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Augusztus 20.
A magyar állam alapítása alkalmából ünnepséget rendez a kerület augusztus 20-án a Templom téren. 10
órától ökumenikus Istentisztelet a Nagyboldogasszony
Templomban, 11 órától ünnepi megemlékezés a
Templom téren. Előző nap, augusztus 19-én 18 órától a
Városház téren ünnepi térzenére várják a kispestieket.
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„Kispesten az
egészségügy az
átlagosnál jobb
helyzetben van.
Gazdasági helyzete
stabil, kitűnő
szakemberek
vezetik.”

„Az egyesület
azért jött létre
2004-ben, hogy
segítse a kispesti
civil szervezeteket, ebben
nyújtunk mi
támogatást.”

2010. október 3-án
lesz a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek
választása. A legfontosabb tudnivalókról olvashatnak
lapunkban.

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

Felújítják a nevelési
intézményeket

Idén is három nevelési-oktatási intézményt érint a polgármesteri komplex épületrekonstrukciós program:
befejeződik az Ady iskola tavaly kezdődött felújítása,
az Arany Óvodáé a második szakaszhoz érkezett, és elindult az Erkel iskola korszerűsítése. Kisebb-nagyobb
felújítási munkákat és tisztasági festést az összes intézményben végeznek a nyár folyamán.

J

úlius második felében kezdődtek a
munkák a komplex épület-felújítási
programban érintett három kispesti
nevelési-oktatási intézményben. Az
Ady iskolában a homlokzat rendbetétele,
a vizesblokk felújítása és a nyílászárók
cseréje van soron. (Tavaly végezték el
a több mint 20 éves Nagysándor utcai
szárny teljes átalakítását: a csupasz falakat szigetelték, kicserélték az ablakokat
és a belső nyílászárókat, felújították a
vizesblokkokat és a fűtési rendszert,
festették a folyosókat és a tantermeket.)
Az Arany Óvoda felújításának idei
második szakaszában a homlokzat
hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét,
tornaszoba kialakítását végzik el. (2009ben elkészült a három vizesblokk, és
felújították az udvart, ahol egy kétmillió
forint értékű játszóvárat is felszereltek.
Az épület teljes rekonstrukciója a tervek
szerint jövőre fejeződik be.)
Az Erkel iskolában a régi ablakok
Wekerletelephez méltó felújítása az idei
feladat. A munkát a polgármester is

megtekintette a nyár folyamán. „Folytatjuk a korábban megkezdett komplex
épületrekonstrukciós programot, s azt
tervezzük, hogy jövőre is így lesz. A következő ciklusban szeretnénk megoldani
az Erkel iskola tornaterem-problémáját:
építenénk egyet. Ennek tervei elkészültek, és jogerős építési engedély is van rá
– mondta el a Kispestnek Gajda Péter.
Már befejeződött a Puskás iskola és a
Bokréta Bölcsőde lapostetőinek, valamint a Bolyai iskola tornatermi vizesblokkjának és folyosójának felújítása.
Több kisebb korszerűsítési munkát végeztek, többek között a Százszorszép
Óvodában, a Zeneiskolában és a Wekerlei
Tipegők Bölcsődében. Folyamatban van
egy új csoportszoba kialakítása a Bokréta Bölcsődében, és a tervek szerint
az iskolakezdésre az Erkel, a Pannónia
és a Kós iskolák udvari aszfaltpályáit
is felújítják. Kisebb-nagyobb felújítási
munkákat és tisztasági festést az összes
intézményben végeznek a nyár folyamán.

Gajda Péter polgármester is személyesen tájékozódott a munkák menetéről

Átadták a Zrínyi utcai
aprók játszóterét
Befejeződött a Zrínyi
utca és a Kossuth utca
közötti játszótér felújítása: az aprók parkját
július 21-én óvodásokkal
együtt avatta fel a
polgármester.

I

dén nyáron elkészül még a Nagysándor utca és a Petőfi utca közötti
központi játszótér és a Klapka utca–Szigliget utca közötti gumiborítású sportpálya is. A Kossuth utca és a
Zrínyi utca közötti aprók játszóterének
kialakítására mintegy 7 millió forintot
fordított az önkormányzat. A régi játékok helyére új, az uniós szabványoknak
is megfelelő játékok kerültek: csúszda,
mini játszóház, rugósjáték, egy kétüléses hinta, valamint egy mászóka.

A

játékok alá és mellé fél méter mély
gyöngykavics réteget terítettek, és
építettek egy 37 m²-es homokozót
is. Pihenőrészt is kialakítottak a csaknem 600 m²-es területen: a játszótértől
térkővel elválasztott részen felállítottak
egy sakkasztalt ülőkékkel, új ivókutat
és két padot helyeztek ki, a fa körül pedig kiemelt virágágyást hoztak létre.
z átadón a polgármester gyerekekkel együtt vágta át a tér avatását
jelképező szalagot.

A

G

ajda Péter arról beszélt az eseményen, hogy 2006 óta ez már a
sokadik játszótér, amit a felújítási program részeként felújíttatott a
kerület.
Utalt arra, hogy hamarosan elkészül az
idei év további két játszótér-rekonstrukciója is: befejeződik a központi játszópark építése a Nagysándor utca és a
Petőfi utca közötti területen, a Klapka
utca–Szigliget utca között pedig gumiborítású sportpálya létesül.
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pályázat

Mozgáskorlátozottak
támogatása
A Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány budapesti illetőségű súlyos mozgáskorlátozott fiatalok támogatására
pályázatot hirdet, amely tanulmányok folytatásához,
közlekedéshez, lakhatási,
illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez
szükséges tárgyi eszközök
vásárlásához hozzájárulásként igényelhető.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a
pályázati cél költségének
25%-ánál, de legfeljebb
45 000 Ft. Pályázni a 40.
életév betöltéséig lehet.
A pályázathoz mellékelni
szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét
igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban
együtt élők 2009. évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány, 1052 Budapest,
Városház u. 9-11. címre
kérjük beküldeni 2010.
augusztus 31-ig. Minden
pályázó 2010. október 31.
napjáig kap értesítést a
kuratórium döntéséről. A
nyertes pályázók a Fogyatékosok Napja Fővárosi
rendezvénye keretében vehetik át a díjakat.
A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány kuratóriuma
tájékoztatja az adományozókat, hogy 2008. évi
személyi jövedelemadójuk
1%-át a mozgáskorlátozottak 2009. évi támogatására
használta fel.
Köszönjük mindazoknak,
akik jövedelemadójuk 1%át az Alapítvány részére
juttatták!

közlekedés

Új lámpás kereszteződés

Lámpás kereszteződést alakítanak ki a Nádasdy utca és a
Hofherr Albert utca találkozásánál. A nagy forgalmú és tömegközlekedéssel is érintett kereszteződésben a beruházás befejezése után jelzőlámpa fogja szabályozni a gyalogos és a gépkocsi forgalmat. A fejlesztés költségei nem az önkormányzatot
terhelik, mivel azt a csomópont mellett épülő áruház építtetője
finanszírozza.
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A görkoripark épül,
a sportpálya már elkészült

Skate-parkot hoznak létre a Móricz Zs.–Irányi D. utcánál lévő
területen, a Szigligeti utcában pedig már elkészült a sportpálya.

J

úlius közepén, a munkaterület átadás-átvételével
vette kezdetét az a közterületi beruházás, melynek
végén biztonságosabbá válik
a Nádasdy utca – Hofherr
Albert utcai kereszteződés.
A nagy forgalmú és tömegközlekedéssel is érintett
csomópontban jelzőlámpa
fogja szabályozni a gyalogos és a gépkocsi forgalmat,
a gyalogosok közlekedését
mind a négy irányban kijelölt
gyalogátkelő teszi még biztonságosabbá – tájékoztatta
a Kispestet az önkormányzat
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodája. A gyalogátkelőhelyek szabványos megvilágítása érdekében bővítik a
közvilágítást is.
Megtudtuk, a fejlesztés a
csomópont mellett dél-keleti
irányban épülő ALDI áruház
beruházásához kapcsolódik.

Speciális, izületeket kímélő gumiborítást kapott a megújult Szigligeti utcai sportpálya.

Az új áruház az előzetes
tervek szerint ez év őszétől
mintegy 1 000 négyzetméteres vásárló területtel és az
ingatlanon belül 123 gépkocsi parkolóval várja majd a
látogatókat. A Nádasdy utca
– Hofherr Albert utcai csomópont forgalomtechnikai

fejlesztésének költségei nem
az önkormányzatot terhelik,
azt az építtető finanszírozza
– hangsúlyozta lapunknak a
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda munkatársa.
A közlekedők várhatóan augusztus végétől használhatják
az új forgalmi rendet.

nevelés

Több bölcsődei férőhely lesz

Hamarosan tizennéggyel bővül a bölcsődei férőhelyek száma
Kispesten. Augusztus elejére ugyanis elkészül a Berzsenyi utcai Bokréta Bölcsőde új csoportszobája.

G

ajda Péter polgármester, aki Vinczek György
alpolgármesterrel
és
Nagy Péter humánszolgáltatási igazgatóval július 19-én
megtekintette a munkát, a
Kispestnek elmondta, jelenleg 37-en várnak bölcsődére
a kerületben, ezért fontos
volt megoldást találni a férőhelyek bővítésére.
A Bokréta Bölcsőde most
kialakítás alatt álló csoportszobája – egy kitérőtől

eltekintve, amikor fodrászat
üzemelt benne – korábban
is ugyanezt a funkciót töltötte be. A munka során
festenek, mázolnak, a belső
ajtókat átalakítják, kicserélik
a burkolatot, korszerűsítik a
világítást és hőszigetelt, műanyag nyílászárók váltják fel
a régieket. A visszaalakítás
mellett teljesen megújul a
gyermekfürösztő is. A tervek szerint augusztus elejére
elkészül a bölcsőde.

A

vizsgálatok
alapján
a Móricz Zsigmond
utca–Irányi Dániel utca
sarkán lévő területet találta
alkalmasnak az önkormányzat skate-park kialakítására.
A meglévő aszfaltfelületből
csaknem 670 négyzetmétert
újraaszfaltoznak, és nyolc
elemből álló görparkot hoznak létre. A különböző for-

közbiztonság

májú, 0,2 m és 1,5 m közötti
magasságú elemek változatos formájukkal sokféle ugrási és haladási lehetőséget
biztosítanak a különböző
tudásszintű használók számára.
A közelben lakók nyugalmát
72 méter hosszú, 2 méter
magas, speciális kőanyagból
készült zajvédő fal biztosítja.

A munkálatok július közepén kezdődtek, és augusztus
végéig tartanak.
A Szigligeti utca melletti
sportpálya felújítása, viszont
már elkészült. Kispesten
először alkalmazott, speciális, izületeket kímélő gumi
granulátum borítja a korábbi
aszfalt helyét. A pályát védőráccsal is körbevették.

Kispesti rendőr az Adrián

A

nyári főszezonban idén
is dolgoznak magyar
rendőrök Horvátországban a tengerparton. Július
első két hetében a kispesti
rendőrkapitányság munkatársa, Ferenczi János zászlós
is az Adrián segítette a horvát
hatóságok és a magyar turisták közötti kommunikációt.

Ferenczi János (balról a második)
magyar és horvát kollégáival járőrözés közben az Adrián
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szabadidő

Ünnepi
térzene

A KMO Művelődési Ház
Obsitos Zenekara augusztus 19-én 18 órakor, és
szeptember 3-án 17 órakor
a Városháza előtti téren egy
nagyon kellemes nyáresti
műsort, ingyenes térzenét
ad Kispest lakóinak.
Az együttes már két éve
működik a művelődési
házban és rendszeres szereplői a kerületben zajló
rendezvényeknek. Fő feladatuknak a katonazenei
hagyományok magasszintű
ismertetését tekintik, de
szívesen tartanak bemutatót más zenei műfajból is.
Mostani koncertjük rendhagyó lesz, mert hallhatunk
tőlük a hagyományos katonazene mellett világhírű
musicaleket, híres operaés operettrészleteket, filmzenéket is. Vezényel: Fejes
István. Minden érdeklődőt
szeretettel vár a zenekar és
a KMO Művelődési Ház

felhívás

Tanulmányi
pályázat
Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat képviselő testületének KOSIE
Bizottsága a 2010/2011.
tanévre pályázatot hirdet
cigány kisebbségi tanulók
támogatására azzal a céllal,
hogy támogassa a jó tanulmányi eredményt elérő, de
nehéz szociális helyzetben
élő tanulókat, hallgatókat az általános iskolai, a
középfokú és a felsőfokú
tanulmányok sikeres folytatásában.
Jelentkezni a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál lehet 2010. szeptember 9-ig.
Cím: Áruház köz 2-4.
Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 2809496

6

hirdetés

2010. augusztus 4.

2010. augusztus 4.

hírek

beruházás

Pihenőpark lesz a lakótelepen

Pihenőparkot alakít ki az önkormányzat a Fő utca Üllői úti
végén található jelenleg üres területen. A felújítás augusztus
elején kezdődik és várhatóan ősz elejére készül el.

A

terület megérett a felújításra – mondta lapunknak
Lipcsei Szabolcs, a munkákat koordináló Zöldprogram
Iroda vezetője. Megtudtuk, a
kerület célja egy olyan kulturált pihenőpark létrehozása,
ahová szívesen kiülnek majd
beszélgetni a kispestiek, megtartva természetesen azokat
a funkciókat, amelyek az ott
üzemelő boltok kiszolgálásához szükségesek. A szakember
hangsúlyozta, a nyári felújítások elkerülhetetlenül zajjal is
fognak járni, ezért kérik az ott
lakók és az arra közlekedők
türelmét, hiszen néhány hónap
múlva már egy sokkal szebb
teret fognak látni az ablakukból kinéző környékbeliek, és
használni a kispestiek. Az új
pihenőparkot az önkormányzat saját költségén, mintegy
73 millió forintból tervezi
megvalósítani.

Kirándulás Veresegyházára!

K

irándulni mentünk július
7-én autóbusszal, a nyugdíjasokkal. Először meglátogattuk a Veresegyházi medveparkot,
ahol sok farkast, gólyát, medvét,
szarvast láttunk. A macik jóízűen
nyalogatták a fakanállal benyújtott
mézet. A medvenézés után egy
étterembe tértünk be, ahol finom
ebéddel (sült csirkével, rizibizivel,
somlóival) vártak minket. Nemsokára megszólalt a zene és táncra is
perdültünk. A hangulat nagyon jó
volt, mindenki nagyon jól érezte

magát. Az étteremben csodás látványban volt részünk. Egy csobogó sziklás patakocska, rajta egy fa
hidacska (sóhajok hídja is lehetne),
amin keresztül mentünk be a terített asztalokhoz, és a patakocska
tele halakkal, teknőcökkel, némelyik ki is mászott a partra – csoda
látvány! Nemsokára vége lett a
vigadalomnak, és indultunk haza,
de még sokáig emlékezetes marad
ez a nap.
Huszár Erzsébet
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autós mozi

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 legnagyobb
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.

Tisztelettel

Meghívjuk
a magyar állam alapítása
alkalmából megrendezésre kerülő

ÜNNEPSÉGRE
2010. augusztus 20-án
a Nagyboldogasszony Katolikus Templom elé
(Templom tér)
Program:
10 óra: Ökumenikus Istentisztelet
a Nagyboldogasszony Katolikus Templomban
11 óra: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond
Gajda Péter
Kispest polgármestere
KOSZORÚZÁS
Augusztus 19-én 18 órakor a Városház téren
ünnepi térzene a KMO Művelődési Ház
Obsitos Fúvószenekarával.
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Magyar kormány: megszorítás
helyett a bankok megadóztatása

E

mlékeznek még? A szocialista diktatúra éveiben
Magyarország hitelt vett
fel a Nemzetközi Valutaalaptól
(IMF), majd ezt egyszerűen
felélte. Hiába, a pénznek nincs
szaga. A tőkés világ egyik
pillére csencselt a szocialista
diktatúra vezetőivel. Pikáns.
A baj csak az, hogy a magyar
emberek kárára (hiszen nekünk
kellett visszafizetnünk).
Aztán volt 4 évünk (az első
Orbán kormány), amikor ezt a
függést megszüntettük, a pénzt
visszafizettük és megindult a
magyar emberek gyarapodása.
Az elmúlt 8 év Gyurcsány jellemezte szocialista kormányai,
viszont gazdaságilag ismét

„Ha a magyar kormány következetesen kiáll a magyar emberek
érdekei mellett, akkor az meghozza gyümölcsét.”
kiszolgáltattak minket az IMFnek, amikor jóval több kölcsönt
vettek fel, mint a Kádár-rendszer a teljes 40 év alatt. A pénz
persze most is eltűnt. Manapság pedig érdekes dolgokat láthatunk a Parlamentben. Feláll
az MSZP vezére és követeli
a kormánytól, hogy feltétel
nélkül teljesítse az IMF követeléseit. Vagyis, hogy újabb
drasztikus megszorításokkal
vegyen el pénzt az emberektől. Ezzel szemben a kormány
nem fog semmiféle megszorítást bevezetni, hanem ehelyett
a bankokat adóztatja meg a
következő években. Azokat a
bankokat, melyek csak tavaly
(a válság idején) közel 500

milliárd forintos extra hasznot
vágtak zsebre. S amelyeket az
állam már többször kisegített
a bajból. Most joggal várjuk
el, hogy hasznuk egy részével
segítsék a magyar embereket.
Sokan aggódnak, hogy mi lesz
akkor, ha a bankok ezt a terhet
az ügyfelekre hárítanák át.
Egyfelől két hazai nagy bank
már jelezte, hogy ezt az önkorlátozást vállalják (miszerint
nem hárítják át), másrészt a
Pénzügyi Felügyelet élén erős
kezű vezető került kinevezésre,
aki az esetleges ilyen banki lépéseket súlyos százmilliókkal
büntetné. Tehát nem éri meg a
bankoknak a trükközés.
A bankadó bevezetését fon-

tolgatja szinte egész Európa.
Most végre megint mi lehetünk valamely pozitív változás
éllovasai. Hisz több európai
állam – köztük Németország
– jelezte, hogy ők is be fogják
vezetni a bankadót. E tekintetben pedig külön jelentőséggel
bír, hogy jövőre mi töltjük be
az EU elnöki tisztjét.
Ha a magyar kormány következetesen kiáll a magyar emberek
érdekei mellett (akár a Valutaalappal szemben is), akkor az
meghozza gyümölcsét.
Csak szegény MSZP-t sajnálom. Már megint „mertek kicsik
lenni” és a Valutaalap oldalára
álltak a magyar emberek és az
EU államaival szemben.

Kispesten is lesz teljes csontsűrűséget
mérő készülék
Bölcsődei álláshelyekről
és kiegészítő szolgáltatásokról, pályázat támogatásáról, a Forrásház
megvalósításának előkészítéséről, valamint
csontsűrűség-mérő készülék beszerzéséről is
döntött egyebek mellett
a kispesti képviselőtestület. A július 20-i
ülésen két wekerletelepi
közterület is nevet kapott.
- A zárt ülés után először
a Forrásház Gondozási
Központtal kapcsolatos
európai uniós pályázat
megvalósításának
előkészítéséről döntött a
testület. Az előkészítési
munkákkal a „Wekerle,
ahol értéket őriz az idő”
– ugyancsak uniós pá-

lyázat – projektmenedzseri
feladatait ellátó Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési
Kft.-t bízták meg. A Forrásház létrehozására több mint
450 millió forint támogatást
nyert az önkormányzat.
- Nem fogadták el a részletfizetési feltételeket a képviselők, ezért elutasították
Esztergom önkormányzatának adásvételi szerződéstervezetét az esztergomi Árok
utca 44. alatti kispesti tulajdonú ingatlannal kapcsolatban. Úgy döntöttek, hogy a
telek paramétereinek, valamint a környezet rendezési
terv szerinti várható fejlesztéséből származó becsült
értékének figyelembevételével Kispest nyitott marad
az ingatlan értékesítésére,
hasznosítására.

- Két wekerletelepi közterület elnevezéséről határozott a
testület. A Wekerlei Társaskör Egyesület és a lakosság
javaslatára a Thököly utca–
Zalaegerszeg utca kereszteződésében található terület
Eperfa tér lett, a Thököly
utca–Esze Tamás utca találkozásánál lévő tér pedig a
Hársfavirág nevet kapta.
- A Bokréta Bölcsőde új csoportszobájának kialakítása
kapcsán – az intézmény így
14 férőhellyel bővül – álláshelyekről és kiegészítő
bölcsődei szolgáltatásokról
döntöttek a képviselők. A
Bokréta Bölcsődében az új
csoport miatt két gondozónővel többen dolgoznak majd. A
Harangvirág, a Gyöngyszem
és a Bokréta bölcsődékben
gyermekfelügyelettel,
a

Csillagfény Bölcsődében
játszócsoporttal bővül a
szolgáltatások köre.
- Támogatta a testület a
Kispest
Biztonságáért
Közösségi Jóléti Egyesület pályázatát. A KIJE
a Kispesti Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal együttműködve hátrányos helyzetű
csoportokhoz tartozó emberek segítésére irányuló
szolgáltatások költségeinek támogatására nyújt
be pályázatot a Fővárosi
Szociális Közalapítványhoz. Siker esetén három
éven át évente 1-1 millió
forintot nyerhet a civil
szervezet, amelyből az
idén lezáruló „Lépésről
lépésre” uniós pályázat
néhány kiemelt szakmai
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Gajda péter polgármester rovata

Húszéves gondok
csillapodhatnak

„Terveink szerint szeptember végén át tudjuk adni Kispest legújabb közparkját.”

K

ét igen fontos üggyel
foglakoztam az elmúlt
héten, persze a sok
apróbb de szintén kiemelt
téma közül. Tulajdonképpen
mind a kettő örömteli dolog,
hiszen olyan problémákat
oldunk meg, illetve próbálunk enyhíteni, melyek
megoldására több mint 20
éve várnak a kispestiek.
Az egyik ilyen az úgynevezett Match előtti terület
kérdése, a Fő utca végén
az Üllői út találkozásánál.
Régóta igen lepusztult, elhanyagolt állapotban van
ez a telek, s már 2006-ban,
amikor a Zöldprogramon

tevékenységének további finanszírozására
nyílhat lehetőség. A
testület az évenkénti
120 ezer forintos önrészre is igent mondott.
- Hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy
a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI)
három éves bérleti
szerződéses konstrukcióban a teljes emberi
test
csontsűrűségét
mérő készüléket –
denzitométert – szerezzen be. Az előterjesztés kapcsán Gajda
Péter
polgármester
elmondta, a KEI tervei
között szerepel egy
Oszteoporozis Központ kialakítása, az
eszközzel a jövőben
már Kispesten is el lehet végezni a teljes test
csontsűrűség-vizsgálatát, így még hatékonyabban tud működni
az egészségügyi intézmény.

belül a nagy kerületi közparkok megújítását ígértem,
gondoltam erre a részre is.
Bár még a kilencvenes évek
közepén egy sikertelen ügylettel a kerület akkori vezetése megpróbálta értékesíteni a telket, én mégis inkább
jobbnak láttam ehelyett, ha
nem újabb lakások, esetleg kereskedelmi egységek
zsúfolódnak a lakótelep közepére, hanem egy igazi új
zöld sziget, egy pihenőpark
várja majd a kispestieket, a
környéken élőket.
Nos, a múlt héten ez a
munka elkezdődött és úgy
tervezzük, hogy szeptember

végén át is tudjuk adni Kispest legújabb közparkját.
A másik ügy, ami foglalkoztatott a héten a Nagykőrösi úti zajvédőfal építése.
Ez is egy több mint 20 éve
megoldásra váró ügy. Most
hosszú huza-vona, egyezkedés, egyeztetés után végre
a konkrét munka is zajlik,
épül a fal.
Tudom, hogy vannak néhányan, akik szerint nem ez a
legjobb megoldás a környék
zajterhelésének csökkentésére, és persze igen, én is
tudnék jobbat.
Az azonban biztos, hogy
a jelenlegi helyzetnél a ké-

szülő megoldás, a zajvédőfal
sokkal jobb.
Nem véletlen, hogy a fővárosi közgyűlésben dr.
Balogh Pállal közös javaslatunkat az MSZP-től kezdve
a Fidesz-KDNP-ig, minden
képviselőcsoport támogatta.
Talán éppen azért, mert a
tervek ismeretében tudtuk,
hogy a rendelkezésre álló
forrásokból ez a leghatékonyabb módja a zaj és porterhelés csökkentésének.
Biztos vagyok benne, hogy
a környéken élők közül
sokan így fogják gondolni
a fal szeptemberi átadása
után is.

„Fogadj örökbe egy fát!”

A polgármester is csatlakozott a „Fogadj örökbe egy fát” elnevezésű programhoz: Gajda Péter július 21-én vállalta, hogy személyesen viseli gondját a Városház tér egyik fiatal facsemetéjének.

A

z önkormányzat számára
kiemelten fontos, hogy
Kispest kicsit zöldebb,
szebb és rendezettebb legyen,
ehhez a törekvésünkhöz nagyon
jól illeszkedik a közművelődési intézmény kezdeményezésére – mondta a polgármester
az örökbefogadás alkalmával.
Hozzátette, az önkormányzat
az utóbbi időben közel ezer facsemetét ültetett kerületszerte,
a programhoz több tucat család
csatlakozott.
A kezdeményezés részleteit
Szabó Mária, a közművelődési
intézmény vezetője ismertette, aki elmondta, a „Fogadj
örökbe egy fát” programot a
Wekerlei Gyermekház és az
önkormányzat Zöldprogram
Irodája közösen hirdette meg.
Nyár elejéig azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek a jelentkezését várták, akik szerettek volna örökbe fogadni egyet

az utóbbi években Kispesten
elültetett facsemeték közül. Az
örökbefogadóknak vállalniuk
kellett, hogy 2011. május 10ig a facsemetét rendszeresen
gondozzák.
Megtudtuk, az örökbe fogadók
nevét a fa mellett elhelyezett

kis táblán is feltüntetik. Az
év során várják a fáról szóló
alkotásokat is (fotót, rajzot,
mesét, történetet, leírást stb.),
a munkákat terveik szerint egy
év múlva kiállítják és jutalmazzák majd – mondta Szabó
Mária lapunknak.
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Ú

gy tűnik, a kispesti közélet és a nagypolitika a
Fidesz jóvoltából egyre
inkább eltérő utakon jár. Míg
Kispesten a józan ész jegyében
tovább szépül lakóhelyünk,
addig az országos közéletben
a józan észre hivatkozva hagymázas elképzelések születnek
eszement
nyilatkozatokkal
tarkítva. Míg a helyi többség
folytatja a felújításokat, a
parlamenti többség veszélybe
sodorja azt is, amit nagy nehezen elértünk.

ge beleszeretett a lózungokba.
Bár szavakban hadat üzentek
a cinizmusnak, elfogadtak
egy nyilatkozatot a nemzeti
együttműködésről, miközben
a beterjesztőkön kívül a többi
párt nem támogatta. Ez maga
a cinizmus, ráadásul annyira
tetszik nekik, hogy egyetértenek saját magukkal, hogy minden középületben látni akarják a dagályos és helyenként
hazug szöveget. A nyilatkozat
alján ott virít Tarnai Richárd
neve is, ezúttal jegyzői minőségében. Az álláshalmozás jól
jövedelmez, képviselőnk havi
jövedelme közelít az egymillió forinthoz, mint arról az
országgyűlés honlapján bárki
meggyőződhet. Nem sajnálom
tőle. Ellenben elvárom, hogy
ne támogassa Orbán Viktor

Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
adóelképzeléseit.
Ugyanis
az arcátlanság kategóriájába tartozik, hogy pl. Tarnai
Richárd zsebe több mint 100
ezer forinttal gyarapodna, ezzel szemben egy minimálbért
kereső dolgozónak több mint
10 ezer forinttal nőne az adója. Eközben a forint árfolyama
lényegesen rosszabb a kormányváltás óta, köszönhetően
az eszement nyilatkozatoknak.
Ez az eredménye annak az
állítólagos pénzügyi függetlenségnek, amelyet a kormány
szerint kivívtunk. Látszólag
valóban függetlenség, hogy a
miniszterelnök meccset néz
külföldön, miközben itthon
kéne tárgyalnia, valójában Orbán Viktor utazási szabadsága
ebben az esetben szűkítette az
egész ország mozgásterét.

A

2006-os
választások
után megalakult MSZP
kormány egészségügyi
miniszterei Molnár Lajos majd
később Horváth Ágnes ámokfutása sajnos Kispest egészségügyi ellátását is érintette.
Forrásmegvonás, volumen korlát bevezetés, vizitdíj, kórházi
napidíj. Ugye még emlékeznek
a szocialisták „eredményeire” ?

A

z egészségügy az a terület, ahová mindig úgy érzem, hogy többet kellene
költeni. Persze az érzések, és az
érzelmek szép dolgok, de a lehetőségek bizony kijózanítóan
szoktak hatni. Tehát könnyen
lehet azt mondani, hogy még
többet kellene a lakosság érdekében az egészségügyi ellátásra költeni, de sokkal nehezebb
azt meghatározni, hogy minek

Sajnos egyes szakterületekre
rendkívül nehéz szakembereket
találni.
Ennek a problémának a megoldása azonban túlmutat a
kerület határain. Azt ugyanis
Kispesten nem tudjuk érdemben befolyásolni, hogy külföldön az orvosok, a nővérek
a hazai jövedelmük többszörösét tudják megkeresni. Így
aztán minden igyekezetünk
ellenére időnként nyomasztó
szakemberhiánnyal kell megküzdenünk. Szerencsére az intézmény vezetése ezt általában
meg tudta oldani.
A háziorvosi ellátás területén is
az országos helyzethez képest
jól állunk. Az is igaz, hogy ezt

annak is köszönhetjük,hogy
néhányan a háziorvosaink
közül hajlandóak a nyugdíjkorhatáron túl is dolgozni, és
ellátni Kispest lakosságának
hozzájuk tartozó részét.
Összességében elmondható,
hogy néha ugyan adódnak
hibák, néha bosszankodunk
is, országos és budapesti ös�szehasonlításban is nagyon jó
helyzetben van Kispest egészségügyi ellátása. Ez azonban
nem jelentheti azt, hogy ülhetünk babérjainkon, mert
tudjuk, mindennél fontosabb
az egészség. Ennek megőrzéséért viszont mi magunk is
tehetünk, mégpedig úgy, hogy
pénzünkbe sem kerül.

igen a válasz, szeretettel várunk szerdánként iskolánkban.

A program az időjárás függvényében alakul, terveink
szerint minden héten más és
más sportokkal találkozhattok!

sport

Rekrációs sportok

A

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű
Gyakorló
Szakközépiskola
és
Szakiskola (Üllői út 303.)
a Rekiklub Rekrációs Civil
Szervezettel közösen rendhagyó, szokatlan sportágak
kipróbálására invitál minden
érdeklődőt július 7-től min-

den szerda délután 16-19 óra
között!
Érdekel, milyen lehet gólyalábazni? Hallottál már a
petanque-ról, de nem tudod mi
az, és hogyan játsszák? Gondoltál már arra, hogy megmássz egy függőleges falat?
Nos, ha ezekre a kérdésekre

Kipróbálható sportok: műfalmászás, speedminton, lábtoll-labda, kötélugrás, frisbee,
mozgáskoordiná-ciós kerékpár,
íjászat, floor-ball, petanque,
gólyaláb (poweriser).

Találkozzunk szerdánként 16
órakor!
Gregus Csilla

De szerencsére a Fidesz szociális népszavazása az ámokfutást
eltörölte és így Kispest a saját
útját tudta járni az ellátás színvonalának legalább a megtartása érdekében. Természetesen
az önkormányzati források
megnyirbálása, majd eltörlése
ismét nehéz helyzetet teremtett
de a Kispesti Egészségügyi
Intézet megfelelő gazdálkodása
a helyzet stabil voltát jelezte
2008-ban. De a szocialista
kormány ismételt megszorító
intézkedései magát a működést
tették lehetetlenné 2009-re.
Mára már látható, hogy a tulajdonos önkormányzat, mint
fenntartó nem vonulhat ki ilyen

drasztikusan az egészségügyi
ellátásból, igenis segíteni kell a
működés fenntarthatóságában,
a nehézségek leküzdésében a
gazdasági bajok orvoslásában.
Egyúttal fontos, hogy az orvos vándorlást és nővérhiányt
megelőzve, megfelelő munkahelyi alternatívát adjon az
itt dolgozóknak. A 2010-ben
megválasztott Fidesz-kormány
stratégiai feladatként kezeli
az egészségügy megmentését.
Egészséges Magyarországhoz
egészséges emberek tartoznak,
ezért tehát hibás az a megállapítás, hogy súlyponti egy
kórház, vagy intézet. Minden
embernek éppen az a súlyponti

intézet, ahol épp gyógyítják,
tehát sehol sem szabad spórolni
az egészségügyön. Itt az idő,
hogy Kispest újra felelősséggel
teljesítse, amúgy kötelező feladatát és igenis magára nézve
kötelező érvényűnek tartsa a
kispesti emberek egészségének
megóvását.
Két út van tehát az egészségügyben is.
Az egyik a vizitdíj, a kórházi
napidíj útja. Ez az MSZP útja.
A másik az Új Széchenyi Terv
útja, mely a „Gyógyító Magyarország” címet viseli. Ez pedig a
Fidesz útja.
E között kell választani az országban is és Kispesten is.

Szemők Gábor (SZDSZ)

Timár Béla (Összefogás Kispestért)
a rovására. Hagyjuk leromlani
a közterületeinket, vagy ne
adjunk annyi segélyt (megjegyzem ebben lenne némi igazság),
vagy az oktatás színvonalából
engedjünk? És még lehetne sorolni. Az a legnehezebb feladat,
hogy az egyes feladatokra fordított költségek között a megfelelő arányt megtaláljuk.
Kispesten úgy gondolom, hogy
sokat, de nem eleget költünk az
egészségügyre. Ez akkor is így
van, ha figyelembe vesszük,
hogy a Kispesti Egészségügyi
Intézet, mint épületet is fokozatosan felújítottuk, korszerűsítettük, és az eszközöket, műszereket is viszonylag jó ütemben
korszerűbbekre cseréltük.
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A kéviselő-testület legutóbbi ülésén egy új csontsűrűségmérő készülék beszerzéséről
döntött. Mi a véleményük az önkormányzat pártjainak a kerületi egészségügyről?

Burány Sándor (MSZP)
A Kispesti Rendelőintézet
új berendezéssel gazdagodik. Az új készülék immár
lehetővé teszi, hogy a csontsűrűséget az egész testben
mérni lehessen. Ezzel lehetővé válik, hogy pontosabban
ki lehessen mutatni, hogy
megjelent-e a csontritkulás
valakinek a szervezetében,
és amennyiben igen, akkor a
korábbinál precízebben állapítható meg, hogy mekkora a
baj. Így a megelőzés és a védekezés is jóval hatékonyabbá
válhat, csökken a kispestiek
kockázata, növekszik a gyógyítás eredményessége. Ez
így normális, a politika dolga
az, hogy a rendelkezésre álló
forrásokat oda jutassa, ahol a
legtöbbet használja vele.
Eközben a parlament többsé-

vélemény

F

urcsák vagyunk mi magyarok. Valahogy, szinte
mindig, mindent másképp
csinálunk, mint mások. Nem
tanulunk sem a múlt hibáiból,
és nem lépünk a mások által
már kitaposott ösvényekre
sem. A fejlett jóléti társadalmak már régóta rájöttek, hogy
az egészséges ember a legfontosabb érték. Mert a legtöbb
pénzt a legnagyobb áldozatot
a beteg emberek gyógyítása
jelenti. Ezért aztán, pénzt, fáradságot nem kímélve, fejlesztették az egészségügyet. Meg
is lett az eredménye! Ezzel
szemben, mi van nálunk? Az,
aki ma egészségügyi ellátásra szorul egészen elképesztő
állapotoknak, lehet tanúja
(leszámítva a magán kórházakat). Idős szüleim révén,

sajnos naponta tapasztalom az
orvos, -az ápoló, -a gyógyszer,
-illetve a különböző eszközök
hiányát és az emberekhez méltatlan körülményeket. Noha,
számtalan kitűnő, követésre
méltó példa áll rendelkezésre, hogy hogyan lehet egy jól
működő egészségügyi rendszert felépíteni és működtetni,
mi valamiért nem akarjuk
követni ezt. Az elmúlt 20
évben minden reform kísérlet kudarcba fulladt. Vajon
miért? Szokták mondani a
magyar egészségügy tipikus
példája az „állatorvosi lónak”.
Véleményem szerint, sokkal
inkább a „fejőstehénnek”. Azt
gondolom, átfogó reformok,
azért nem indulnak/történnek,
illetve a kezdeményezések
azért fulladnak kudarcba,
mert mint ahogyan az élet más
területén, úgy az egészségügyben is a politikai, de főleg
a gazdasági érdekkapcsolatok
nem engedik. Ez az egyik
olyan gazdasági ág, ahol a
kiváltságos beszállítók óriási
haszonra tehetnek szert. Mert

Zöldkommandó

a megrendelések, mint általában az állami megrendelések,
lényegesen magasabb áron
bonyolódnak, mint a tényleges
piaci ár. Csak egy példával
had szemléltessem: ma egy
hallás sérült ember 5 évente
egészségügyi
támogatással
juthat hallókészülékéhez, 1 db
(normál) hallókészülék ára:
kb. 150 000 Ft, egy pár tehát
300 000 Ft.
Eszembe jut, Márkus László
kitűnő színművészünk kabaré
jelenete, amikor az új foteljét
darabokra szedi, mert nem
érti, hogy mi kerül ebbe en�nyibe. Tessék mondani, ma,
amikor egy profi számítógép
olcsóbb, mint egy „kis” hallókészülék, akkor, tényleg, mi is
kerül ebbe ennyibe? A közelmúltban Bokros Lajos, kitűnő
gazdasági szakemberünktől
kérdezték, hogy véleménye
szerint hogyan lehetne az
egészségügyet rendbe hozni.
Azt válaszolta, hogy amíg a
beszállítói érdekkapcsolatokat
meg nem szüntetjük, addig sehogy. És, mivel azoknak kel-

lene ezen változtatni, akikhez
mindez kötődik, a helyzet elég
reménytelennek tűnik. Azt
mondják „a remény hal meg
utoljára”, én is ezt mondom,
reménykedjünk!
Addig, pedig örüljünk annak,
hogy Kispesten az egészségügy az átlagosnál jobb helyzetben van. Gazdasági helyzete stabil, kitűnő szakemberek
vezetik, minden területen van
elegendő -és jó szakorvos, a
technológia is folyamatosan
fejlődik. Az önkormányzat
támogatásával a korábban
beszerzett szív ultrahanggép
mellett, hamarosan egy csontritkulás vizsgáló berendezést
is munkába, állítanak, amivel
tovább növelhető a megelőzés, a korai diagnosztizálás,
a betegségek kialakulásának
csökkentése érdekében.
A kispesti egészségügyben
dolgozók fáradságos -és felelősség teljes munkát végeznek
nap mint nap, amit ezúton is
szeretnék megköszönni a magam és az általam képviselt
kispesti polgárok nevében.
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interjú

foglalkoztatás

2010. augusztus 4.
mogatására most pályázunk.
Figyelünk rájuk, hiszen a
program befejeztével sem lehet szélnek ereszteni őket.

Civilek, előre!

Nagyobb önállóságot és aktivitást, valamint az eredményesebb működés érdekében
összefogást vár a civil szervezetektől a Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület (KIJE) vezetője. Az egyesület képzésekkel és irodai szolgáltatásaival is segíti a
kerületi, illetve a dél-pesti civileket. Szujkó Szilviával programjaikról beszélgettünk.
elvégzik a 2011 decemberéig
tartó tanfolyamot. Fontos
szempont lesz a csapatépítés,
hátha összeáll egy civil bázis
Kispesten, összekovácsolódnak a szervezetek, és együtt
tudnak majd dolgozni. Közösen és akár egy intézménnyel
összefogva eredményesebben
szerepelhetnek pályázatokon
is.
Mint a KIJE? Az egyesület
több pályázaton vett részt sikerrel a Kispesti Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ, valamint az önkormányzat partnereként…

SZUJKÓ SZILVIA: Az első komolyabb uniós támogatású
közös programunk a negyven
év fölötti nők képzése volt.
Most a „Lépésről lépésre”
programon dolgozunk, hangsúlyozom, hogy nagyon jól
tudunk együttműködni. A családsegítő szakmai hátterével
a munkaerőpiacról kiszorult
embereknek, munkanélkülieknek, pszichiátriai gondozottaknak segítünk támogató
szolgáltatásokkal visszakerülni a munka világába. Idén
ugyan véget ér a program, de
folytatni szeretnénk, a további
hároméves utógondozás tá-

Milyen szolgáltatást nyújt
nekik és a civileknek az egyesület?
SZUJKÓ SZILVIA: A Csokonai
utca 3. alatti székhelyünkön
tartjuk a „Lépésről lépésre”
programhoz tartozó kézműves-foglalkozást, és a civil,
iroda infrastruktúráját is használhatják a program résztvevői. Munkát kereshetnek az
interneten, fénymásolhatnak,
akinek szüksége van rá, annak
segítünk a számítógép használatában, de kereshetnek bennünket egyéb álláskereséssel
kapcsolatos ügyekben is. A
civilek ugyancsak minden
irodai szolgáltatást igénybe
vehetnek, jöjjenek, várjuk
őket.

Szujkó Szilvia, a Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület vezetője

interjú

A

Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület célja:
„Az integrált helyi jóléti
rendszer sok alrendszert
magába foglaló közös
érdekeltségű
partneri
eg y üt t mű ködésének
megvalósítása Kispesten, különös hangsúlyt
helyezve az állami és
magánszektor
vegyes
gazdasági rendszereinek
kialakítására és a civil
ill. önkéntes szervezetek
bevonására. Az egyesület egy olyan lokalitásra
alapozott jóléti rendszer
megvalósítására törekszik, amely elősegíti és
ösztönzi az emberi képességek kibontakozódását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az
életminőség javulását,
egy biztonságot nyújtó
szociális és egészségügyi
környezetben.”
(Részlet a Fővárosi Bíróság társadalmi szervezet nyilvántartási adatait
tartalmazó kivonatából)

Zágori Szilvia a közmunkaprogram keretében nyár
eleje óta dolgozik a KIJE
irodájában. Két gyermekét
egyedül neveli, felsőfokú
irodavezetői és képesített
könyvelői oklevele van,
jövőre fejezi be a jogi
egyetemet.
„A munkaügyi központon
keresztül egy ideig jár a
munkanélküli segély, utána
lehet igényelni az önkormányzatnál rendelkezésre
állási támogatást. Annak
keretében próbálnak munkát találni a Közpark Kft.-n
keresztül, mindenkinek a
végzettségének megfelelőt.
Nem sok reményem volt
rá, hogy találok valamit,
ezért nagyon megörültem,
hogy sikerült ide kerülnöm,
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hiszen olyan álláshoz jutottam, amiről álmodtam…
Már régebb óta voltak ilyen
terveim, mindenképpen valami hasonló területen szerettem volna dolgozni, ahol
valamelyest hasznosítani
tudom magam. Egyébként
is karitatív személyiség
vagyok, úgyhogy ez teljes
mértékben beleillett abba a
képbe, amit én elképzeltem
a jövőmről… Nagyon sok
civil szervezet működik a
kerületben, mindegyiknek
megvan a speciális feladata,
csak nincsen köztük kommunikáció. Ha lenne, akkor
sokkal-sokkal több embernek tudnának segíteni. Nekem a konkrét feladatom az,
hogy ezt az irodát működtessem, ha a civil szervezetek
jönnek be, segítséget nyújtsak nekik pályázatírásban,
vagy például fénymásolásban. De segítek azoknak a
hátrányos helyzetű embereknek is, akik a „Lépésről
lépésre” program keretében
kézműves foglalkozáson
vesznek részt. Nagyon fontos számomra, hogy esetleg
ők is meg tudjanak pályázni
egy-egy állást, hogy saját
lábukra álljanak, önállóan
tudjanak élni.”

Házassági évforduló
Kispest: Egy sikeres uniós
pályázat eredményeként ősztől dél-pesti civil szervezetek
képzése indul a KIJE szervezésében. Korábban ugyancsak
uniós támogatással már két
hasonló programot lebonyolítottak. Milyen tapasztalatai
vannak?
SZUJKÓ SZILVIA: Az egyesület
azért jött létre 2004-ben, hogy
segítse a kispesti civil szervezeteket. Ne elégedjenek
meg az önkormányzati vagy
az állami támogatással, hanem tegyenek maguk is azért,
hogy eredményesek legyenek.
Számos pályázati lehetőség
van, amit kihasználhatnak. Mi
ezekhez nyújtunk támogatást,
együttműködve egy képzésekkel foglalkozó céggel.
Egy pályázat beadása nem
egyszerű feladat. Bonyolult
adminisztrációt igényel, egy
uniós pályázatnál folyamatában kell követni a rendszert,

mindennek, az elképzelt szakmai munkának is rendben kell
mennie. Az első csoportos
kurzusunk a személyiségfejlesztésről és a pályázatírói
ismeretekről nagyon sikeres
volt. Utána váltottunk a személyes tanácsadásra, amit
viszont nem használtak ki a
szervezetek.
Mi lehet az oka?
SZUJKÓ SZILVIA: Nem tudom,
talán, mert a csoportszellem
jobban működik. Ezért az
ősszel induló kétféle képzésünk ismét csoportos lesz: a
jelentkező dél-pesti civil szervezetek uniós és menedzsmentismereteket tanulnak. Az
egyik kurzus az Európai Unió
felépítésére és működésére fókuszál tematikájában. A másik
képzés a munkaszervezést és a
vezetői ismeretek elsajátítását
helyezi előtérbe. A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy

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 Báthory u.
39.-ben. Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt
és a házasságkötést igazoló
okiratot be kell mutatni. (Időpontot lehet egyeztetni kedden
vagy csütörtökön a 357-9503as vagy a 06-20-340-2552-es
telefonszámon). Jelentkezni
lehet: augusztus 12-ig.

szabadidő

Nyugdíjas dal- és tánckör

I

stván király és az új kenyér
ünnepi műsor Wekerlén.
Időpont: augusztus 18-án
15-19 óráig. Helyszín: Mészáros Lőrinc u. 45. Emlékezés a
trianoni békekötés 90. évfordulójára. Erdélyből származó
vendégművészeket
várunk
nagy szeretettel, és közösen
megünnepeljük az új kenyér és
az államalapításunk ünnepét.
Megszegjük az új kenyeret, és

finom uzsonnával fogyasztjuk. Ráadás meglepetés: erdélyi kürtöskalács és almás
palacsinta. Mérsékelt árakon a
büfében fogyaszthatnak.
Tombola, tánc, szabad éneklés!
A műsor zenei kísérői: Laczkó
László orgonaművész, Klinkó
István dobos.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
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hírek

megbeszélés

Rendhagyó módon a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Táncsics utcai székhelyén tartotta július 19-i ülését a Kispesti Egyházügyi Kollégium.

A

és uniós támogatással épül a
kerékpárút is. Szólt arról is,
hogy 15 sebességmérő és októberben várhatóan már 30 térfigyelő kamera vigyázza a köz
és a közlekedés biztonságát a
kerületben. Beszélt a segítségnyújtó jelzőrendszer bővítéséről: a Segítő Kéz szolgáltatását
a képviselő-testület döntése
értelmében már 125 idős, beteg
ember veheti igénybe.Vinczek
György alpolgármester az Eu-

rópai Unió Élelmiszer Segélyprogramja kapcsán elmondta: a
katolikus karitász segítségével
megtörtént az első adományozás, mintegy 600 rászoruló
kapott élelmiszert. A folytatást
szeptemberre tervezi a kerület,
az önkormányzat 500 ezer
forinttal járul hozzá a programhoz. A polgármester külön
is megköszönte a karitász közreműködését. A folytatásban a
Táncsics utca 7. alatti épület-

8 éves a wekerlei Bocsa Klub
Nehéz elhinni, de már 8. éve
működik Wekerlén a bocsa
klub! Reméljük, aki eddig
itt megfordult a rendezvényeinken, jó élményekkel
távozott, s vissza fog térni
újra és újra! A jubileumi rendezvényre augusztus 21-én
10 órától kerül sor, amire
mindenkit szeretettel meghívunk. A kertben egész nap
játékos versenyeken lehet
részt venni! (pl. szögbeütés
rönkbe)
A nap folyamán az összes
sporteszközt (biliárd, bocsa,
darts, petanque, csocsó) mindenki ingyen használhatja.
Egészségmegőrző nap keretében tanácsadással és

bemutatókkal, sport élménybeszámolókkal szolgálunk.
8 órás bocsa páros verseny:
Várjuk az összes amatőr és
profi játékos nevezését! 1
maratoni meccs fog 8 órán
keresztül zajlani 2 csapat között. A csapatok létszámát az
összes jelentkező megfelezésével, előzetes sorsolás alapján osszuk meg. Az 1 darab
bocsapályán egyszerre 4 fő
játszik, 2-2 csapattag kb. 40
percen keresztül, utána új párosok érkeznek és folytatjuk a
megkezdett meccset. Várható
eredmény a 8 óra játékidő
után, akár 80-56. A másik
pályán szurkolói helyeket alakítunk ki. Jó felkészülést és jó

kispest

filmajánló

Egyházi fórum
házigazda, Balázs Piroska
intézményvezető bevezetőjét követően a közelmúlt
legfontosabb kispesti történéseiről tájékoztatta a megjelent
egyházi elöljárókat és a két
kerületi katolikus karitász vezetőit a polgármester. A költségvetés kapcsán a stabilitást
hangsúlyozta Gajda Péter, mint
elmondta, az intézményeket
nyugodtan tudja működtetni
az önkormányzat, és a vállalt
fejlesztéseket is el tudja végezni. Beszélt a „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” elnevezésű,
uniós támogatással megvalósuló projektről: a Munkás Szent
József templom tatarozása és
a Gyermekház felújítása befejeződött, és jól halad a munka
a Kós Károly téren is, a tervek szerint augusztus végére
elkészül a parkrekonstrukció.
A KÖKI-beruházásról megemlítette, hogy várhatóan jövő
nyárra készül el, beszélt arról,
hogy a 160 lakásos Csinszka
Kertet márciusban átadták, a
Kossuth téri gödröt betemették,
és a helyén nyár végére ideiglenesen park nyílik. Elmondta,
folyik a játszóterek felújítása,

2010. augusztus 4.

szurkolást kívánunk! Jelentkezési tudnivalók alul!
Bográcsos gulyás főző csapatverseny: A versenyre nevezni
lehet kettő vagy több fő részvételével, saját felszereléssel
(bogrács, állvány, tűzifa, gáz,
faszén, stb.) hozott anyagból.
Főzni lehet gulyáslevest bármilyen hús alapanyagból vagy
pörköltgulyást
(részletekről
érdeklődni lásd alább). Az elkészült ételeket szakértő bírók
zsűrizik és a nyerteseket értékes
ajándékokkal, díjazzuk!
Vegyes páros meglepetés soft
darts verseny: Nevezni lehet
minden amatőr és profi játékos
részére! A párosokat előzetesen
sorshúzással jelöljük ki. 501

komplexumban dolgozó intézményeket tekintették meg a
vendégek. Megismerkedhettek
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a hozzá tartozó
Őszirózsa Gondozási Központ,
illetve Csillagok Napközi Otthona, valamint az épület másik
felében és az emeleten lévő
Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ,
illetve Gyermekek Átmeneti
Otthona működésével.

DO egy nyert játszma egyenes kieséssel.
A bocsa, darts és főzőversenyekre előzetesen lehet
jelentkezni telefonon, internetes oldalunkon és
címünkön augusztus 19-ig!
Nevezési díj nincs. Az ös�szes indulót díjazzuk!
Estig együnk-igyunk, beszélgessünk. 19 órától zenetánc-mulatság a kifulladásig
(DJ JOB). A részletekről
érdeklődni lehet a 06-20424-5441-es telefonszámon
és
mellariistvan@gmail.
com e-mail címen Mellári Istvánnál vagy a www.
wekerlesport.club.hu fórum
8 év oldalon.

Az álom tudománya: újratöltve
Eredet/Inception

L

eonardo DiCaprio, Joseph
Gordon-Levitt,
Tom
Hardy, Cillian Murphy,
Marion Cotillard, Ellen Page,
Ken Watanabe, Tom Berenger,
valamint Michael Caine, és
ők mind-mind egy ugyanazon
filmben?! Ez aztán nem semmiség, kérem szépen! Ráadásul
mindezt a Mementós, Álmatlanságos, Batman: Kezdődikes
és Sötét Lovagos (de a kettő
között egy kicsit azért Tökéletesen Trükközős…) Christopher
Nolan, írói-rendezői ötletparádéjával egybekötve. Érdeklődés-felkeltős a dolog, ugye?
Természetesen az általam fent
felsorolt neveknek csakis akkor
van némi értelmük, hogy ha te
is ismered őket… Szóval, kérdem én tőled: mi a helyzet?
Az ember tudatalattija állítólag
álmában a legsebezhetőbb; ez
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio
– tudjuk mikben játszott…)
munkájának legfontosabb alapelve. Dom ugyanis az ipari
kémkedés legújabb változatával keresi a kenyerét: behatol
mások álmaiba, és elrabolja
azok titkait. Teszi is ezt szépen
egészen addig (bár ebből a foglalatosságából csupán ízelítőt
látunk), amíg egy Saito nevű
iparmágnás (Ken Watanabe –
Az utolsó szamuráj; Batman:
Kezdődik) fel nem kéri még
egy szokásosan legeslegutolsó
munkára: hogy ezúttal ne kicsempésszen, hanem bevigyen
egy gondolatot az áldozati
gazdag ifjú (Cillian Murphy
– 28 nappal később, Napfény)
tudatába. Azaz, magyarul:
vesse el Saito konkurensének
agyában azt a gondolatmagot,
hogy az fel akarja darabolni az
apja halála nyomán megörökölt
cégbirodalmát. Emellett persze
mindezt tegye úgy (miután
máshogy nem is nagyon megy),
hogy az illető sajátjának érezze
az ötletet, mert ha felébredve
idegennek találja a gondolat
eredetét, az egész „beültetés”
hiábavaló volt. Szóval nehéz
ügy az egész. Kíséretképpen
a történetben Cobb ráadásul
saját emlékeivel, a feleségének

Idei csereüdültetések

Ebben az évben is folytatódott Kispest
testvérvárosi csereüdültetési programja,
júniusban Lengyelországból, Bulgáriából,
Horvátországból és Szerbiából érkeztek
fiatalok Magyarországra. Júliusban a kerületi gyerekek nyaraltak Kispest testvérvárosaiban.

J
(Marion Cotillard – Piaf, Közellenségek) emlékével, és mindenféle egyéb az álomvilágban
fel-feltűnő elemekkel viaskodik, hogy mondván nehogy
elég legyen a már egyébként
is felettébb összetett „álomtudomány” belepasszírozása a
nézők fejébe… Mert az viszont
én mondom neked, hogy nehezen emészthető anyag. Ezzel a
kérdéssel pedig el is érkeztünk
a film legnagyobb különlegességéhez: hogy Nolan non-stop
folyamatosan tanít bennünket
erről a víziójáról (és ennek
részleteiről), miből kifolyólag
alig bírjuk kapkodni a fejünket
a monumentális darab mind a
148 perce alatt.Viszont egyszersmind kedves dolog is ez
korunk egyik legkreatívabb
hollywoodi (angol származású) filmesétől, hiszen aktuális
műremekével
kétségtelenül
sokkalta okosabbnak feltételezi
az egyszeri mozilátogatót, mint
amilyen intelligensek sokan
vagyunk is valójában… Most
hogy őszinte legyek: még engem is megviselt ez a temérdek
információ, még annak ellenére
is, hogy az év egyik legvarázslatosabb dobásával „ültem
szemben”. Nahát aztán lényeg
a lényeg: az Eredet egy egészen
elképesztően látványos és ötletgazdag alkotás, de ha nem vagy
eléggé résen és nem készülsz
fel rá rendesen fejben, könnyen
elveszhetsz általa a zsenialitás
útvesztőjében…
Keresztesi Ferenc
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únius 27-én vette kezdetét
az öt ország közös programja, amikor is megérkezett
Magyarországra az első külföldi csoport, a lengyel és bolgár
gyerekeket másnap a horvát
és szerb fiatalok követték. Szilágyi István, testvérvárosi koordinátor a Kispestnek elmondta,
a csereüdültetés részeként országonként 25-25 diák nyaralt
hazánkban. A gyerekek az első
napokat Budapesten töltötték,
itt a főváros nevezetességeivel ismerkedtek meg, majd
az üdülés hátralevő részét az
önkormányzat káptalanfüredi
táborában a Balatonon.
A magyar tengernél csatlakozott a nyaralókhoz a kispesti
csoport is, az öt ország diákserege így 150 főre duzzadt,
mellyel kapcsolatban a szervező megjegyezte, soha ennyi
gyerek egyszerre egy helyen
nem vett még részt a testvérvárosi üdülésben. A programban a balatoni fürdőzés és a
szabadidős programok mellett
sportversenyek, valamint EUtörténeti vetélkedők is szerepeltek. Busszal ellátogattak
Nagyvázsonyba, Veszprémbe
és hajóval Tihanyba is.
A program folytatásában ös�szesen 75 kispesti általános
iskolás diák utazott július elején a horvátországi Vrbovecbe,

valamint a lengyelországi
Krzesowicébe és a szerbiai
Zomborba.
Horvátországba
idén a Vass iskolások nyaraltak,
ahol a vrboveci városnézést
felhőtlen tengerparti üdülés
követte. A Krzesowicébe utazó
Ady iskolások többek között a
lengyel testvérváros és Krakkó
nevezetességeit nézték meg, de
kirándultak sóbányában is és
sokat piknikeztek. A Zomborba
utazó Puskás diákoknak sem
hiányzott a városnézés – konflissal, ami a város jelképe is –,
voltak a Palicsi tavaknál, sok
természetes vízben fürödtek,
jártak ökofarmon és díszvendégként részt vettek a város 14.
halpaprikásfőző versenyén is.
Szilágyi István lapunknak
hangsúlyozta, a testvérvárosi
programok során minden országból méltóan képviselték
hazájukat mind a gyerekek és
mind a felnőttek. Ugyan a nyelvi nehézségek okoztak egyszerkétszer nehézséget, de azokat
rövid időn belül sikerült mindig
áthidalni. A testvérvárosi programok koordinátora kiemelte,
köszönetet érdemelnek első
sorban az önkormányzatok,
és az Európai Unió oktatási
és audovizuális ügynöksége
(Brüsszel), akik támogatták a
gyerekek ingyenes üdülést.
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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 16. 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:
„...miért nem szólt, amikor a kettest elhagytuk?!” Nyerteseink: Tóth József (Nagykőrösi út), Tóth Zoltán (Rákóczi 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. augusztus 4.

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

Programok

Ingyenes jogi tanácsadás a
Twist Olivér Alapítványnál
lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelőzése céljából.
Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást
érintő kérdések (adó, illeték,
haszonélvezet, öröklés);
lakás-eladás, -vétel, -csere
buktatóinak kikerülése;
adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerződések
véleményezése. Telefonos
tanácsadás, időpont egyeztetés személyes tanácsadásra hétköznap 12-14-ig.
Tel.: 06-20/269-9838.

Honlap: http://gyermekhaz.kispest.hu
E-mail: gyermekhaz@kispest.hu igazgato@gyermekhaz.kispest.hu
gazdasagi@gyermekhaz.kispest.hu javaslat@gyermekhaz.kispest.hu

Jogi tanácsadás

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.
Mesetábor – 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 hoho-ho-horgásszal.
Kézműveskedünk is, majd mozgásos játékkal, „mesetornával”
vezetjük le a felgyülemlett energiákat. Rengeteg mese, játék,
torna, tánc és zene várja a gye-

Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

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

rekeket 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

A kerületben már sokan ismerik Wekerlei Gyermekházat. Több évtizede működünk
a Wekerletelepen, kiszolgálva
elsősorban a gyermekeket,
családokat, de sok programot
kínálunk a felnőtteknek és az
idősebbeknek is.
Az utóbbi egy évben arra törekedtünk, hogy a népszerű,
kedvelt foglalkozások mellett
új programokkal is megörvendeztessük látogatóinkat,
és erre törekedni fogunk az
elkövetkező években is. A
változások a gyermekház életében is folyamatosak, hiszen
semmi sem állandó.
Ehhez kapcsolódik az intézmény arculatának megújítása, amely jól kapcsolódik az
épület felújításához is. Olyan
új logót és nevet szeretnénk
választani, amely jobban illeszkedik a mai korhoz, de

kifejezi a wekerlei hangulatot,
amely modern, ötletes, egyedi, színes és kedves. Amilyenek mi szeretnénk lenni!
Azt tapasztaltuk, hogy aki
nem ismeri az intézményünket, az nem tudja a nevünkről
megítélve, hogy itt kultúrával, szórakozással, művelődéssel kapcsolatos dolgok
zajlanak. Árvaház, nevelőintézet játszóház, szociális
otthon, magánóvoda? – teszik
fel sokan a kérdést. Másik
tapasztalatunk, hogy többen
visszariadnak a gyermekház
elnevezéstől, azt gondolván,
hogy itt értékes, színvonalas
felnőtt programokat nem is
találhatnak.
Az intézmény barátságos
hangulatát ezután is szeretnénk megőrizni, és fő célcsoportunk ezután sem változik,
elsősorban a gyerekeknek
és családoknak szervezünk
programokat, de a fiatalokat,

Programok
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fejlesztések

Ilyen volt, ilyen lett

2008 decemberére készült el a megújult Kossuth tér. A 4 000 m2 terület átépítése
közel 60 millió forintba került, melyet közcélú felajánlásból valósított meg a kerület.

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.

Ilyen volt a Kossuth tér 2007-ben

Ilyen lett a Kossuth tér 2008-ra

VOKS 2010

Önkormányzati választások

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választását.

Új név, új logó – régi kedvesség
Kedves régi és új Látogatóink!

2010. augusztus 4.

felnőtteket és időseket is szeretnénk rendezvényeinkkel
megszólítani.
Az új név megtalálásához az
Önök segítségét kérjük!
Kérjük, szavazzanak, válas�szák ki a látogatók eddig beérkezett legjobb ötleteiből az
Önöknek tetsző nevet.
1.) Wekerlei Ifjúsági és Kulturális Intézmény (WIKI)
2.) Wekerlei Ifjúsági és Kulturális Központ (WIKK)
3.) Wekerlei Kulturális Központ (WEKK)
4.) Wekerlei Kulturális Intézmény (WEKI)
5.) Wekerlei Kultúra Háza
(WKH)
6.) Wekerlei Gyermek- és
Ifjúsági Ház (WEGYI)
7.) Wekerlei Játék- és
Kultúrtér (WJK)
8.) Wekerlei Varjúvár Kul-

turális Központ (WVKK)
9.)
Jelenlegi
nevünk:
Wekerlei Gyermekház és
Családi Könyvtár (WGYH)
10.) Egyéb javaslat:………
Választásukat a sorszám és a
rövidítés elküldésével juttathatják el e-mailben, levélben
vagy sms-ben:
Sms szám: 06 20 535 7160
E-mail:
kommunikacio.
wgyh@gmail.com
Cím: 1191 Budapest, Fő u.
22.
Örömmel vesszünk minden
egyéb jelzést, javaslatot is,
nyitottak vagyunk mindenre,
ami megvalósítható, értéket
képvisel, ötletes és jó. Köszönjük, hogy Önnel együtt
dönthetünk!
Szabó Mária
igazgató

A

Helyi Választási Iroda
vezetője dr. Istvánfi
Sándor a Polgármesteri
Hivatal jegyzője a 2010. évi
L. törvény alapján határozatot hozott a megválasztható
önkormányzati
képviselők
számáról és az egyéni választókerületek határairól. Kispest
lakosságszáma 2010. január
1-jén 59 473 fő volt, a választópolgárok száma ugyanezen
év június 16-án 49 914 fő.
Ennek megfelelően Kispesten
a 2010. évi L. törvény értelmében az egyéni választókerületek határa megváltozott
és az egyéni választókerületi
mandátumok száma 16-ról 12re csökkent. (A jóváhagyott új
körzethatárok a www.kispest.
hu oldalon megtekinthetők.)
A kompenzációs listáról a korábbi 11 helyett 5 mandátum
szerezhető meg. A polgármesterrel együtt így 18 fős lesz a
kispesti önkormányzat képvi-

selő-testülete október 3-át követően. A képviselő-testület
július 20-án megválasztotta a
XIX. kerületi Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait
(HVB). Ők a következők:
Tagok: dr. Bizek Dezső, dr.
Hajdani Ilona, dr. Földényi
Frigyes. Póttagok: Balla Mariann, Balogh András Attiláné.
A Helyi Választási Bizottság
2010 VII. 21-i ülésén elnöknek
választotta dr. Bizek Dezsőt,
helyettesének dr. Hajdani Ilonát, majd döntött a települési
kisebbségi
önkormányzati
képviselők választásának a
kitűzéséről is. A HVB megállapította, hogy a kisebbségi
választói jegyzékben szereplő
választópolgárok száma 9 kisebbség esetében elérte, vagy
meghaladta a jogszabályban
meghatározott 30 főt. Így
kötelezettségének eleget téve,
2010. október 3-ára kitűzte a
kispesti bolgár, cigány, gö-

rög, horvát, lengyel, német,
román, ruszin és szerb települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását.
A kisebbségi önkormányzati
képviselőjelöltekre, az erre kijelölt szavazókörben (a Bólyai
János Általános Iskolában, Bp.
XIX. ker. Árpád u. 14.), csak a
kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok
szavazhatnak majd.
A névjegyzékbe való felvételéről a választópolgárok augusztus 19-ig kapnak értesítőt.
Az értesítővel együtt kapják
meg a választópolgárok az
ajánlószelvényeket is. Jelöltet
ajánlani 2010. szeptember
3-án 16 óráig lehet.
A névjegyzék 2010. augusztus 16-án 8.00 órától - 2010.
augusztus 22-én 16.00 óráig
tekinthető meg az Okmányirodán (fsz. 19.). A névjegyzékből való kihagyás vagy törlés,
illetve a névjegyzékbe való

felvétel miatt augusztus 22-én
16 óráig lehet kifogást benyújtani. Egyéni választókerületi
képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármester
jelölt Kispesten az lehet, akit a
település választópolgárainak
2%-a jelöltnek ajánlott.
Főpolgármester-jelölt az lehet,
akit a főváros választópolgárainak 2%-a ajánlott.
Valamennyi jelöltet legkésőbb
2010. szeptember 3-án 16.00
óráig lehet bejelenteni. A kisebbségi jelölteket ugyanezen
időpontig jelenthetik be a kisebbségi jelölő szervezetek.
Ha a választással kapcsolatban
információra van szükségük,
a jegyzo@kispest.hu címen,
vagy a 282-9964-es fax számon tehetik fel kérdéseiket.
Helyi Választási Iroda
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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, wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és
gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST
+ BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK,
MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/7050-20-131
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-2152019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-HITEL ÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-,
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% 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.: 06/20-416-5879,
06/30-486-7472
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634,
282-2498
KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL! HÍVJON! HÉVÉGÉN
IS! BP., XIX. BERCSÉNYI U. 3. +36/20933-4279
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.:
282-1201, 06/30-942-9460
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK, VALAMINT KÜLTÉRI ÉS
BELTÉRI PADLÓ- CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN,
TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM.
Tel.: 06/70-50-20-131
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés.
Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat:
08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső
u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629
Magnetoterápiás kezelés.
Könyvkötészeti, restaurátori és grafikai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit,
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállí-

tom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30931-5840
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
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-647,
06/20-467-7693
LÉPCSŐHÁZAK NAPI- ÉS NAGYTAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. Tel.: 06/70-5020-131

Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés,
vízszigetelés, kertépítés, fenntartás, öntözőrendszer kiépítés, gyepszőnyegezés,
fakivágás, bozótirtás (kisebb munkákat is),
Wendlen Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
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.: 06/1-363-4867 P:
9-15 óráig.
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
Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák,
konyhák, teraszok, erkélyek, épületlábazatok, kerítések hidegburkolását vállalom.
Igény szerint segédanyaggal, bontással és
sittszállítással. Tel.: 06/70-273-4975
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások,
ereszcsatornajavítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-92-39
Cipőjavítás, varrás, cipzár csere. Rövidáru,
tű, cérna, gomb. XIX. Ady Endre út 138.
H-P: 15-18 óráig.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszobafelújítás, 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.: 282-4495, mobil: 06/30921-7325
Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát.
Minden fajta lemezzel dolgozunk. Pontos,
precíz munka. Garanciát vállalunk. Tel.:
06/70-2233-935
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését,
TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb

javításokat is vállal, kisvállalkozó. 15 %
engedmény nyugdíjasoknak. Tel.: 06/30537-7356
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT VÁLLALJUK teljes körű ügyintézéssel. Tartozások behajtását kiemelten kezeljük. WWW.GENERAL-F.HU Tel:216-8802
iroda@general-f.hu
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30970-4870
BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT. REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG. (Fürdő, padló, laminált parketta, stb.)
Tel.: 06/20-236-5259
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK HELYSZÍNI
KÉSZPÉNZ
FIZETÉSSEL
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET, ÍRÓGÉPET, RÁDIÓT, TELEVÍZIÓT, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, RUHANEMŰKET, BÚTOROKAT,
PORCELÁNOKAT,
KITÜNTETÉST,
RÉGI PÉNZEKET, FESTMÉNYEKET.
DÍJTALAN KISZÁLLÁS. SZAKBECSLÉS. MAGLÓDI KATALIN, TEL.: 06/20262-8116
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGY-PEDIKŰR,
MANIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMAS�SZÁZS, TELJES TEST (NEM SZEX)
MASSZÁZS. MÁGNES TERÁPIÁS,
BIOREZONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP
ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998,
06/20-335-5653
22 éve működő könyvelőiroda (PRECIZITÁS) teljes körű felelősséggel vállalja
egyéni vállalkozók, társaságok könyvvezetését, bérelszámolását, hatóságok előtti
képviseletét. Elérhetőség: 06/30-9-777043, 06/30-9-505-478
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása
1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
Szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált
parketta lerakást, küldő homlokzati hőszigetelést és kőműves, burkoló munkákat
vállalunk. Tel.: 06/20-9-4451-76
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
Ingatlan
2%+ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK
DÉL-PESTEN LÉVŐ INGATLANÁNAK
KÖZVETÍTÉSÉT.
ELADÁS-VÉTEL,
CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATLAN
CENTRUM KFT., XIX. ADY ENDRE
ÚT 43. TEL./FAX.: 280-5830, 06/20-6630568, www.ingatlan-centrum.eu
Wekerlén metró közeli részen eladó felújított
47 nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal
rendelkező, 2 szobás lakás. Ára: 14.999.000
Ft-os áron. Tel.: 06/30-345-5639
KIADÓ HÁZAT, HÁZRÉSZT KERESÜNK: nyugdíjas házaspár „nyugdíjas” korú
kutyájukkal. Tel.: 06/70-318-5816
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-

192-705. E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.luxusweb.extra.hu
A Corvin körúti garzonházban eladó egy 32
nm-es magasföldszinti erkélyes öröklakás.
Irányár: 7.300.000 Ft Tel.: 30/9413-523
Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban, 30
nm-es garzon, saját víz-, gáz órával, elkerített
saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-280-4631,
06/20-9329-426
Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es
nyaraló, 160 nm-es telekkel. Gáz, csatorna
van, és panoráma kilátás! Érdeklődni du.:
12-18-ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.
Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra
cserélném. Tel.: 06/70-616-1400, 281-3150
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.: 06/20-5859-748
KERESEK bútorozatlan, főbérlő nélküli,
szoba-konyhás lakást, csak Kispesten minimum 1, maximum 5 évre. Sürgős! Tel.:
06/20-517-8839
Eladó Kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes,
jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű
lakás, 7,3 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105
nm-es, családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, összkomfortos, garázsos családi ház
eladó vagy cserélném 15 M Ft- ig + kp.- re.
Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30975-9572
Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 19,9 M. Ft-ért
eladó. Tel.: 06/20-971-3397
Magánkézből eladó XIX. Árpád u.-ban VI.
emeleti, 53 nm-es, igényesen felújított panellakás. Iá.: 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
1 + 2 félszobás önkormányzati lakásomat
szeretném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispesten. Tel.: 06/20464-0494
Eladó Wekerlén a kis piac szomszédságában,
6 lakásos társasházban, tetőtér- beépítésre
alkalmas, emeleti, 45 nm-es felújított lakás.
Iá.: 14,1 M Ft. Tel.: 06/30-341-0708
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
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.: 06/20-9850541, 2828-515
Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkor-
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mányzati lakást elcserélnék, kisebb kispesti
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/20-5624270
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, telefonUPC, 340 nöl., panorámás telekkel, szépen
gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235,
06/30-251-9135

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 nmes, 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

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

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 Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes kialakítású családi
ház. Egy gépkocsi elhelyezése megoldott.
Iá.: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62
nm-es, 2+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított
lakás, akár bútorozva is Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.:
06/20-434-5945, 709-2767

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.: 06/20663-0568

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes, alacsony rezsivel, tulajdonostól eladó
7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460, 3573742
Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.:
06/30-972-4962

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re
fekvő, 135 nm-es családi ház 720 nm-es telken. A ház három önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A. Összközműves,
fúrt kút, kocsibeálló+ műhely. Budapesti
lakást beszámítok. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567

Eladó 1 szobás, 1. emeleti, felújított téglalakás, metrótól 2 percre. Kérésre fotót küldök.
handi26@citromail.hu, tel.: 06/30-620-5362

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

ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN.
HÍVÁSÁT KÖSZÖNÖM. TEL.: 06/20-3644237 HÉTVÉGÉN IS! AZ IRODA TOVÁBBI AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu e-mail:
ilonalak@freemail.hu

Wekerlei emeleti társasházi öröklakást vennék. Bérlőként öt évig továbbra is benne
lakhatna. Magánszemély: 281-9192
Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iá.: 23,5
M Ft. Tel.: 280-9821
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.: 06/20-984-0244
Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 53 nmes, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti öröklakás,
a VII. em.-en. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30908-5964
Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családiház, 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.: 06/30520-9082
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel, egy
210 nm-es, 6 szoba + nappali, családi ház,

SÜRGŐSEN KERESEK WEKERLEI
HÁZAT VAGY LAKÁST! HÍVÁSÁT VÁROM: 06/30-9-197-375

Eladó Szécheny u.-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, fiatalosan felújított, V. emeleti lakás.
Iá.: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkormányzati lakásra.
Tel.: 06/30-670-48-67
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, magasföldszinti lakás, pincehelyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.:
06/70-623-7322
Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy
53 nm-es lakás tulajdonostól! Irányár: 8,5 M
Ft. Tel.: 06/70-293-5755
Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3
+ 2 szoba, 82 nm) kétlakásos házban eladó.
Kertkapcsolatos wekerlei csere is érdekel.
Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-652-8788
ÁRZUHANÁS WEKERLÉN ELADÓ
IKERHÁZAK, NÉGYLAKÁSOS HÁZRÉSZEK! WEKERLE INGATLANIRODA www.ingatlanvarazs.hu 06/30-9-332592 ELADÓ KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
KÍNÁLATUNK!!
WEKERLÉN, CSENDES MELLÉKUTCÁBAN ELADÓ EGY AZONNAL BIRTOKBA VEHETŐ, 45 NM-ES, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ

BŐVÍTHETŐ IKERHÁZ FÉL, SAJÁT
SZEPARÁLT KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL! IRÁR:
17,9 M. FÓRIZSNÉ BRIGITTA 06/30-9332-592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB
UTCÁJÁBAN, NÉGYLAKÁSOS HÁZRÉSZ ELSŐ LAKÁSA, MELY 45 NM,
KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, SZEPARÁLT,
NAGY ELŐ- ÉS HÁTSÓ KERTTEL,
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR:15,5 M. Tel.: 06/30-9332-592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN LÉVŐ, HÁTSÓ TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSES, KÖZVETLEN KERTKAPCSOLATOS (KERTJE HATALMAS!)
HÁROM SZOBA, NAPPALIS, JÓ ÁLLAPOTÚ, GÁZ FŰTÉSES HÁZRÉSZ,
VÁRJA SZERETŐ ÚJ TULAJDONOSÁT,
FANTASZTIKUS IRÁNYÁRON!! IRÁR:
22,8 M. TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu
KIADÓ LAKÁSOK, HÁZRÉSZEK
WEKERLÉN 55.000-80.000-IG HOS�SZÚTÁVRA! www.ingatlanvarazs.hu
06/30-9-332-592
Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti
öröklakásomat, amin banki tartozás van,
hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.:
06/30-268-3261
Cserélném pesti kis lakásra vagy eladnám
jászágói, lakható, 70 nm-es, komfortos,
külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas területtel, Tel.: 06/70-266-2884
Zuglóban 50 nm társasházi lakás
gépkocsibeállóval, tárolóval nagyon SÜRGŐSEN eladó. Normál állapotú, kicserélt
nyílászárókkal. Irányár: 12,5 millió forint.
Érdeklődni: 30/8414-633
Kispesten a Rákóczi u.-ban, 2 szobás, kertes,
családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20961-3231
Kispesten a Nagykőrösi út 142.-ben, 125
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
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
Zöldövezetben 357 nm-es telken felújítandó
családi ház tulajdonostól eladó. Jó közlekedéssel, 2 külön bejárattal. Iá.: 21 M Ft. Tel.:
6/20-663-2686
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.: 06/20-3243718
Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kerttel eladó. Csak magánszemélynek!
Iá.: 9,9 M Ft. Érd.: 06/70-389-5067
Bp., X. ker. Üllői úton Europarkhoz közeli 1
+ 2 félszobás, klímás téglaépítésű öröklakás
eladó. Tel.: 06/30-420-0780
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Zebegényben 72 nm alapterületű, 2 szintes,
összkomfortos ház eladó. 2 + 2 félszobás +
15 nm vizesblokk + konyha étkezővel, pincével. Irányár: 27.800. 000 Ft. Érd.: 06/30291-3051
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: 06/20-2240130
A LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1201 Bp., Vörösmarty
u. 128.) a 2010 - 2011. tanévben 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.
ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST,
korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést vállalok. INFORMATIKAI oktatást is. Tel.: 06/20-92-11-309
Állás
Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest egész területén. Érdeklődni: Rózsa Róza
(57 év) 06/20-467-4340
Egyéb
Új Tondach cserép ELADÓ. Hódfarkú, sima
felületű, 1100 db. ez 60 nm. 2800-as akciós
áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget
és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen
tárgyi relikvia érdekel. Varga László, tel.:280
3116
Női és férfi 28-as Schwinn Csepel kerékpár
megkímélt állapotban eladó. Tel.: 357-9763
Leinformálható, megbízható nyugdíjas idősgondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
Kétajtós 250 l-es Gorenje fagyasztószekrényemet elcserélném kétajtós nagyobbrészt
normál kombinált hűtőszekrényre. Tel.: 061/281-9293
1950-60 között készült magyar gyártmányú,
pénzverde által gyártott Előre, Pannónia,
Helikon vasúti modelleket és Szikra típusú
modellt vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/309-317-853
Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag
hordó, kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1-280-7081
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 80 X 54 cm, 1 db goblein
falikép 28 X 24 cm. Tel.: 377-7212

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. autusztus 12. www.kispest.hu
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Eladó Ukrajna nevű fekete páncéltőkés pianínó. Éra: 90.000 Ft. Tel.: 06/70-222-8040
6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel,
páraelszívóval eladó. Iá.: 50.000 Ft. Tel.:
06/70-222-8040
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A
szénnel megegyező fűtőérték. Bükkfából
vákuum csomagolt kiszerelés, 500 Ft/10
kg, 1 Tonna megrendelés esetén ingyenes
kiszállítás! Tel. 06/70-9-400-555
Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor,
Fég falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-3641680, 280-0995

Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos,
eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti csillárok eladók
1 - 3.000 Ft-ig, 12 dbférfi öltöny, változatos
színben és méretben, 2.000 Ft/db, wc-csésze
(fedéllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft,
intarziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból
tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó! Tel.:
282-2479, 06/30-285-5363
Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép, Singer táska varrógép
eladó. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70553-2405

Eladó 2 személyes automata felfújható ágy
(190 X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű állapotban, és többfunkciós kondigép féláron.
Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873

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

Vennék 26-os Csepel City hajlított vázas női
kerékpárt. Tel.: 06/20-561-4953

Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-3193427

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

ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL
2004-ES FEKETE YAMAHA XJR 1300
-AS 1251 CM3-ES 4 HENGERES 9000
KM-T FUTOTT KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ,
ALIG HASZNÁLT, GARÁZSBAN TARTOTT MOTORKERÉKPÁR IRÁNYÁR
1.550.000,-Ft.
VIZSGA:
2011.04-IG,
EXTRA: BUKÓCSŐ, CSOMAGTARTÓ,
RIASZTÓ.
TEL.: 06/20-364-4237

Ha nyugdíjasként magányos és beszélne valakivel vagy segítségre van szüksége hívjon!
Kispesten élő nyugdíjas nő vagyok. Tel.:
06/70-613-5987

Keresek csigaplattnis 2 főzőlapos ETA villanyrezsót. Tel.: 06/20-561-4953

Burkolásból megmaradt különböző színű
csempék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600
- 1200 Ft/ nm áron eladók. Tel.: 06/30-8223037

Olcsón eladó tálalószekrény, ágyneműtartós
sarokrekamié, négyfokos létra, háromrészes
mosogató, hintaszék, 2, 64 m-es betongerenda, szobakerékpár. Tel.: 06/1-281-2553.

Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló és Vaillant kazán 300 literes meleg-víztárolóval, megegyezéses áron eladó!
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.

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.: 06/30-8223037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó minőségű, különböző méretű
beltéri ajtók, zárral, rézkilinccsel, 17.500
Ft-os áron eladók. Érdeklődni lehet a 06/30822-3037-es mobilszámon.
Keresem azt a hölgyet, aki engem elfogadna
így, amilyen vagyok. Félénk, visszahúzódó
fiatalember. Társam keresem szerény, más
hibájára toleráns nő személyében. Szeretném,
ha Te is szeretnél, kölcsönös viszonzással.
Tel.: 280-0482
Zoltán keres hölgyet. 47 éves, 170 cm magas,
nem dohányzó, sérült fiatalember párkapcsolatot szeretne. Szülőkkel él. Olyan hölgyet
keres, aki így elfogadja és hozzáköltözne.
Legyen gyermektelen és lehetőleg budapesti.
Tel.: 3772-016
Eladó Kispesten szép fehér, 6 fiókos fagyasztószekrény jutányos áron!!! Tel.: 06/20-953-9470
Amerikai minifánksütőgép komplett felszereléssel együtt + pavilonnal, uniós előírásoknak megfelelő engedélyekkel együtt eladó.
Iá.: 780.000 Ft. Tel.: 06/20-959-5958
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló
állapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.:
06/70-661-0131
Csepel női Camping kerékpár és egy
hőlégkeveréses sütőedény eladó. Tel.: 06/20514-7072
Eladó 2 tárcsás emelőcsiga 3000 Ft, cégtáblának alkalmas alu- és vaslemez, 2 db
parapet rendszerű konvektor 12.000 Ft/db,
12 literes gázbojler 12.000 Ft, 1 db fehér zo-

máncos öntöttvas fürdőkád 10.000 Ft, 1 db
ásó-taposóval 1200 Ft, ampermérő 1500 Ft,
3 edény, zománcos. Tel.: 3783-986

Apróhirdetés díja:
15 szóig: 1 875 Ft,

keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.

Hirdetésfeladás
módjai:

Telefonon: 260-2449,
06/20-330-3785
Faxon: 260-2449
E-mailen:
ujsag@kispest.hu címen
Levélben:
1192 Budapest, Kós K. tér 6.
Személyesen: a Kós Károly
tér 6.,
Üllői út 250.
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. augusztus 4.
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