeklődni: 06-70-4-192-705. E-mail:
luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://
www.luxusweb.extra.hu
Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban,
30 nm-es garzon, saját víz-, gázórával,
elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1280-4631, 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.:
12-18h-ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.
DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csen-

REKLÁM ÁRON! Kispest mellett 130 nöl
telken, kétgenerációs, 1982-es építésű, mas�szív, 110 nm-es, összesen 4,5 szobás, dupla
konyhás, dupla fürdőszobás ház, pincével,
dupla garázzsal eladó. A fenti szobákhoz erkély, a lenti nappalihoz terasz tartozik. Igény
esetén a fenti szobák még bővíthetők, mert
a teljes belmagasságra törekedtek, így van
kihasználatlan, szigetelt tetőtér. Irányár: 23,8
M Ft. Tel.: 06/30-919-7375
9 éve épült, kispesti sorház, barátságos,
intim kertrésszel, garázzsal eladó. A lakás
90 nm, 3,5 szobás, dupla komfortos, kertkapcsolatos, gyönyörű állapotban. Irányár:
27,9 M Ft. Tel.: 06/30-919-7375
WEKERLEI ingatlant keresek megvételre.
Állapota nem lényeges, de ne legyen főútvonali. Hívását várom: 06/30-568-7865
Köszönöm!
Kós Károly téren II. emeleten, 63 nm-es,
2 szobás lakás eladó. Iá.: 16,5 M Ft. Tel.:
06/30-9-891-203
XIX. Nádasdy u.-ban, 235 nm-es, önálló
családi ház, 720 nm-es telekkel, tulajdonostól, fix 30 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/309-891-203
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RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának
is alkalmas, kétszintes, tetőteres lakás,
dupla komforttal, cirkóval, garázzsal,
kerttel, Wekerlén ELADÓ, metróhoz,
Europarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.:
21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-324-3718
Fő utcában, 100 nöl-es telken, 70 nm-es
felújítandó családi ház eladó. Iá.: 18.5 M.
Ft. Tel.: 06/30-219-4598
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.: 06/30320-1009
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ,
MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN
UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL,
ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.:
06/20-985-0541, 2828-515
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, 06/30-251-9135
Eladó Kispest centrumában, Templom
téren, emeletes, téglaépítésű, gázfűtéses
ház II. emeletén, egy szépen felújított kis
minigarzon. Iá.: 6.890.000 Ft. Vagy kis
panel / kis ház csere is érdekel. Tel.: 06/30319-2758
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
Tulajdonostól eladó négyemeletesben, magasföldszinti, 1 + 2 félszobás, étkezős lakás,
jó közlekedéssel. Tel.: 06/20-911-9406

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes,
jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű
lakás, 7,3 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445

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

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

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

Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 19,9 M.
Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-3397

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

ELCSERÉLNÉM 2002-es tégla, egy szoba, összkomfortos, 56 nm-es, 3. emeleti,
tehermentes lakásunkat hasonlóra, de földszintire vagy ELADNÁM. Tel.:280-9057
Eladó öt szobás, 110 nm, két fürdőszobás,
tetőteres, felújított, külön bejáratú ikerház,
Wekerlén. Ára.: 34.9 M Tel.: 06/70-3260385
Wekerlei 4 lakásos, hátsó, tetőtér beépítéssel, tulajdonostól 23,3 M. Ft-ért eladó.
Nagy kert, nagy szobák, kényelmes lépcső.
Tel.: 06/30-280-3057

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. Összköz-

műves, 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 szobás, 2 fürdőszobás,
2 gépkocsibeálló, 4 féle fűtési lehetőség.
Ára: 19,9 M Ft. Tel.: 06/30-415-0135
Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iá.:
23,5 M Ft. Tel.: 280-9821
Wekerlén beépített tetőterű hátsó négylakásos, tulajdonostól eladó. Két fürdőszoba,
hatalmas garázs, cirkó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.:
06/30-972-2860
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.: 06/20-984-0244
Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 53
nm-es, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti öröklakás, a VII. em.-en. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.:
06/30-908-5964
Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családi ház, fúrt kúttal, automata locsolás, több extrával, áron alul eladó. Tel.:
06/20-491-6223
Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól 80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz, villany, csatorna, pince
van. ABC- kisboltok, buszmegálló 300
méterre. Tel. (este): 06/70-516-4701
TULAJDONOSTÓL
ELADÓ
KISPEST KERTVÁROSI RÉSZÉN A
KISFALAUDY
UTCÁBAN,
EGY
TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES
GARZONLAKÁS, EGY ÖTLAKÁSOS
HÁZBAN, KIS ELŐKERTTEL, KÜLÖN
TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30-520-9082
Pilisen, 900 nm-es telek eladó. 16 nm-es
kis házzal, villany bevezethető, víz van.
Ár: 400.000 Ft. Tel.: +36/30-331-7080
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.: 06/20-4345945, 06/20-215-4531
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.

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes, alacsony rezsivel, tulajdonostól
eladó 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460,
357-3742
Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tartozást átvállalok.
Tel.: 06/30-972-4962
Eladó Szécheny u.-ban, 1 + 2 félszobás,
erkélyes, fiatalosan felújított, V. emeleti
lakás. Iá.: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is.
Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873
Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti
öröklakásomat, amin banki tartozás van,
hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.:
06/30-268-3261
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, pincehelyiséggel, 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, 2 – 3 generációs családi ház,
szeptemberi beköltözéssel eladó. Két földszinti lakás, 124 nm lakóterület, központi
légkondicionálóval, + beépített padlástér,
62 nm, 3 fürdő szoba, pince, terasz, melléképületek, garázs, ápolt kert. Iá.: 35.000.000
Ft. Érd.: 357-0824, 06/30-749-6575
Kispesten a Rákóczi u.-ban, 2 szobás kertes családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.:
06/20-961-3231
Kispesten a Nagykőrösi út 142.-ben, 125
nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás, 44 nmes, garázzsal, tárolóval, összkomfortos,
felújítandó családi házamat eladom vagy
Balaton északi partján hasonlóra cserélem.
Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936
Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban,
emeleti, tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás,
6 éve teljesen felújított, jól karbantartott,
dupla komfortos, cirkófűtéses lakás, A
lakáshoz 80 nm-es saját használatú kert,
garázs és tároló tartozik. Irányár: 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 nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára
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felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06/30-8581068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni:
06/20-224-0130
GITÁROKTATÁS! Intenzív kis csoportos
(3 – 5 fő), 30 órás gitároktatás fiatalok részére, akik szeretnének megtanulni akkordozni egy nyár alatt. Egyéni oktatás egész
évben. Tel.: 06/20-498-4062
ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST,
korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést vállalok.
INFORMATIKAI oktatást is. Tel.: 06/2092-11-309
Állás

Kispesti gimnázium keres munkaügyi
előadói munkakörbe középfokú végzettségű, 3 éves költségvetési intézményben
szerzett munkaügyi gyakorlattal rendelkező IMI KIR 3 rendszert jól ismerő,
főállású munkatársat, azonnali belépéssel. Bérezés Kjt. szerint. Tel.: 282-9389,
vagy 06/30-841-7483, Rejtő Irén Mária
Középkorú érettségizett nő, raktári gyakorlattal de bármilyen munkát elvállalna.
Tel.: 3573-471
Meleg konyhás büfébe nem dohányzó kézilányt felveszek. Tel.: 06/30-606-9299
Gyakorlott betegápoló munkát vállal jutányos áron. Tel. este: 281-4220
Nyugdíjas nő vállal háztartási munkát akár
hétvégén is, idős embereknél. Érd: 06/70613-5987
Takarítást VÁLLALOK, referenciával,
Kispest egész területén. Érdeklődni: Rózsa
Róza (57 év) 06/20-467-4340
Egyéb

Gyermek kerékpár eladó. Összteleszkópos,
kitűnő állapotban, 16-os méret, 5-8 éves
korosztálynak ideális. Tel.: 06/30-2323157
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 Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.: 280 3116
Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős
gondozást vállal. Tel.: 06/70-3838-525
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
Férfi váltós kerékpár, 2 db fehér mennyezeti karnis eladó. Tel.: 214-7564
Junkers kazán alkatrészként olcsón eladó.
Tel.: 06/20-225-7291

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 15. www.kispest.hu
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ZOKNI TERMELŐI ÁRON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL KISPESTEN.
MAGÁNSZEMÉLYEKET IS KISZOLGÁLUNK. TEL.: 06/30-7375-777
Különböző méretű szőnyegek, mennyezeti
lámpa, konyhai függeszték eladó. Tel.:
214-7564
IBM színes monitor 11’-os méretű jutányos áron eladó. Érdeklődni: 2800-729
(esti órákban)
Vennék Csepel camping női kerékpárt, jó
állapotban. Tel.: 06/20-3322-860, vagy
357-2618
Trabant 601 Speciál, 30 éves, veteránnak
számító gépkocsi műszaki vizsga nélkül
eladó. Érdeklődni: 06/30-9452-185
Eladó SUZUKI V3 250 nagy testű robogó.
Nagyon kevés kilométerrel, garázsban tartott, szép állapotban. Irányár: 600.000 Ft.
Érdeklődni: 06/30-945-2185
Eladó egy jelenleg is üzemelő Orion színes
tv, 10.000 Ft, egy 100 éves, jó állapotban
lévő szenes kanna, (gyűjtő részére) 10.000
Ft, egy fehér zománcos hibátlan öntött vas
fürdőkád 10.000 Ft, Tel.: 37-83-986
Eladó egy új teatűzhely 35.000 Ft, bevásárló
kocsi, tésztagép, női gyógycipők, 38, 39-es,
2000 Ft/ db. És egy cérnakészítő alkatrész,
Eperhoff géphez. Tel.: 36/20-351-6969

Elektromos írógép (daro 202 és Yatran) és
1 db cseh manuális (203) eladó. Működő
képes állapotban, gyűjtőknek javasolt.
Érd.: 06/30-945-2185
Szürke hullámkő, Ikea ruhásszekrény, Obi
polc, (lakásba, garázsba vagy üzletbe is)
eladó. Tel.: 06/20-438-5120
Németül beszélő, 50 – 60 év közötti társaságot keresek. Tel.: 06/30-492-8284
ELADÓ: - 4 x 25 fm, 125 cm magas,
horgonyzott kerítés fonat; - 200 fm feszítő drót; - 1 tekercs szögesdrót; - 40 db
2,5”-os, 2,5 m magas alumínium kerítés
oszlop. Irányár: megegyezés szerint.
Érd.: 06/20-324-3718
Bontásból, világos színű fürdő szobai csempe
ingyen elvihető a Kossuth térnél. Tel.: 06/203322-860 vagy 357-2618 az esti órákban
Új Tondah cserép ELADÓ. Hódfarkú, sima
felületű, 1100 db ez 60 nm. 2800-as akciós
áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169
Asztali varrógép Lucznic típusú 20.000 Ftért eladó. Tel.: 06/30-3312-170
Wartburg limusine 35 éves, kiváló állapotban eladó. Műszaki vizsga 2011 május
12-ig érvényes. Tel.: 357-9763
Eladó
kéményes
öntöttvas
és
lemezkonvektor, Fég fali melgítő és bojler.
Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995

Bútorokat csereberélek,
06/70-553-2405

veszek. Tel.:

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok.
Csak Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70319-3427
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, 06/30285-5363.
Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt,
Robotron villanyírógép, Singer táska
varrógép eladó. Tel.: 357-0890, 06/30318-0804.
Eladó 2 személyes automata felfújható ágy
(190 X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű
állapotban, és többfunkciós kondigép
féláron. Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban.
Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873
Számítógépes és konzol videojátékok eladók. Tel.: 06/20-990-8124

tájékoztató

Zárva a
hivatal!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy Budapest
Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta a 2010.
évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 39/2009.
(XI.20.) rendeletét.
Ennek megfelelően a polgármesteri hivatal 2010.
július 26-tól augusztus
6-ig zárva tart.
Kivételt képez az okmányiroda, ahol teljes ügyfélfogadási időben (honlapon
olvasható) ügyfélfogadást
tartunk, mely kizárólag
lakcímbejelentés, elkészült
okmányok átvétele, mozgásában korlátozott parkolási
igazolványának kiadása,
ügyfélkapu
regisztráció,
haláleset anyakönyvezése
ügykörökre terjed ki.

dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

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.: 06/30822-3037
Nagyméretű, minőségi férfi öltönyök, 170
- 175 cm magas termetre, sötét színekben
(5500 Ft), 47-es méretű ingek 500 Ft/
db áron - utánvétellel is - eladók!!! Tel.:
06/30-822–3037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó minőségű, különböző méretű
beltéri ajtók, zárral, rézkilinccsel, 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
Olcsón eladó egy db világos karnis (180
cm), 2 db fenyő deszka almásláda, 1 db
olajfestmény 80X 54 cm, 1 db goblein
falikép 28 X 24 cm.
Tel.: 377-7212

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. július 7.

hirdetés
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