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Több a sebességmérő
A Biztonságos Kispestért Program keretében idén
tovább bővült a sebességmérők száma a kerületben,
július 13-án a Pannónia úton adtak át egy újabb eszközt. Eddig 11 készüléket helyeztek üzembe, ebben az
évben további néggyel növekedett a számuk, így összesen már 15 sebességmérő jelez a gyorshajtóknak.
5. oldal
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Kerékpárút épül
2. oldal

beruházás

közlekedés

interjú

tercsi zoltán
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huszák
jános

8. oldal

12-13. oldal

Uniós pályázat keretében felújították a
Kós Károly téri Munkás
Szent József templom
külső részeit, július
11-én lezajlott az
épület műszaki
átadás-átvétele.

7. oldal

Parkolókat épít
nyáron az önkormányzat a kerületben, a munkák
július közepén
kezdődnek, és
várhatóan egy
hónapig tartanak.

15 évvel ezelőtt,
1995-ben alakult
meg a Kispesti
Cukorbeteg Klub,
azzal a céllal,
hogy támogassák
a cukorbetegek
ügyét.

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

Kerékpárút épül
a kerületben

Elindultak július 15-én a nyáron épülő kispesti kerékpárút kivitelezési munkálatai. A közel három kilométeres bicikliút a Határ utat köti majd össze a KőbányaKispest metróvégállomással, nyomvonala érinteni fogja
a fontosabb kerületi közintézményeket is. A fejlesztésre
Kispest önkormányzata közel 74 millió forint európai
uniós támogatást nyert. A beruházás várhatóan szeptember végére készül el.

A

kerület első komolyabb kerékpárút
fejlesztése kezdődik el a mai napon, eredményeképpen két nagy
közlekedési csomópontot fognak összekötni Kispesten a bicikliutak – mondta a
munkálatok Határ úti helyszínén Gajda
Péter polgármester. Hozzátette, bízik
benne, hogy sokan fogják majd használni az elkészült kerékpárutat, hiszen
egyre nagyobb az igény az emberekben,
hogy ne autóval, hanem biciklivel tudjanak közlekedni azokon a helyeken,
amelyeket lakóhelyükhöz közel így is
könnyen elérhetnek.
A képviselő-testület döntését követően a
kerület pályázatot nyújt be a kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztésére, majd
ezután megindult a pályázat előkészítése,
melyben a hivatal munkatársain kívül
tervezők, a Fővárosi Önkormányzat és
civil szervezetek is részt vettek. Közösen alakították ki a leendő nyomvonalat,
amelyet igyekeztek a lehető legjobban

igazítani a mindennapi élethez, az emberek igényeihez.
A közös munka eredményeként a kispesti önkormányzat mintegy 74 millió
forint európai uniós támogatást nyert a
kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztésére.
A támogatási szerződést 2010 tavaszán
írták alá, és a kivitelezés július 15-én indulhatott el. A tervek szerint szeptember
végére elkészül az új kerékpárút, melynek tervezett nyomvonala a Határ úttól
Kőbánya-Kispestig tart. A fejlesztés
hatására 1,5 km kerékpárút épül és 1,03
km utat pedig táblával és piktogramokkal jelölnek ki.
A kerékpárút számos közintézményt fog
összekapcsolni, a két intermodális, vagyis több átszállási lehetőséget biztosító
közlekedési csomóponttal. A Pannónia
és az Esze Tamás utcákon haladva érint
például két általános iskolát, a Hungária
úton pedig a kerületi rendőrkapitányság
mellett halad el. A bicikliút a Hunyadi
utca mellett éri el a Kossuth teret, Kispest hagyományos városközpontját, a
piacot, a bíróságot, a postát, a Centrum
áruházat és a KÖKI-t teszi kerékpárral
elérhetővé. Az út a Katica utcai szervizúton a Vak Bottyán utcai kerékpárúthoz
fog csatlakozni.
Az Esze Tamás utcában a kerékpárút az
úttesten halad majd. Ezen a szakaszon
külön festéssel, táblával, piktogrammal
jelölik majd ki az út nyomvonalát. Megtudtuk, a nyomvonal mentén az egyes
intézmények térségében kerékpártárolókat alakít az önkormányzat a biciklik
biztonságos őrzése érdekében.

1,5 km kerékpárút épül és 1,03 km utat pedig
táblával és piktogramokkal jelölnek ki

Jól haladnak az uniós
beruházások
A kerület idén felújítja
a Kós Károly teret, a
Gyermekházat, a Munkás
Szent József templom
homlokzatát, valamint a
Gutenberg téri piacot. A
beruházások befejezése
nyár végére várható.

A

„Wekerle, ahol értéket őriz az idő”
című uniós pályázat eredményeképpen megvalósuló beruházások
helyszínein az eddigi munkálatokról
tájékozódott július 13-án a polgármester. Gajda Péter a Kispestnek elmondta,
ütemterv szerint haladnak az építkezések. A Gutenberg téri piac nyár elején
már megnyitott – kisebb fennakadás után
–, a templom műszaki átadása-átvétele
július 12-én, míg a Gyermekházé július
13-án zajlott le. A tervek szerint augusztus végén át fogják tudni adni a kerületi
közönségnek a megújult Kós Károly te-

ret is. „Kisebb-nagyobb problémák, mint
minden építkezésen, ugyan itt is voltak,
de alapvetően eddig zökkenőmentesen
zajlanak a beruházások” – hangsúlyozta
Gajda Péter.
fejlesztés eredményeképpen teljesen
megújult a Petúr utcai Gyermekház,
melynek műszaki átadása tegnap
történt meg. A közművelődési intézmény
berendezési tárgyainak, bútorainak közbeszerzése még folyamatban van, így
annak megnyitása a pályáztatás és annak
megvalósítása után, ősszel várható. Az
épületet kívül-belül teljesen felújították,

A

többek között akadálymentésítették –
mozgáskorlátozott felvonó, akadálymentes illemhelyek, akadálymentes bejárat és
belső közlekedés –, valamint tetőteret is
kialakítottak a népszerű intézményben.
A teljes körű felújítás során az elektromos
és gépészeti rendszer kiépítése mellett új
burkolatokat raktak le, cserélték a homlokzati nyílászárókat és a tető faanyagát
is. Megtudtuk, az épület adottságai és a
szigorú építészeti szabályok korlátozták
a bővítés lehetőségeit, de így is jóval kulturáltabb, modernebb, tágasabb épületet
vehetnek majd birtokba a látogatók.
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egyeztetés

Piacosokkal
találkoZárva a
hivatal! zott a kispesti honatya
felhívás

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy Budapest
Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

Folytatódott Kispest új országgyűlési képviselőjének egyeztető
programja, dr. Tarnai Richárd július 7-én a kerületi piacok vállalkozóinak tartott fórumot.

A

A megbeszélés része
annak a sorozatnak, melyet Kispest parlamenti
képviselője kezdeményezett.
Eddig tartott már több lakossági fórumot, hivatalosan is

találkozott Kispest vezetőivel,
és tervei szerint ősszel többek
között az oktatási, az egészségügyi és a szociális ágazat
szakembereivel folytat majd
megbeszélést.

dr. Istvánfi

Sándor
címzetes főjegyző
Dr- Tarnai Richárd (középen) a kereskedőknek rendezett fórumon

Dr. Tarnai Richárd a Kispestnek hangsúlyozta, munkája
során elengedhetetlenül fontosnak tartja a folyamatos
kapcsolattartást
azokkal,
akiket az országgyűlésben
képvisel. Ezért fogadóórái
mellett fórumokat szervezett
az itt élőknek, nemrégiben
Gajda Péter polgármesterrel
és dr. Mittó Gábor kerületi
rendőrkapitánnyal
találkozott. Július 7-én a Kossuth,
valamint a Gutenberg téri piac
kereskedőivel, vállalkozóival
tartott egyeztető fórumot. „A
képviselői munka lényege a
párbeszéd, ezeken a találkozókon nagyon sok tapasztalattal
gazdagodom, az itt elhangzott
elismerések és kritikák hozzájárulnak ahhoz, hogy minél
jobban képviseljem a kerületiek érdekeit a Parlamentben.”
– fogalmazott.

Kispesti gyerekek nyaralása

A mintegy 20 millió forintos támogatásban részesült, szociálisan rászoruló tanulók iskolai felzárkóztatását segítő európai Uniós pályázat keretében július 8. és 17. között
került sor a programban részt vevő 30 gyermek balatoni nyári táborozására Pálkövén.

A

tanulási nehézségekkel
küzdő, hátrányos helyzetű 12-16 éves fiatalok
közül sokan életükben most
először jártak a Balatonnál.
A tábor során a gyerekek
kézműves foglakozásokon,
lovaskocsis kiránduláson, és
a program folytatásaként önismereti és kommunikációs
tréningeken, valamint mozgásterápiás foglakozásokon is
részt vettek. A közös fürdőzések, a hajnali pecázások és
az esti tábortűz melletti szalonnasütés mindenki számára
maradandó élmény nyújtott.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy a táborba július

14-én ellátogatott Vinczek
György alpolgármestertől és
Vighné Vincze Erzsébettől, a
Kispesti Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központjának igazgatójától azt kérték a
táborozók, hogy még egy hetet
maradhassanak. Erre sajnos
nem volt lehetőség, a szállást
át kell adni másoknak is, hiszen számos gyerekcsoport
vár még arra, hogy átélhesse
a balatoni táborozás semmi
mással össze nem hasonlítható élményét. Jövőre, ha a
lehetőségek engedik, a lelkes
kispesti csapat újra ellátogathat a magyar tengerhez.
B. P.
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közlekedésbiztonság

Sebességmérők a biztonságosabb közlekedésért

A Biztonságos Kispestért Program keretében idén tovább bővül
a sebességmérők száma a kerületben, július 13-án a Pannónia
úton adtak át egy újabb eszközt.

A

programot
2007-ben
indította el az önkormányzat azzal a céllal,
hogy tovább javuljon Kispesten a közlekedésbiztonság.
Eddig 11 készüléket helyeztek üzembe, idén további
néggyel bővült a számuk, így
összesen már 15 sebességmérő jelez a gyorshajtóknak
a kerületben. Július 13-án az
önkormányzati finanszírozású fejlesztések egyik helyszínén, a Pannónia utcában
Gajda Péter polgármester és
dr. Balogh Pál önkormányzati képviselő ünnepélyesen is
átadták az új közlekedésbiztonsági eszközöket.
A polgármester a Kispestnek
elmondta, bízik benne, hogy
hasonlóan a korábban kihelyezettekhez erről a berendezésről is jók lesznek majd
a tapasztalatok. Hatásosak a
készülékek – mondta –, mert
működésük eredményekképpen az autósok lassítnak, így
pedig biztonságosabbá válik
a közlekedés. Az eszközöket
éppen ezért telepíti az önkormányzat elsősorban oktatási

Gajda Péter polgármester és dr. Balogh Pál önkormányzati képviselő az
átadáson
intézmények környezetébe.
Ebben az évben a Pannónia
úti iskola környékén elhelyezett készülékeken kívül
– ahová kettőt is felszereltek
– még a Hungária úti iskolánál, valamint a Zalaegerszeg
utca – Thököly utca kereszteződésnél figyeli a közleke-

dők sebességét a műszer.
A radaros berendezések a
mért sebességet a megadott
értékhatár alatt sárga, e
fölött piros színnel jelzik,
ekkor az ugyancsak piros
LASSÍTS felirat is villog,
figyelmeztetve a jármű vezetőjét.

95 éves néni köszöntése
A

z önkormányzat nevében virággal és tortával
személyesen
köszöntötte július 15-én Gajda
Péter polgármester Kőhegyi
Edénét 95. születésnapja
alkalmából. Erzsike néni
Kunszentmiklóson született
1915. július 16-án. 64 éves
koráig betanított munkásként
dolgozott a cipőgyárban és
több helyen is, mint takarítónő. A Kelet utcában élő néni
jó egészségnek örvend, és
nemcsak hogy ellátja magát
és főz, hanem szívesen teszvesz is a kertben.
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Hirdetmény

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.
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beruházás

Megújult a templom

Felújították a Munkás Szent József templom külső részeit, július 11-én lezajlott az épület műszaki átadás-átvétele. Mint arról
korábban már beszámoltunk, idén uniós forrásból Kispest önkormányzata felújítja a Kós Károly teret, a Gyermekházat, a
templom homlokzatát, valamint a Gutenberg téri piacot.

T

ercsi Zoltán, a katolikus
templom esperes plébánosa a Kispestnek elmondta,

nagyon örültek a fejlesztésnek, hiszen erre saját forrásból
nem lett volna mostanában

lehetőségük. A munkálatok
során javították – mintegy
350 négyzetméteren – a külső
vakolatot, a 2 860 négyzetméteres homlokzatot színezték,
megtisztítottak és ugyancsak
javítottak 320 négyzetméter
terméskő lábazatot és kőfelületet. Átépítették a sekrestye
lépcsőjét, a sekrestye bejáratánál új előtetőt alakítottak
ki. Újramázolták a fa- és
fémfelületeket, bádogozták a
templom párkányait és fallefedéseit mintegy 160 négyzetméteren, valamint részlegesen
akadálymentesítették a főbejáratot.
A
Közép-Magyarországi
Operatív Program Budapesti
kerületi központok fejlesztése
elnevezésű kiírására Kispest
önkormányzata 2008 júniusában nyújtott be pályázatot
konzorciumi partnereivel, a
Wekerlei Társaskör Egyesülettel és a Wekerletelepi Munkás
Szent József Plébániával. A
pályázat csaknem 715 millió
forint európai uniós támogatást
kapott, az önkormányzat több
mint 200 millió forinttal járul
hozzá a pályázati elképzelések
megvalósításához. A beruházás teljes költsége mintegy 928
millió forint. A „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” projekt
keretében a katolikus templom
homlokzata és a piac pavilonjainak cseréje mellett teljesen
megújul a Kós Károly tér és a
Gyermekház is.

Tárlatgyűjtés a Gyermekházban

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!
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felhívás

Milyennek
képzeled a jövő
Gyermekházát?
A Wekerlei Gyermekház
rajz- és 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
szervezes.wgyh@gmail.com
e-mail címen kaphatóak.
Honlap: www.gyermekhaz.
kispest.hu
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Gajda péter polgármester rovata

„...a tavaszi voksolás következtében valóban gyökeresen új,
az eddigiektől teljesen eltérő szemlélet jelent meg a kormány
oldaláról.”

Hosszadalmasak a nagyértékű beruházások közbeszerzései.

séért –, mások még arra sem
ügyeltek.
Eközben a kormány előterjesztésére az elmúlt napokban
fogadtuk el a parlamentben
azt a törvényt, melynek során
15 százalékkal csökkentettük
a pártok állami támogatását. A
kormányhivatalok és a PSZÁF
számára
pedig
összesen
mintegy 15,8 milliárd forint
befizetését írja elő ugyanez a
jogszabály. Ezzel egyidőben
Pintér Sándor belügyminiszter
járművásárlási stopot jelentett
be a rendőri vezetőknek, így a
parlamenti ciklus végéig nem
cserélhetik le szolgálati autóikat. A tárcavezető a döntést
magára nézve is kötelezőnek
tekinti. Az utcán szolgáló

rendőröknek viszont kilencszáz autót adott át a belügyminiszter.
Talán ebből az apró tényből is
egyértelművé válik mindenki
számára, hogy a tavaszi voksolás következtében valóban
gyökeresen új, az eddigiektől
teljesen eltérő szemlélet jelent
meg a kormány oldaláról.
A kormány a devizában eladósodottakon is gyorsan kíván
segíteni. Ezt 3 lépésben tes�szük:
1: kilakoltatási moratóriumot
léptettünk életbe, melyet jövő
nyár elejéig meg kívánunk
hosszabbítani (kivétel ez alól
az önkényes lakásfoglalók!).
2: Az új problémák létrejöttének gátat szabtunk azáltal,

hogy július 1-től a bankok már
nem köthetnek új jelzálogalapú szerződést devizában,
hanem csak forintban.
3: Őszre feláll a Nemzeti Alapkezelő szervezet is, melyek a
tartozásaikat fizetni nem tudókat segíti ki úgy, hogy egyúttal
maradhatnak a lakásban .
És végül egy jó hír a gyermekes családoknak: kérdésemre
az illetékes államtitkár megerősítette, hogy a kormány
vissza fogja állítani a GYES
(gyermekgondozási segély)-t
3 éves korig. Ezt az MSZP
kormány csökkentette 2 évre.
A nyaralóknak jó pihenést,
a munkában lévőknek pedig
elviselhető hőmérsékletet kívánok!

Csúszásveszély
törvényi segítséggel
A

z augusztus és a szeptember, úgy tűnik, a
szalagvágások, átadók
hónapjai lesznek. Sokan
biztos azt gondolják, hogy
a legtöbb dolgot azért hagytuk a ciklus végére, hogy
minél közelebb kerüljünk az
önkormányzati választások
napjához. Aki figyelemmel
kísérte az elmúlt évek munkáit, az tudja, hogy ennek teljesen más oka van. 2006-ban
már sikerült több játszóteret,
a Templom tér új részének
rekonstrukcióját, később a
teljesen megújult KMO-t,
a megújult Kossuth teret, a
felújított Városház teret is átadnunk. Ezek csak a nagyobb

események voltak. Az ok,
hogy sok minden maradt erre
a két hónapra ennél sokkal
prózaibb. A nagyértékű beruházások közbeszerzései oly
mértékben váltak bonyolulttá
és néha bizony kockázatossá
is, hogy egy-egy ilyen elképzelés elkezdése, befejezése
hónapokba, sokszor évekbe
telik. A legjobb példa erre a
kerület legnagyobb közparkjának, a Kós Károly térnek
és környékének felújítása.
Ezt a feladatot már 2007ben elkezdtük tervezni, és
most jutunk el oda, hogy
augusztus végén átadhatjuk
a teret, a gyermekházat és a
megújult templomot. Ennél

talán keservesebb példák a
Vass Lajos és a Bolyai iskolák műfüves pályái, melyeket
tavaly év vége óta szeretnénk
megépíteni, hiszen a tervek
és a pénzügyi fedezet is adott
mindkét estben. A rossz jogszabályi háttér és a számomra
ismeretlen érdekek miatt közel 600 gyereknek kell várnia
még mindig a pálya építésére,
reméljük már nem sokáig.
Szintén előbb szerettük volna
átadni a központi játszóteret,
mely augusztus első hetétől
várja majd a kicsiket és a nagyokat, valamint hamarabb
szerettük volna megépíteni
a Fő utcánál az (ú.n. Smatch
előtti) új parkot is, így erre is

csak szeptemberben kerülhet
sor. Hasonlóan a kispesti
Skate-parkhoz is, melyet
szintén ősz elejére tudunk
megnyitni a kispesti gyerekeknek, fiataloknak. Ezek az
ügyek biztosan gyorsabban
és hatékonyabban indulhatnának, ha olyan jogszabályok
alapján dolgozhatnának az
önkormányzatok, melyek nem
hátráltatják, hanem segítik a
tisztán és visszaélésmentesen
fejleszteni igyekvő helyhatóságokat. Sajnos azonban
az látha btó, hogy a tervben
lévő módosítások talán még
rosszabb helyzetbe sodorják
ezen a területen is a helyben
dolgozó szakembereket.

Szociális táborban nyaraltak a gyerekek

Parkolókat épít a kerület

Folytatódik idén is a Biztonságos Kispestért Program keretében a kerületi parkolók
bővítése. A közeljövőben három helyszínen kezdődnek el a munkák: a Hungária út
elején, a Rendőrkapitányság előtt hét, a Hungária úti református templom bejáratánál
öt parkolót alakítanak ki. Az Ötvenhatosok terén mozgáskorlátozottak számára létesítenek kettő parkolót. A munkálatok július közepén kezdődnek, és várhatóan egy
hónapig tartanak.

A

9

szabadidő

fejlesztés

helyszínek kiválasztásában fontos szempont
volt, hogy parkolási
gondokkal küzdő közintézmények környezetében
kerüljön sor a megépítésükre – tájékoztatta lapunkat a
polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodája.
A legnagyobb fejlesztésre
a Hungária út elején, a kerületi
rendőrkapitányság
előtt kerül sor, ahol közel
100 négyzetméteren, 7 darab ferde beállású parkolót

Kispest

dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Forró nyárból a hűvösbe
orró, kánikulai napokat
élünk. Talán ezért van az,
hogy egyre többen vágyakoznak a hűvösre. A híradásokat elnézve így vannak ezzel
a 8 éven át hatalmat gyakorló
politikai elit vezetői is. Szinte
nem múlik el nap úgy, hogy ne
láthatnánk, amint MSZP-s politikusokat visznek be a „hűvösre”, különböző bűncselekmények gyanújával. Köztük is
feltűnően sok a polgármester,
önkormányzati politikus. Egy
a közös bennük: mindig közpénz tűnt el tevékenykedésük
során.
Lehet, hogy néhányan közülük
legalább a látszatra vigyáztak,
és valamit létrehoztak – csak
éppen a valós ár többszörö-
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alakítanak ki. Itt meg kell
oldani az útpályán és a járdán jelentkező csapadékvíz
kezelését és a kerékpárok
tárolásának lehetőségét is.
A hivatalhoz érkezett igény
alapján létesítenek parkolót
a Hungária úti református
templom bejáratánál (a régi
buszmegálló helyére). A
több mint 50 négyzetméteres, gyephézagos terület 5
személygépkocsi ferde beállású parkolásának ad majd
helyet.
Ugyancsak a hivatalhoz

érkezett igény alapján létesítenek parkolót az Ötvenhatosok tere 12. szám előtt,
ahol két gyephézagos burkolattal ellátott mozgáskorlátozott parkolót alakítanak
ki. A Városüzemeltetési és
Közbiztonsági Iroda munkatársától megtudtuk, a kitáblázását, amely jelzi majd,
hogy a kialakított parkoló a
mozgáskorlátozottak számára lesz fenntartva, a kerület
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél fogja kezdeményezni.

Az iroda a már meglévő parkolók esetében is a zrt.-hez
továbbítja a mozgáskorlátozott lakosság kéréseit a
mozgáskorlátozott parkolók
kijelölésére, ilyen igényüket a Városüzemeltetési
és Közbiztonsági Irodán
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon a
347-4918-as számon, illetve
e-mail-en a varosgazd@kispest.hu címen tehetik meg
– tájékoztatta a Kispestet a
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda.

27 kispesti általános iskolás diák üdült az önkormányzat káptalanfüredi táborában
június 30-a és július 9-e között. A program 2008-ban indult, így idén már harmadik
alkalommal szervezett az önkormányzat térítésmentes nyaralást a szociálisan rászoruló kerületi gyerekek számára. A táborozásra minden önkormányzati fenntartású
iskola 3-3 tanulót javasolhatott.

A

10 napos nyaralás során számtalan érdekes
program várta a kerületi
gyerekeket az önkormányzat
káptalanfüredi táborában –
mondta a Kispestnek Vighné
Vincze Erzsébet Kispesti
Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti
Központ
igazgatója, a tábor vezetője.
Hajókirándulás
keretében
megnézték a Tihanyi Bencés
Apátságot, voltak a nagyvázsonyi Kinizsi várban, és a
Veszprémi Állatkertben is
jártak. A gyerekek felügyeletét idén ellátó gyermekjóléti központ munkatársai
kézműves foglalkozásokat,
sportversenyeket és ügyességi játékokat is szerveztek

a diákoknak, de nagy sikere
volt a disconak is.
Július 7-én Vinczek György
alpolgármester, Nagy Péter
humánszolgáltatási
igazgató és Mihály András, az
önkormányzat Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságának
elnöke is meglátogatta a táborozó fiatalokat. A diákok
nyaralását színesítette, hogy
a káptalanfüredi táborban
üdültek Kispest testvérvárosaiból érkezett fiatalok, így
számos közös programot is
szerveztek nekik a külföldi
gyerekekkel.
27 kispesti diák üdült az önkormányzat balatoni táborában.
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hírek

kmo

Kispesti Munkásotthon
Művelődési ház
1195 Budapest, Teleki utca 50.,
Telefon/fax: 282-9826,
282-9736
www.kmo.hu

szabadidő

Hollókői kirándulásunk

2010 nyári nyitva tartása:
Július 24-től augusztus
15-ig 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 29ig hétfőtől – péntekig 1418 óráig NYITVA!
Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény
(1193 Budapest, Csokonai
u. 9.)
Hétfőtől – péntekig 14-18
óráig NYITVA!

S

zép napra ébredtünk
június 17-én. Sietve öltöztünk, hogy 7.30-ra a
Kertvárosi Központba (Kossuth
Lajos utcába) menjünk, mivel
innen indult el a különjáratú
busz, ami Hollókőre vitt minket. Kellemes meglepetés várt
ránk, az idősek öt gondozási
központjának vezetője – Balázs
Piroska igazgatónő – várt minket. Szép szavakkal üdvözölt
és kívánt mindenkinek nagyon
szép és kellemes kirándulást.
Majd a busz elindult az Ady
Endre úton lévő gondozási
központ felé, hogy az idejövő
kiránduló társainkat felvegye
a kísérőkkel együtt, vagyis a
központok vezetőjével együtt.
Itt Vinczek György alpolgármester köszöntött minket.

sport

Többek között megemlítette,
hogy a vezetőség arra törekszik, hogy részünkre több
kirándulást szervezzen. Ezek
után indult el a busz velünk,
útközben jóízűen danolásztunk, utána jött a „tere-fere”,
ami igen jól ment. Így érkeztünk Hollókőre.
Csodálatos levegő, napsütés és
panoráma várt minket. Rövid
megbeszélés után irány-surány
a várba. Megcsodáltuk az öreg
várat – több mint egy méteres
falait –, na meg a csodálatos
panorámát. A gyönyörködés
közben megéheztünk a kitűnő
levegőn. Így indultunk útnak
az egyik igen szép, hagyományos vendégfogadóba. Itt igen
finom palóclevest, igazi házi
kenyeret, valamint palacsintát

szolgáltak fel nekünk. Jó volt
a hangulat, a finom étkek után,
megemlítve az igen finom
bodza-, vagy ribizliszörpöt,
ami csak úgy csúszott le a
torkunkon. Azután várt ránk
az igazi nagy meglepetés.
Népi viseletbe öltözött – hasonló korú asszony – folklór
műsora. Nagy volt a vígasság.
Kacagásra nyílt a szánk, főleg
mikor a közülünk kiválasztott
férfit, meg egy asszonyt beöltöztettek hollókői népviseletbe, s irányítása mellett velünk
mutathatta be a valamikori
idők hollókői ifjú pár esküvőjét, majd az azt követő táncos
vigadalmat. Sajnos az idő rohant. Tovább kellett mennünk,
megköszönve a szép előadást.
Megnéztük a babamúzeumot.
Egyik múzeumból ki, a másikba be, gyönyörködtünk a
régi szép dolgokban. A nap
sugaraitól meg az igazán köves utaktól elpilledve mentünk
17 óra tájt a buszhoz, ami haza
hozott minket.
Kissé megfáradva, de nagyon
boldogan jöttünk haza sok
szép élménnyel gazdagodva.
Hálás szívvel köszönjük meg
mindazoknak, akik lehetővé
tették ezt a csodálatos kirándulást. Reméljük, hogy még
sok szép kiránduláson vehetünk részt.
Tóth Illésné Erzsébet

Európa bajnok kispesti táncosok
K
aposváron rendezték
meg június végén a
Látványtánc
Európa
Bajnokságot, melyen történetének legnagyobb sikerét érte el Czvetkó Anett
(a KMO táncoktatójának)
csoportja, a kispesti Mirage
Bellydance táncegyüttes.
A Folklor show kategóriában az EB I. helyezettje lett!
A közel 1 500 fő részvételével megrendezett viadalom
„Egyiptomi Varázs” című
előadásukkal bűvölték el a
nézőket és a zsűrit egyaránt.

A csoport egyéni eredménnyel is büszkélkedhet,
Folklór szóló kategóriában
Nirsch „Havaska Háború”
című saját koreográfiájával
EB II. helyezést ért el.
A csoport honlapja elérhető
a www.miragebellydance.hu
oldalon.
S. E.

Az Európa bajnok kispestiek
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Ilyen volt, ilyen lett

A Városház tér teljes felújítása 2008 augusztus elején indult, a rekonstrukció 2009
áprilisában ért véget. A beruházást közcélú felajánlásból finanszírozta a kerület.

Ilyen volt a Városház tér 2008-ban

Ilyen lett a Városház tér 2009-re

hivatal

Közbiztonsági, köztisztasági
bejárás

Május-júniusban is folytattuk a polgármesteri programban kért
akciókat, a kerületben élő lakosokat különösen irritáló közterületi szabálysértések ügyében.

Ö

t alkalommal végeztük
el a bejárásokat. Ennek
során boltok, vendéglátó egységek ellenőrzése
történt, engedély nélküli árusokkal szembeni intézkedéseket kezdeményeztünk, köztisztasági szabálysértéseket
szankcionáltunk. Közterületen szeszesitalt fogyasztókkal
szemben intézkedéseket tettünk. Több esetben a megváltozott ebtartási szabályokra
hívtuk fel a figyelmet. Több
játszótér, park ellenőrzését
végeztük. Feltártunk illegális

szemétlerakó helyeket, az ott
lévő szemét elszállítását elvégeztük. Megtörtént a kerület
közútjain lévő balesetveszélyes kátyúk, úthibák felmérése. A munkában – mint
korábban is – a rendőrség, a
közterület felügyelet, a polgármesteri hivatal munkatársai vettek részt.
A fentiek alapján néhány
„statisztikai” adat: 4 előállítás történt; 1 fő ellen tettek
szabálysértési feljelentést; a
kiszabott helyszíni bírságok
összessége meghaladta a más-

fél millió forintot; 17 vendéglátó egységet ellenőriztek; 32
figyelmeztetést alkalmaztak,
különös tekintettel ebtartási
szabályok betartására; 16
roncsautó felkutatása és elszállítása történt meg.
Véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat, amit tettek,
köszönöm és továbbra is várom levélben a jegyzo@kispest.hu e-mail címre, vagy a
282-9964 fax számra.
Dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

szabadidő

Babamama
klub

Ingyenes baba-mama klub
indult Kispesten a Kossuth
Lajos utca 50. szám alatt.
Minden kedden 15-17 óra
között szeretettel várunk.
Bővebb információ:
www.babyclub.mlap.hu
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interjú

egészségünk

Klub a kispesti cukorbetegekért

15 évvel ezelőtt, 1995-ben alakult meg a Kispesti Cukorbeteg Klub, többek között
azzal a céllal, hogy támogassák a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi,
egészségügyi tevékenységet. A klub azóta számos átalakuláson ment keresztül, az
utóbbi időben a felvilágosító, betegségmegelőző előadásokra helyezték a hangsúlyt.
Huszák János klubvezetővel az elmúlt féléves munkájukról beszélgettünk.

A Kispest: Mik a legfontosabb
céljai az idén 15 éves klubnak?
HUSZÁK JÁNOS: Klubunk egy
speciális klub. Legfontosabb
céljaink: elsősorban elősegíteni a cukorbetegek képzését,
és támogatni a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex
társadalmi,
egészségügyi
tevékenységet. Igyekszünk
érdekképviseletet biztosítani,
valamint segítséget nyújtani
ahhoz, hogy a cukorbetegek
anyagcsere zavarai ellenére a
társadalom teljes értékű tagjai

lehessenek. Emellett támogatjuk a cukorbeteg-gondozás
hatékonyságának növelését, a
későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését, valamint részt veszünk a diabétesz
megelőzésével
kapcsolatos
egészségnevelő-felvilágosító
tevékenységben.

elhatároztuk, hogy a természetes gyógymóddal történő megelőzésre nagyobb hangsúlyt
fogunk fektetni a közeljövőben. Ennek oka pedig az volt,
hogy nagy igény mutatkozott
arra, hogy a hagyományos orvoslás mellett egyes betegségek természetes gyógymóddal
történő megelőzése, illetve
általános egészségi állapotunk
hogyan javítható. E törekvés
mentén szerveztük meg az
idei első félév klubnapjait.
Februárban, Patkós Tibor gyakorlott fitoterapeuta „Gyógynövényekkel az egészségünkért” címmel tartott előadást a
gyógyteákról, melyet teakóstolás követett. Márciustól júniusig, négy alkalommal Zolnay
Antal reflexológus – aki több
évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezik, a Természetes
Gyógyítás Alapítvány elnöke,
oktatási és gyógyítási központ
vezetője – tartott előadást.
Előadásai az egészséges táplálkozás, az emberi szervezet
méregtelenítése,
légzőszervünk működése, illetve a
nem megfelelő működéséből
adódó különböző betegségek
(például asztma, allergia stb.),
valamint a nyári bőrproblémák
megelőzése és azok kezelése
témaköröket ölelte fel. Szeretném kiemelni, hogy minden
esetben nagy hangsúlyt kapott,
hogy a természetes gyógyítás
nem helyettesíti a hagyományos orvoslást! Az előadások
iránti nagy érdeklődést mutatta a feltett kérdések sokasága,
melyekre mindenki kielégítő
választ kapott.

Milyen programokat nyújtanak az érdeklődőknek?

Kiket várnak ősztől klubnapjaikon?

HUSZÁK JÁNOS: Az előbb említett célkitűzések érdekében az
idei januári klubnapunkon tagjainkkal teljes egyetértésben

HUSZÁK JÁNOS: Szeptembertől továbbra is mindenkit
szeretettel és ismerettel várunk. Ha csak egy érintett is

van a családban, az csak jó,
ha a családtagok is tudják,
hogy mit kell tenni egy-egy
esetben. Összejöveteleinken
hozzájuthatnak a résztvevők
a Cukorbetegek Budapesti
Egyesületétől kapott külön-

2010. július 21.

interjú

böző kiadványokhoz, melyek
a diabétesszel kapcsolatos
legfrissebb információkat és
tanácsokat tartalmazzák.
Mikor és hol tartják a rendezvényeiket?
HUSZÁK JÁNOS: Klubnapjaink minden hónap második
csütörtökén vannak. Klubtagjainkat 14.00 órától várjuk
az előadások előtti ingyenes
szűrésekre, melyek vérnyomásmérést, illetve vércukorszint mérést tartalmaznak. Az
előadások, melyek mindenki
számára teljesen nyitottak és
ingyenesek 15.00 órakor kezdődnek, a Kispesti Kaszinó
(Fő utca 42.) épületében, a
klubról részletes információ
a 06-30-369-2747-es telefonszámon kérhető.

Huszák János,
a Kispesti Cukorbeteg Klub vezetője
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Sziget 2010
A 2010-es nyár sem maradhat Sziget fesztivál nélkül:
augusztus 11-16. között újra
megnyitja a kapuit a Hajógyári
sziget a zenerajongók előtt. A
fesztivál fő programjai mellett – Madness, Faitless, Iron
Maiden, Muse – a -1. és a 0.
napon is megismételhetetlen
programokkal csalogatnak a
szervezők. A -1. napon búcsúzik a nagyközönségtől a Kispál
és a Borz, majd a 0. napon a
jazz és reggae rajongók ugrálhatnak kedvenc dallamaikra.
Ugyanezen a napon, neves magyar előadók idézik meg Cseh
Tamás szellemét.
A Sziget fesztivál 6 színpadon
várja a koncertekre járókat, de
ezenkívül számos közösségi
és családi programot is kínál a
látogatóknak.
Találkozzunk a Szigeten!
Turbéky Rita

Fotó: Sándor Péter

oktatás

Tehetséggondozás,
másképp

Kispesten érdemes kiváló tanulmányi eredményt elérni, mert az
iskolák 2-2 tanulót jutalomutazásra javasolhatnak, tengerpartra.

H

agyományos
júniusi
program ez, így nagy
örömünkre, idén is
megtölthettünk egy buszt
ügyes diákokkal. A június
19-26-áig tartó út Porecbe,
az Isztriára vezetett. Igényes
szállodában, közvetlenül a
tengerpart mellett pihenhetett a csapat. Az esőt és
a hűvös szelet remek és
tartalmas programokkal fe-

ledtettük.
Idegenvezetőnk
segítségével eljutottunk a
Limski-fjordhoz, bebarangoltuk Pulát, Rovinjt, Vrsart,
és elhajóztunk Velencébe.
Aztán élvezhettük a tenger
valamennyi örömét: a gyerekek rákásztak, búvárkodtak,
fürödtek, banánon kipróbálhatták karizmaikat és veszélytűrő képességeiket. Az
ellátásnak köszönhetően jó-

kat lakmároztunk, megismerhettük a horvát gasztronómia
különleges ízeit. Utolsó nap
korán keltünk, a tengerpari
hajnali tornán mélyen beszívtuk a sós levegőt, hogy
hazáig tartson, este pedig
röpladbabajnoksággal zártuk
a felejthetetlen jutalomhetet.
A 7. napra a sok ismeretlen,
más-más iskolából érkező
gyermek önfeledt buszos
énekléssel bizonyította: a
közös élmény közösséget teremtett. Remélhetőleg a többi
kerületi diáknak elég vonzó
motiváció az, hogyha jól és
kitartóan tanul, ilyen tengerparti nyaralás utaslistájára
kerülhet.
Pedagógusként
nagyra értékelem, hogy a
kerület a tehetséggondozást
méltányolja, figyeli: tradíciót
teremtett és megőrzött.
Röhrig Éva
a Bolyai iskola igazgatója

A civilizáció látképei

Horváth Tamás festőművésznek nyílt „Select” címmel kiállítása július 13-án az önkormányzat aulájában

A

Városháza Tárlat közönségét Vinczek György
alpolgármester köszöntötte, majd Mohay Orsolya
művészettörténész gondolatait – aki személyesen nem
tudott jelen lenni a megnyitón

– Zsigmondné Miklós Ilona
tolmácsolta.
„Nyugodtan
kijelenthetem, hogy ezek a
képek nem „szép képek”,
láthatóan nem is akarnak
azok lenni. A városnak olyan
arcát mutatják, amit az ember
inkább igyekszik nem észrevenni. A sivár felüljárót,
a szelektív hulladékgyűjtőt,
a személytelenséget, amit a
metrón utazva érzünk, a furcsa részleteket, aminek nem
tulajdonítunk
jelentőséget,
amikor odapillantunk. Mégis
beszédesek, és segíthetnek
abban, hogy úgy lássunk,
hogy a kevésbé szépben is
észrevehessük az érdekeset, a
kifejezőt, a minket körülvevő

világ összetettségét” – ös�szegezte a látottakat Vinczek
György alpolgármester.
Horváth Tamás tárlata két
önálló kiállítási anyagból áll
össze. Az egyikben kötelek,
madzagok, rozsdás szögek, illetve sablonformák adják meg
motívumvilágát, melyben a
papír mint kitöltő elem, mint
pusztán „tér” jelenik meg, a
forma-háló rétege felett, izgalmas, kiérlelt alkotásokat
hozva így létre. A kiállítás
másik anyaga merőben más,
a konkrét, városi környezetünkre, az emberekre érzékenyen reagáló, erősen szociális,
fotó-naturális sorozat – fogalmazott Mohay Orsolya. „Hor-

váth Tamás tárlatán egyszerre
lehetünk szemtanúi egy
inkább filozofikusabb, befelé
nézőbb, és egy érdeklődőbb,
a külvilág iránt érzékeny
ember állapotainak. A két
kiállítási anyag különbözősége ellenére, lényegét tekintve
mégiscsak összefűződik egy
embernek a világról alkotott
látomásaiban” – zárta gondolatait a művészettörténész.
A megnyitó ünnepségen operarészleteket adott elő Kiss
Andrea énekesnő. A tárlat a
hivatal ügyfélfogadási idejében szeptember 13-ig tekinthető meg – mondta a Kispestnek a kiállítás szervezője
Gombos Veronika.
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Országjáró
kispestiek

Sakk sikerek

Kazár község meghívására kispesti művészek és egy főzőcsapat is részt vett a
nyár elején megrendezett harmadik Laska Fesztiválon.

A

z Európai Falumegújítási
Díjjal büszkélkedő, palóc hagyományairól híres település rendezvénye két
kiváló kispesti alkotó, Hernádi
Paula Ferenczy Noémi-díjas
képző- és iparművész, és Molnár Krisztina grafikusművész
nagysikerű kiállításával vette
kezdetét. A fesztiválon két
napon át váltották egymást
a különböző tánc- és énekcsoportok, a hazai és külföldi – köztük erdélyi, szlovák,
cseh és lengyel – együttesek
előadásai. Igen nagy szeretettel fogadták a nagyszínpadon
bemutatkozó Kispesti Citera-

zenekart, Széles András citeraművészt, a Magyar Kultúra
Lovagját, a népművészet ifjú
mesterét, és rendkívül tehetséges tanítványait is. A művészek mellett a Bernáth László
„főszakács” vezette, második
helyezést elért kispesti tócsnisütő csapatra is szívesen emlékezhetnek a gasztronómia
hagyományait őrző kazáriak.
A fesztivál csattanójaként új
Guiness rekordot állított fel a
település 12 fős csapata: huszonnégy óra alatt 5 679 laska
pirult meg a tűzhelyeken!
K. GY.

Házassági évforduló
Az önkormányzat ebben az
évben is köszönteni szeretné – személyes jelentkezése
alapján – azokat a Kispesten
élő házaspárokat, akik 2010ben ünneplik 50. házassági
évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket személyesen
minden héten kedden 14-15
óra között, valamint csütörtökön 10-11 óra között a
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Báthory u. 39.-ben. Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt és a házasságkötést igazoló okiratot be
kell mutatni.
(Időpontot lehet egyeztetni
kedden vagy csütörtökön
a 357-9503-as vagy a 0620-340-2552-es
telefonszámon). Jelentkezni lehet:
augusztus 12-ig.

Június közepén Szlovákia, Liptószentmiklós volt a házigazdája a Visegrádi
országok által rendezett gyerek sakkcsapatverseny sorozatnak. Magyarországot
a Barcza Gedeon SC kispesti csapata
képviselte.

E

zúttal csapatban a sportszerencse mellénk állt, a
gyerekek holtversenyes
hatodik helyezése bravúrosnak számít. Legjobb játékosunknak ezúttal Grimm
Dániel bizonyult. A mostani
kánikula mellett szinte már
meglepő, hogy két hete még
hideg, eső és vihar akadályozta meg a közeli hegycsúcsokra tervezett látogatásainkat, helyette a hidegben
is jó programnak számító
élményfürdő, tábortűz, illetve
egy barlangtúra színesítette a
szabadidős programokat.
A versenysorozatban a csatlakozó országok programjai
következnek:
Belorusszia,
Litvánia, Románia, Ukrajna
és Szerbia egy-egy egyesülete szintén megrendezi a saját
nemzetközi versenyét, ahová
várják a magyar gyerekeket
is, de mindegyik meghívást
szabadidő és pénz hiányában
sajnos nem tudjuk elfogadni.
Augusztusban
Lengyelországba megyünk, utána saját
versenyünket szeptemberben
rendezzük Budapesten és a
Balatonon.
Hazaérkezésünk után egy nappal kezdődött a korcsoportos

magyar ifjúsági bajnokság.
Alaposan kihasználtuk, hogy
hosszú évek óta először sikerült újra Budapestre hozni
a versenyt, és több mint harminc indulót nevezhettünk.
Soha ennyi kispesti gyerek
nem játszhatott még az országos döntőben, és bár elsősorban tanulási lehetőségnek
tekintettük a bajnokságot,
az eredmények sem maradtak el. Sok indulónknak
köszönhetően az egyesületi
pontversenyben sikerült ezúttal jól szerepelni. Egyed
Judit bizonyult a legjobb játékosunknak, aki a harmadik
helyezettel holtversenyben
végül ötödik lett. És bár picit
szomorkodtunk, hogy bajnoki érem nélkül maradtunk, de
villámgyorsan jött a bőséges
kárpótlás: a tegnap véget ért
rapid ifjúsági Európa-bajnokságon (Szabadka, Szerbia)
Judit ismét holtversenyben
végzett a harmadik helyen, de
ezúttal a bronzérem az ő nyakába került! Jól esik leírni:
EB bronzérmes Egyed Judit,
Magyarország, Barcza Gedeon SC! Gratulálunk!
Ádám György
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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.
augusztus 2. 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:
„...az utolsó napokban már nagyon odavolt”. Nyerteseink:
Ács Ilona (Irányi D. utca), Bittó Annamária (Zengő utca).
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
Kispest Központi Református Egyházközség

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

A Kispesti-Rózsatéri Református Egyházközség

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra,
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt konfirmáció péntek este
8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő
du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7 óra
(kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra
kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este
6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek 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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kispest

tájékoztató

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

A

feladat ellátása jelenleg félidejénél tart,
és a 2010. június 18-i
testületi ülésen Kormány
Tamás, a Controll Holding
Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója adott tájékoztatót a testületnek, amelyet a testület
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadott. Néhány
fontos elemet emelnék ki
ebből:
Az elvégzett vizsgálatok és
interjúk alapján megállapításra került, hogy új külső,
vagy belső átdolgozási folyamat beindítása a hivatalon belül nem szükséges.
Pozitív tényként lett megállapítva, hogy a hivatal által
működtetett minőségirányítási rendszer követelményei
között megtalálható, hogy
a belső dokumentációkat
évente felülvizsgálják, így
ez a szabály hosszútávon is
biztosítja, hogy a hivatal dokumentumai, a jogszabálya,

Pénzügyi és gazdasági felelősségvállalás
kapcsán
megállapításra került, hogy
a polgármesteri hivatal valamennyi
jogszabályban
előírt kötelező szabályzatát
elkészítette. A szabályzatok
vizsgálata során megállapí-

tották, hogy kisebb módosításokra szükség lesz.
Szervezeti megoldások közül még kiemeltnek tartják,
hogy a fentiek alapján kommunikációs
stratégiában
meghatározásra kerüljenek a
médiafejlesztési irányvonalak, a humán erőforrás igény
és a kontrolling feladatok
erősítése.
A civil és vállalkozói szférával való kapcsolattartás,
információáramlás szabályozása érdekében a minőségirányítási
rendszer
elemeként új eljárás kidolgozására kerül sor.
Összefoglalva: az értékelő
megállapítás lényege, hogy
a hivatalvezetés tudatos, a
folyamatokat szabályzó, a
problémákra azonnal reagáló
magatartással él. Kiemeli,
hogy a budapesti kerületek
között az egyik legjobb értéket a XIX. kerület Polgármesteri Hivatal adja, valamennyi
értékelési szegmensben.
Tisztelt Olvasó! Néhány
gondolatot emeltem ki abból
az anyagból, amely a testület
elé került. Ezt az anyagot,
amely olvasható a www.
kispest.hu (önkormányzat,
képviselő testületi ülés
2010.06.15.) teljes egészében
megismerhetik.
Véleményüket, javaslatukat kérem,
hogy jutassák el részemre,
a jegyzo@kispest.hu e-mail
címre, vagy a 282-9964-es
fax számra. A projekt végrehajtását október végére tervezzük, ezt követően annak
végleges megvalósításáról is
tájékoztatom Önöket.
Dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

Honlap: http://gyermekhaz.kispest.hu
E-mail: gyermekhaz@kispest.hu
igazgato@gyermekhaz.kispest.hu
gazdasagi@gyermekhaz.kispest.hu
javaslat@gyermekhaz.kispest.hu
A Wekerlei Gyermekház július 26. és augusztus 8. között
nyári szünet miatt zárva
tart.
Minden kedves látogatónknak kellemes nyári pihenést
kívánunk!
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.
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!)
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Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

Mint azt a februári anyagomban írtam, az államreform operatív program (ÁROP)
keretében, polgármesteri hivatalunk szervezetfejlesztésre, európai uniós forrásból,
mintegy 50 millió forintot nyert el. A projekt végrehajtásának célja a hivatal működésének átláthatóbbá tétele, valamint a hivatali működés hatékonyságának fejlesztése.
belül túlmunka igénybevétele szükséges.
Felülvizsgálták az ügyfélelégedettséget, és megállapították, hogy teljes körűen
feldolgozza az ügyfelek
igényeinek,
elvárásainak
kutatási hátterét, továbbá
a hivatalt ügyfélbarátnak,
ügyfélközpontúnak tartják
és javasolják a meglévő kiemelkedő színvonal megtartását.
A hivatal rendeletalkotási
folyamatában eljárásrendet
állítottak össze, amelyben
a dokumentációk folyamatleírását és felelősök körét,
kölcsönös felelősséggel határozták meg.
A hivatal szervezeti egységei között átvilágítást végeztek. Ennek során néhány
javaslat született. Javasolják,
a hivatal kommunikációs
csatornája
rendszerének
újbóli átvizsgálását. Felhívják a figyelmet az esetleges
párhuzamos munkavégzés
csökkentésére.
Javasolják
a munkatársak részére az
egyértelműbb célmeghatározást.
A szervezetfejlesztési projekt keretei között javasolják
az óvodák, bölcsödék, iskolák, művelődési ház, szociális intézmények védőnő és
könyvtár intézménytípusokra vonatkozó információs
áramlási csatornák új beazonosítását.

Programok

Programok

Folytatódik a polgármesteri
hivatal szervezetfejlesztése
rendelete, a szakmai követelményeket kielégítik.
A hivatal évek óta végez
ügyfél-elégedettségi vizsgálatot. A rendszer szigorítása
nem szükséges.
Elemezték, hogy a kommunikáció az önálló szervezeti
egységei között milyen minőségű az együttműködés.
Itt a megállapítás lényeges
eleme, hogy ezen a területen
az informatikai háttér fejlesztése lenne szükséges.
Ennek megfelelően a tanácsadó, a következő szervezetfejlesztési célokat határozta
meg: informatikai háttér
fejlesztése, melynek tartalmaznia kell az egyidőben
történő hardver- és szoftverfejlesztéseket; a munkaerőbázis megőrzésének
fontossága, mely egy stabil
munkaerőállomány kialakítására, annak megfelelő
anyagi és erkölcsi megbecsülése; az irodák közti
problémát belső auditálási
folyamattal javasolják feltárni; javasolják javítani az
irodák
együttműködését,
elsősorban apparátusi rendezvényekkel, csapatépítő
tréningekkel.
Külön ki kell emelni, hogy a
legkritikusabbnak a munkatársak túlterheltségét jelezték
a hivatal vezetése számára,
hiszen az elmúlt 24 hónap
alatt több mint 150 feladattal
nőttek a polgármesteri hivatal működésének feladatai.
A Zrt. a feladatok megoldása érdekében munkanap
fényképezést végzett, melynek során megállapította,
hogy a szervezetben a rendelkezésre álló munkaidőt,
a munkatársak megfelelően
kihasználják, sőt több irodán

2010. július 21.

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 trendtáskánkat 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!

Tánctábor

A résztvevőknek háromszori
étkezést biztosítunk. A táborba a XIX. kerületi iskolákba
járó tanulók jelentkezhetnek!
Térítési díja az iskolában fizetendő étkezés díja.

6-14 éves korig

Június 21 – augusztus 19.

Nyakig a
polisztikában

A Szellemíró/The Ghost Writer

R

endezte: Roman Polanski.
Ugye ismerősen hangzik? Hát persze, hiszen
ki ne ismerné a kortárs zsenit,
akit bűnös ténykedésének köszönhetően, már vagy 30 éve
liliomtiprás miatt üldöztek az
amerikaiak világszerte, hogy
aztán aktuális művét: A szellemírót, hirtelenjében a sittről
kénytelen-kényszerült befejezni. Mindazonáltal az ő számára
ez sem okozott gondot, hiszen
elkészült ez a pazar kis politikai thriller, mellyel még a volt
brit kormányfőt; Tony Blairt is
sikerült kényelmetlenül céltáblává tennie.
A film alapjául szolgáló regényt, egyébként bizonyos
Robert Harris írta még 2007ben, akinek művei jobbára a
jelenleg szóban forgóhoz is
hasonlóan, intenzív politikai
mondanivalóval vannak ám
átitatva. Történetünk cselekményének középpontjában a
címszereplő „szellemíró” áll
(Ewan McGregor újfent a képességeihez méltóan játszik,
végre valahára…), akinek
foglalkozása annyi, hogy híres
emberek helyett (afféle fantomként), az ő nevük fémjelzése alatt írja meg életrajzaikat,
természetesen busás fizetség
ellenében. Hősünk előtt adódik hát egy remek lehetőség,
miszerint az éppen a közérdeklődés középpontjában lévő
volt brit miniszterelnök, Adam

Lang (Pierce Brosnan) életrajzát kellene feltupíroznia. Le is
szerződik a munkára, de a szituációt bonyolítja hogy Lang
ellen „összeesküszik” a világ:
ugyanis valamikor anno, négy
arab terroristának vélt foglyot
adott ki az Egyesült Államoknak, ahol is rendesen megdolgozták őket. Az író helyzetét
ráadásul később még az is sejtelmessé teszi, hogy elődjének
a holttestét egy szép napon kihalásszák a tengerből. Magyarán az egyik szellem váltja a
másikat… Kérdés: hogy kerül
a képbe a CIA? Meg lehet-e
úszni mindezt szárazon? Avagy
mennyit ér egy ilyen szellem
élete – azaz egy átlagemberé –,
aki hirtelen riasztó szituációba
került, meglehet hogy nem is
totál önhibáján kívül? Na hát
aztán a válaszok pedig…
Hogy érkeznek-e vagy sem?
Kérlek szépen, derítsd ki magad. Én nem mondok semmit,
de annyit azért elárulhatok
hogy Polanski mester, ismételten valóban komolyat alkotott
ezzel a furmányos adaptációval. Filmjében az árulás és
ármánykodás, valamint a nyomozás és rohangálás mellett
az aktuális politikai utalások
is jócskán szerepet játszanak,
méghozzá nem éppen rózsaszínben tüntetvén fel ama mindenkori „elit” réteget…
Keresztesi Ferenc
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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
GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös
házhoz megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985
HÁZHOZ MEGYEK: MÉLY VÍZNYOMÁSOS
TAKARÍTÓGÉPPEL
SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT
TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST
+ BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST, AJTÓ-,
ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
Teljes körű központi fűtés-, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók,
wc-k, wc-tartályok, kádak, csaptelepek
cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
Lépcsőház napi- és nagytakarítását is
vállaljuk. Tel.: 06/70-5020-131
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind
az Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153,
06/70-215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL,
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása,
cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés.
Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.:
06/30-401-1029
Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával,
közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy
06/30-878-8977
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2144-235, 280-2542
Ha tud olyan kis munkát, amit más
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük.
Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő
szakemberek állnak rendelkezésére.
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK
HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.:
06/20-933-8634, 282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-9429460
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00,
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc
Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9221-629 Magnetoterápiás kezelés.
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. <?XML:NAMESPACE
PREFIX = SKYPE /> Tel.: +3620/9334279, +3620/933-4279
Hidegburkolatok
KIVITELEZÉSÉT
(csempézést, padlólapozást.) vállalom.
VÍZSZERELÉSSEL,
ANYAGBESZERZÉSSEL. Jó ár - jó minőség! Tel.:
06/70-298-6433
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár
szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.:
06/30-961-3794
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások,
ereszcsatornajavítások. Tel.. 06/20391-5982, 291-92-39
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.: 2842540, 06/70 209-4230
Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a
legkisebb javításig. Hívjon bizalommal.
Tel.: 789-3958, 06/20-4114-349
HARMÓNIÁRA, KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGRA,
BOLDOGSÁGRA
VÁGYSZ? Bach-virágterápia, mas�százs, lélekmasszázs, reiki, sorselemzés,
számmisztika, tarot. Júliusban a hirdetés
felmutatásával 25% kedvezménnyel
várlak Téged. Bejelentkezés: 0620-2910602, www.lelekfogado.hu
K I S G É P SZ E R V Í Z Elektromos
kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek,
láncfűrészek, fúrógépek, (Flex, Hilti,
Bosch, Black&Decker, Makita, Bolgár,
Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek,
stb. szakszerű javítása, villanymotorok,
forgórészek tekercselése, láncélezés
korrekt áron, garanciával. Kispesti
átadás-átvétel lehetséges. Dóri Péter
vállalkozó SZERVIZ: 1141 Bp. Szugló
u. 86. Telefon: 06/20-9506-254 Nyitva

tartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1-3634867 P: 9-15 óráig.
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓCSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON,
GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.:
06/70-5020-131
Cipőjavítás, varrás, cipzárcsere. Rövidáru, tű, cérna, gomb. XIX. Ady Endre út
138. H-P: 15-18 óráig.
Óvodapedagógus szívesen segít Önnek, ha nyáron nincs ki vigyázzon a
gyerekére, 10 éves korig. Forduljon
hozzám bizalommal. Tel.: 06/20344-2118,
www.agigyermekorzo.
hupont.hu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi
fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k,
csaptelepek cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás, konvektor-,
kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt áron,
garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs
felmérési költség. Kérem, hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu
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
Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát.
Minden fajta lemezzel dolgozunk. Pontos, precíz munka. Garanciát vállalunk.
Tel.: 06/70-2233-935
Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés, vízszigetelés, kertépítés, fenntartás, öntözőrendszer kiépítés, gyepszőnyegezés, fakivágás, bozótirtás
(kisebb munkákat is), Wendlen Zoltán.
Tel.: 06/30-9924-514
Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 2568680, 06/30-970-4870
BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY
SZERINT. REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ
MINŐSÉG. (Fürdő, padló, laminált parketta, stb.) Tel.: 06/20-236-5259
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGY-PEDIKŰR, MANIKŰR, NYIROK, SVÉD
TALPMASSZÁZS, TELJES TEST
(NEM SZEX) MASSZÁZS. MÁGNES
TERÁPIÁS, BIOREZONANCIÁLIS
KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP ANALÍZIS!
ILDIKÓ, TEL.: 295-3998, 06/20-3355653
Rendet szeretne a társasházában? Agilis közös képviselőt keres? Hívjon!
Tel.: 06-1/284-57-18, 06-20/325-9096,
e-mail: bbela60@t-online.hu
Megoldás délpesti gyorsszerviz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, tel.: 06/20-9469-327

Ingatlan
2% + Áfa jutalékért vállaljuk Dél-pesten lévő
ingatlanának közvtítését.
ELadás-vétel, csere, bérlemény. IngatLAn Centrum
Kft., XIX. Ady Endre út 43.
Tel./fax.: 280-5830, 06/20-6630568,
www.ingatlan-centrum.eu
Wekerlén metróközeli részen eladó
felújított 47 nm-es, I. emeleti, kedvező
adottságokkal rendelkező 2 szobás
lakás. Ára: 14,999 M Ft. Tel.: 06/30345-5639
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. Jogtiszta ingatlan.
4-lakásos udvarban. Kedves, kulturált
szomszédok. Irányár: 13 600 000 Ft. Ár
alkuképes. Érdeklődni: 06-70-4-192705. 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.: 06/1-280-4631, 06/20-9329-426
Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nmes 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,
csendes, jó helyen olcsón ELADÓ. Iá.:
550.000 Ft. Tel.: 06/24-435-229
PESTSZENTIMRÉN TULAJDONOSTÓL ELADÓ 2 szobás (60 nm) családi
ház 535 nm-es telken. Garázs, melléképület, gázfűtés, jó helyi adottságok.
17,9 M Ft, Tel: 06 70 507 45 32
Kispest zöldövezetében, alkalmi áron,
tehermentes, 240 nm-es, két bejáratú,
kétlakásos, 5+1 szobás családi ház
eladó, garázzsal, külön bejáratú irodahelyiséggel. Iá.: 35,9 M Ft. Tel.: 06/205859-748
XVIII. kerületben, 12 férőhelyes családi
házrész KIADÓ, több családnak együtt,
brigádoknak, csak egyben. Tel.: 06/20476-7144
KISZ-lakótelepen felújított négyemeletes házban III. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, parkettás, kétszobás lakás
11,2 millió Ft. irányáron eladó. Érd.:
0630-388-5414
Kós Károly téren II. emeleten 63 nm-es
2 szobás lakás eladó. Iár: 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
Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony
rezsijű lakás, 7,3 MFt-ért. Tel.: 2823445
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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

szoba + 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

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

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.:
06/30-319-2758

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁROSI RÉSZÉN A
KISFALAUDY UTCÁBAN, EGY
TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES
GARZONLAKÁS, EGY ÖTLAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐKERTTEL,
KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30520-9082

Kispesten a Táncsics Mihály u.-ban eladó egy 60 nm-es erkélyes, VI. emeleti
lakás augusztusi költözéssel. Iár: 9,3 M
Ft. Tel.: 06/70-273-30-07

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

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

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

Magánkézből eladó XIX. Árpád u.ban VI. emeleti, 53 nm-es, igényesen
felújított panellakás. Iár: 9,8 M Ft.
Tel.: 06/20-236-6884, 280-2234
XIX. újépítésű 39 nm-es+ teraszos lakás
10 M ft-ért, alacsony rezsivel eladó.
Tel.: 06/20-225-6783
Eladó XIX. kerület kertvárosában, 100nöl telken, két lakásból álló, egyszerű
kivitelű, téglaépítésű családi ház, huszonnyolc négyzetméteres garázzsal.
Irányár: Tizenhatmillió forint. Telefon:
277-6687; 06-30-322-0617
1+2 félszobás önkormányzati lakásomat
szeretném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispesten.
Tel.: 06/20-464-0494
XIX. Derkovits utcában 60 nm-es ház
120-as telken 16,5 M Ft-ért, Zrínyi utcában 58 nm-es, kétszobás házrrész 12.5
M Ft-ért eladó. Tel.: 06/1-290-8153,
06/30-267-9602
Eladó Wekerlén a kis piac szomszédságában, 6 lakásos társasházban,
tetőtérbeépítésre alkalmas, emeleti, 45
nm-es felújított lakás. Iár: 14,1 M Ft.
Tel.: 06/30-341-0708
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.:
06/30-320-1009
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ,
MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN
UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL,
ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ
VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft.
Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515
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 + fürdő-

Eladó Kispest óvárosában, 330 nmes teleken, egy 128 nm-es, 4 szobás,
dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes
kialakítású családi ház. Egy gépkocsi
elhelyezése megoldott. Iár: 28,9 M Ft.
Tel.: 06/20-663-0568
ELADÓ: az Ady Endre úton forgalmas főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai
bejáratú, két nagy kiarakattal (2 X 220
cm-es) üzlet, illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás,
konyha, szociális helyiségek, alacsony
rezsi, egydi mérőkkel felszerelt ideális
üzlethelyiség. 18,4 M. Ft Tel.: 06/20663-0568
Eladó Felsőpakonyon (Köki-től 20 kmre fekvő) 135 nm-es családi ház 720
nm-es telken. A ház három önálló, külön
bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A.
Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló +
műhely. Budapesti lakást beszámítok.
Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: +36/20663-0567, +36/20-663-0567
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) : 06/70-5164701
Kispesten a 68-as végállomásánál ház
eladó. 88 nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 kocsinak való garázzsal, ház,
jó helyen eladó. Ára: 23,5 M Ft. Tel.:
06/30-506-4583
Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iár:
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
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lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-48-67
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.: 06/30-6528788
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

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes,
napfényes, alacsony rezsivel, tulajdonostól eladó 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20806-0460, 357-3742

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es
házrész, kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,9 M Ft. Érd.: 06/70-3895067

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, eladó egy rendezett 400 nmes telken lévő 75 nm-es, 2 szobás, de
könnyen 3 szobássá alakítható, normál
állapotú ház, egy 80 nm-es, felújítandó
épülettel együtt, ami felújítás után a házzal összenyitható, így akár két generáció
részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M.
Ft. Tel.: 06-20-476-7176

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

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.: 10,2 M. Ft. Tel.:
06/20-434-5945, 709-2767
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
Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti,
2 szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás,
műanyag nyílászárós lakás. Csendes,
nyugodt környéken. Tel.: 06/20-3754223 Irányár: 10,5 M Ft.
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati

Kispesten a Nagykőrösi út 142.-ben,
125 nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás,
44 nm-es, garázzsal, tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi házamat
eladom vagy Balaton északi partján
hasonlóra cserélem. Irányár: 13,5 M Ft.
Tel.: 06/20-347-9936
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
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
Oktatás
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire,
nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi
munkára felkészítés, korrepetálás. Tel.:
06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850

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 29. www.kispest.hu

22

2010. július 21.

hirdetés

A LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1201 Bp.,
Vörösmarty u. 128.) a 2010-2011.
tanávben érettségit adó felnőttoktatást
szervez. A képzés ideje: 4 év, amely
egyénileg rövidíthető, akár 2 év alatt
is megszerezhető az érettségi bizonyítvány. Érdeklődni a 06/30-904-9012
telefonszámon lehet.
Matematika- fizika oktatás, pótvizsgára
felkészítés szaktanártól. Tel.: 06/20356-8320
ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST, korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést
vállalok. INFORMATIKAI oktatást is.
Tel.: 06/20-92-11-309
Állás
Nyugdíjas nő vállal háztartási munkát
akár hétvégén is, idős embereknél. Érd:
06/70-613-5987
Takarítást VÁLLALOK, referenciával,
Kispest egész területén. Érdeklődni:
Rózsa Róza (57 év) 06/20-467-4340
Egyéb
Gyermek
kerékpár
eladó.
Összteleszkópos, kitűnő állapotban, 16os méret, 5-8 éves korosztálynak ideális.
Tel.: 06/30-232-3157
Kézimunka előnyomás hozott anyagra
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152.
Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Leinformálható, megbízható nyugdíjas
idősgondozást vállal. Tel.: 06/70-3838-525
1950-60 között készült magyar
gyártámányú, pénzverde által gyártott
Előre, Pannónia, Helikon, vasúti modelleket és Szikra típusú modellt vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853

BÚZAFŰDARÁLÓ ÉS GYÜMÖLCSPRÉS EGYBEN, ÚJ, HASZNÁLATLAN, A SAJÁT DOBOZÁBAN AKCIÓS ÁRON ELADÓ. TÖRŐDJÖN
EGÉSZSÉGÉVEL. NEM MŰANYAG,
HANEM ÖNTÖTT VAS ANYAGBÓL
KÉSZÜLT. ÁRA: 8600 FT. Érdeklődni:
281-2250 vagy 0670 225-2003

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel..
06/70-553-2405

Új csomagolt, női, nyers színű, gyönyörű bőr aktatáska, különleges kivitelben, itthon vásárolt, az eredeti ár feléért,
15.000 Ft elvihető. Igényes, különleges
hölgyeknek ajánlom. Érdelődni: 0670
225-2003

Olcsón eladó: tálalószekrény, kárpitozott székek, 3 részes mosogató, betongerenda. Tel.: 281-2553

Eladó Ukrajna nevű fekete páncéltőkés
pianínó. Éra: 90.000 Ft. Tel.: 06/70222-8040
Működő betonkeverőgép eladó 10.000
Ft-ért. Tel.: +3630 33 133 93, +3630 33
133 93
Kisnyugdíjas vagyok. Szükségem lenne
egy működő laptopra vagy számítógépre. Tel.: 377-5311
Kertészkedést, fűnyírást vállalok. Tel.:
este 7 után: 280-0944
6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel, páraelszívóval eladó. Iár: 50.000
Ft. Tel.: 06/70-222-8040
Utazni, színházba, kirándulni járó 50
év feletti társaságot keresek. Tel.: 06 1
377-5311
Eladó olcsón vitrines szekrény, könyvszekrény, 4 db kárpitozott fotel, dohányzóasztal, 3 személyes rekamié. 06 70
507 45 32
Eladó Zanussi hűtő (170/80), Csila
lerattle varrógép, 30x 30 klépcsőelemek,
Scendola elektromos varrógép, betonkeverő (220). Tel.: 06/30-943-7325,
0630-405-7811
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,- Érdeklődni: 06 30 9452 185

Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag
hordó, kicsi leander - 20-as cserépben,
megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1280-7081

Elektromos írógép (daro 202 és Yatran)
és 1 db cseh manuális (203) eladó.
Működőképes állapotban, gyűjtőknek
javasolt. Érdeklődni: 06 30 9452 185

Junkers kazán alkatrészként olcsón eladó. Tel:: 06/20-225-7291

Bontásból, világos színű fürdő szobai
csempe ingyen elvihető a Kossuth térnél. Te.. 06/20-3322-860 vagy 357-2618
az esti órákban

Vennék Csepel camping női kerékpárt,
jó állapotban. Tel.: 06/20-3322-860,
vagy 357-2618
Zöldövezetben 357 nm-es telken felújítandó családi ház tulajdonostól eladó. Jó
közlekedéssel, 2 külön bejárattal. Iár: 21
M Ft. Tel.: 6/20-663-2686
3000 darab hódfarkú cserép bontásból
ingyen elvihető. Tel.: 06/30-900-2600
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

Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3
személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel
együtt, Robotron villanyírógép, Singer
táska varrógép eladó. Tel.: 357-0890,
06/30-318-0804
Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú,
sima felületű, 1100 db. ez 60 nm. 2800as akciós áron eladó. Tel.: 282-4859,
06/20-542-3169
Eladó
kéményes
öntöttvas
és
lemezkonvektor, Fég falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70319-3427

Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti
csillárok eladók 1-3.000 Ft-ig, 12 db
férfi öltöny, változatos színben és méretben, 2.000 Ft/db, wc-csésze (fedéllel)
+ tartály rózsaszínben 8.000 Ft, intarziás
dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó! Tel.:
282-2479, 06/30-285-5363
Eladó 2 személyes automata felfújható
ágy (190x14 x45). Ára: 7500 Ft. Újszerű állapotban, és többfunkciós kondigép
féláron. Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873

Férfi váltós kerékpár, 2 db fehér men�nyezeti karnis eladó.
Tel.: 214-7564
Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló és Vaillant kazán 300 literes
meleg víztárolóval, megegyezéses áron
eladó! Érdeklődni lehet a 06/30-8223037-es mobilszámon.
Burkolásból megmaradt különböző
színű csempék, padlólapok 2,5 nm - 22
nm, 600 - 1200 Ft/nm áron eladók. Tel.:
06/30-822-3037
Nagyméretű, minőségi férfi öltönyök,
170 - 175 cm magas termetre, sötét
színekben (5500 Ft), 47-es méretű ingek
500 Ft/db áron - utánvétellel is - eladók!!! Tel.: 06/30-822-3037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó minőségű, különböző méretű beltéri ajtók, zárral, réz kilincsel,
17.500 Ft-os áron eladók. Érdeklődni
lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.

Számítógépes és konzol videójátékok
eladók. Tel.: 06/20-990-8124

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

Különböző méretű szőnyegek, mennyezeti lámpa, konyhai függeszték eladó.
Tel.: 214-7564

Női és férfi 28-as Schwinn Csepel
kerékpár megkímélt állapotban eladó.
Tel.: 357-9763

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!
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