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Idén is folytatódik a házgyári technológiával készült épületek felújítását támogató
program.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tart a kerület a Kossuth téren.
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Interjú

Januártól új rendőrkapitánya van Kispestnek.
Dr. Mittó Gáborral eddigi pályájáról, valamint fontosabb terveiről beszélgettünk.

Elrajtolt a KÖKI Terminál beruházás
Kitörési

lehetőség a kerület számára

Dolgoznak a munkagépek a KÖKI-n

Teljesen átépül a 80-as években épült „KÖKI”, múlt hónapban az első
bontási munkákkal megkezdődött a terület átalakítása. Az önkormányzat, a BKV és a fejlesztést végrehajtó beruházó azért fogott össze,
hogy a területen új városközpont jöjjön létre, rendezett zöldfelületekkel, átláthatóbb és egyszerűbb közlekedéssel, jobb közbiztonsággal,
és egy, a kor elvárásainak megfelelő, új épületegyüttessel.
A beruházás keretében a jelentős közlekedési fejlesztések mellett háromszintes bevásárló-, és szórakoztatóközpont épül, amelyben
több mint 200 üzlet kap majd helyet. Épül itt
egy új barkácsáruház, de lesznek irodahelyiségek, ügyfélszolgálatok, éttermek, kávézók
és egyéb szórakoztató egységek is. A parkolási gondokat enyhíteni fogja, hogy a beru-

házás keretében megépülő, új parkolóhelyek
közül 330 darab P+R, 60 darab pedig B+R
(kerékpártárolóval ellátott) parkoló lesz.
A KÖKI a főváros egyik legforgalmasabb és egyben legfontosabb közlekedési
csomópontja, amelyen naponta közel 200
ezer ember halad keresztül. A beruházás
keretében új gyalogos-felüljáró épül, az

átépített metróállomásról érkező utazókat
egy teljesen új, a metró peronjával párhuzamosan elhelyezkedő fedett autóbuszvégállomás fogadja majd, valamint a teljes
rekonstrukción átesett metróállomás új
kijárattal is bővül, ami azt jelenti, hogy az
utasok a jövőben egyszerűbben és kényelmesebben, rendezett körülmények között
és főleg kevesebb gyaloglással tudnak
majd átszállni egyik járműről a másikra.
Az új épületegyüttes és a környező fejlesztések a tervek szerint 2009 végére
készülnek el. A BKV Zrt. a beruházás során folyamatosan tájékoztatja az
utazóközönséget minden, a közösségi
közlekedést érintő forgalmi változásról.

Egyházi vezetők és a polgármester a városházán

Együttműködés az egyházakkal
A kerületi egyházak és az önkormányzat közötti partnerséget megalapozó – készülőben lévő
– nyilatkozat adta az apropóját a február 5-i egyházi fórumnak a városházán. Az együttműködésről és polgármesteri tanácsadó testületként is tevékenykedő Kispesti Egyházügyi Kollégium
létrehozásáról szóló dokumentumot várhatóan márciusban tárgyalja majd a képviselő-testület.
A februári második találkozón (az első
fórumot tavaly május végén tartották) elsőként az idei év jelentősebb feladatairól
tájékoztatta az egyházi vezetőket Gajda
Péter. Elmondta, a pozitív mérlegnek köszönhetően – az önkormányzat 330 millió
forintos plusszal zárta a múlt évet – 2008ban a korábbinál könnyebb évet kezdhet a
kerület, több forrás juthat a tervek megvalósítására. A polgármester kiemelt feladatként szólt a kerületi zöldprogramról,
amelynek része a Zöldprogram Iroda működése, a „zöldkommandó” áprilisi indu-

lása, valamint a Kossuth tér és a Városház
tér zöld-rehabilitációja is. Hozzátette: a
Kós Károly tér rekonstrukciójára pályázatot nyújt be a kerület. Említette, hogy több
pénz juthat az oktatási intézmények felújítására és a panelprogramra is. Beszélt
arról, hogy a Templom téren folytatódnak
a templomok díszkivilágítási munkálatai,
és idén is lesz pályázati forrás az egyházi épületek felújítására. Beszélt arról is,
hogy az Ady Endre út felújítását 2009ben a Podmaniczky Programja keretében
tervezi a főváros. Elmondta, hogy egy

felmérés szerint a megkérdezettek döntő
többsége nagyon szeret Kispesten élni.
Egyházi részről egyebek mellett szóba
került az egyházi iskolák ﬁnanszírozása,
a parkolás megoldatlansága a Templom
téri evangélikus és református templomok közötti területen, valamint hangsúylyosan a hajléktalanok és az idős emberek
ellátásának problémája. Vinczek György
alpolgármester a téma aktualitására utalva jelezte, az önkormányzat is szeretné,
ha a szociális területen nagyobb szerephez jutnának a kerületi egyházak.

Szeretnek itt élni a kispestiek
Telefonos felmérést végzett a Capital Research Közvélemény- és Piackutató Intézet az elmúlt hónapban
Kispesten.
A kispestiek szeretnek a kerületben élni,
többek között ez az egyik megállapítása a Capital Research Közvélemény- és
Piackutató Intézet 500 fős telefonos felmérésének.
A kutatás szerint kimagasló az egyetértés abban, hogy a kispestiek szerint jó a
kerületben élni. Az eredmény a buda-
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pesti átlag feletti: míg az ötfokú skálán a
fővárosban 3,3-3,4-es átlageredmények
jellemzőek, addig Kispesten 4-es érték
született. A kerületi élet aspektusaiban a
tömegközlekedéssel is elégedettebbnek
bizonyultak a kerületben élők, mivel
3,5-es átlageredmény született, amely
lényegesen magasabb a rendre közepes

alatti fővárosi átlagoknál. A válaszadók
legkevésbé a köztisztasággal elégedettek, a 2,7-es átlag ugyanakkor sokkal
jobb eredmény, mint a budapesti kutatásoknál, ahol 2-es, illetve az alatti átlagok
születnek. A közbiztonság és a közterületek rendezettségének tekintetében
közepes körüli átlag született Kispesten.
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Vita a politikai
szélsőségekről
A szélsőséges politikai megnyilvánulásoktól elhatárolódó, közös képviselői nyilatkozatot szorgalmaz a polgármester a következő – márciusi – testületi ülésen. Gajda
Péter lapunknak elmondta: eddig nyugalom
volt a kerületben, a Jobbik február 10-i demonstrációja Burány Sándor országgyűlési
képviselő háza előtt ezt borította fel. Hozzátette: különösen sajnálatos, hogy a tüntetéshez a Magyar Gárda mellett a kerületi
Fidesz és a Civilek Érdekvédelmi Fóruma
Kispestért (CÉFO) tagjai is csatlakoztak, s
az ellenzéki párt a februári testületi ülésen
sem határolódott el demonstráló tagjaitól.
(A tüntetők a lakásánál követelték Burány
Sándortól, hogy ne szavazzon igennel a
társadalombiztosítás privatizációjára.) A
február 19-i testületi ülésen a szocialista és
az SZDSZ-frakció, valamint a polgármester
egyaránt elítélt minden olyan szélsőséges
megnyilvánulást, amely sérti a magánéletet. A Fidesz részéről felszólaló dr. Tarnai
Richárd frakcióvezető károsnak nevezte és
helytelenítette az ilyen típusú véleményynyilvánítást. Az ülésen résztvevő Burány
Sándor kijelentette: szégyellne a Magyar
Gárdával közös rendezvényen részt venni,
sajnálja, hogy a CÉFO tagjai ezt nem tartják
szégyenletesnek. A vita végén a polgármester jelezte, várja a Fidesz-frakció állásfoglalást, hogy a párt elítéli-e azokat a tagjait,
akik ilyen rendezvényeken vesznek részt.

Wekerlei Pódium
Újabb műsorral bővült a Wekerle Centenárium programsorozata: a Wekerlei Pódium
február 16-i nyitórendezvényén a M.A.G.

között Miles Davis, Julius Kozma, Charlie
Parker és Dizzy Gillespie szerzeményeit
szólaltatta meg a Szőke Károly, Lőrinczy
Zsolt és Furiák László alkotta zenekar. A
zenei est végül kötetlen beszélgetéssel zárult. Wekerle Pódiumot már 2006-ban és
2007-ben is egy-egy alkalommal rendeztek
Wekerle-telepen, a 2008-as centenárium
részeként viszont hónapról hónapra mindig
újabb színpadi produkciók és zenék várják
a közönséget. A műsorokat követően lehetőség nyílik arra is, hogy a részt vevők egy
kicsit elbeszélgessenek az előadókkal. A
szervezők célkitűzése szerint a rendezvény
a jövőben olyan eseménnyé válna, ahol
nemcsak különböző érdekes programokkal szolgálnak, hanem az érdeklődők is
elbeszélgethetnének arról, mit kellene tenni
azért, hogy a telepen újra élénk közösségi
élet legyen. A tervek szerint az év során
további koncerteket és előadásokat láthat
majd a közönség, legközelebb – március 15én – a Wekerle-telepi Szent József Kórus ad
hangversenyt.

Mintegy egy hónapot kell még várniuk a
kispestieknek, hogy a Templom téri postán
intézhessék ügyeiket. Az épület külső és
belső felújítási munkáinak végeztével április második felétől várja az ügyfeleket a
hivatal. A Magyar Posta ZRt.-től a kispesti
polgármesteri hivatalhoz eljuttatott tájékoztatás szerint az épület tetőszerkezetének és
homlokzatának korszerűsítése megtörtént,
a pincében lévő raktárakat, kiszolgáló
részeket, valamint az emeleti irodákat és
helyiségeket átalakították. Megújulnak a
földszinti közönségkapcsolati munkaheylyek is. A hosszú ideje tartó építési munkák
befejezését 2008 márciusára tervezik, ezt
követően az informatikai és biztonságtechnikai rendszereket telepítik és helyezik
üzembe. Teljes körű szolgáltatást április
második felétől nyújt a posta.
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A Határ úton járó 52-es és az Üllői úton
közlekedő 50-es villamosokhoz hasonló
– TW6000-es típusú – járművek szállítják
az utasokat február elejétől a hétvégéken az
Ady Endre úti 42-es vonalán. A jelenlegi
Ganz szerelvényeket szombaton és vasárnap felváltó, korszerűbb, megbízhatóbb és
kényelmesebb hannoveri villamosokkal
magasabb szolgáltatási színvonalat, a környéken élőknek nyugodtabb pihenést kíván
biztosítani a BKV. A fővárosi közlekedési
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Véget ért
a civilkurzus

Játékos bűnmegelőzési vetélkedőt
szervezett február 29-én az Erkel
iskolában a kerületi rendőrkapitányság és a Kispesti Gyermekjóléti Módszertani Központ.

Az utolsó foglalkozással február
12-én befejeződött a Kispesti
Jóléti Egyesület (KIJE) projektmenedzsment és EU-s pályázatíró
tanfolyama. A Kispesti Kaszinóban
tartott képzésen húsz civil szervezet képviseltette magát. A résztvevők az ismeretszerzés mellett
az együttműködés igényét tartják
a kurzus fő eredményének.

A verseny a két intézmény közös Kispesti
Bűn- és Áldozattá Válás Megelőzési Programjának harmadik állomása volt. A diákoknak a program keretében másfélórás iskolai
foglalkozásokon játékos formában kellett
a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre
válaszolniuk. „A vetélkedőkön a gyerekek
nyitottak voltak, sokkal könnyebben feloldódtak, mint egy hagyományos előadáson,
és maguk is számtalan kérdéssel fordultak
hozzánk” – mondta el lapunknak Kisberk
Ágnes, a gyermekjóléti központ munkatársa. „Igyekeztünk olyan programot kitalálni,
amely közvetlenebb és személyesebb egy a
témával foglalkozó prevenciós előadásnál”
– tette hozzá. Az elmúlt időben a Pannónia
és a Móra iskolákban voltak már hasonló
rendezvények. A kerületi szakemberek
összefogásával létrejött komplex bűnmegelőzési program a ﬁatalokra fókuszál: az áldozattá válás és a bűnelkövetés megelőzését
tűzte ki céljául, ezek számának csökkenését
várják tőle a szervezők. A bűnmegelőzési
vetélkedő következő helyszíne áprilisban a
Bolyai iskola lesz, de a szervezők várják további iskolák jelentkezését is. (A programmal kapcsolatban részletes információkat
lehet kérni Kisberk Ágnestől a 282-6512es és a 06-70-949-2799-es telefonszámokon, valamint a kisberkagi@freemail.
hu e-mail címen.)

A november 20-án indult, csaknem három
hónapos gyakorlatorientált tanfolyam
keretében a hallgatók – civil szervezetek
képviselői – nemcsak az uniós pályázati
rendszerekkel, a projektek problémáinak
megoldásával és a pályázatírással ismerkedtek meg, hanem megtanulták az előkészítéshez szükséges szervezési feladatokat, valamint megismerték a hatékony
projektmenedzsmentet és a pénzügyi
elszámolási technikákat is. A hiánypótló
kurzust a Nemzeti Civil Alapprogram
„Civil szervezetek európai integrációs
tevékenységének támogatására” kiírt
pályázatán nyert támogatásból valósította meg a KIJE. Az önkormányzat a
Kispesti Kaszinó nagytermét biztosította
ingyenesen a képzéshez. A koordinációs
feladatokat ellátó Somogyi Lászlóné civil tanácsos – a véradó egyesület elnöke
– a tanfolyam közösségformáló szerepét
hangsúlyozta lapunknak. Elmondta: igény
van a rendszeres találkozásokra, hogy a
civilek még hatékonyabban segíthessék
az önkormányzat munkáját. „A szervezetek a KIJE-nek és az önkormányzatnak is
köszönik a képzést” – tette hozzá. „Megtanultuk, mire ﬁgyeljünk, mik lehetnek a
buktatói egy pályázatnak” – összegezte a
tapasztalatokat a kispesti Vöröskereszt vezetője. Kökényesi Györgyné szerint azért
is hasznos volt a tanfolyam, mert újabb
kapcsolatok alakultak ki a résztvevők
között, amelyek eredményeként a jövőben
közös programokat is megvalósíthatnak.
Példaként a kertbarátok lakhatóbb, tisztább Kispestért indított kampányát említette, amelybe vöröskeresztes önkéntesek
is be tudnak kapcsolódni. A kurzust szervező KIJE elnöke fontosnak tartaná, ha
a szervezetek a későbbiekben is együttműködnének egymással. „Jó lenne, ha a
megszerzett ismereteket együtt tudnák
hasznosítani” – jelentette ki Szujkó Szilvia, hozzátéve, a folytatásnak már vannak
jelei: a tanfolyam résztvevői egyetértettek
abban, hogy számítógépes képzésre is
szükségük lenne. Megtudtuk, az igények
felmérése megkezdődött: az egyesületek
adatlapon jelezhetik, milyen működési

Közbiztonsági
vetélkedő

Április közepén
nyit a posta

Csendesebb lett
a villamos

Jazz Trió adott nagy sikerű koncertet. A
Munkás Szent József Közösségi Ház mintegy hatvan főnyi közönsége előtt többek

cég tájékoztatója szerint a halkabban futó
járművek hétvégi bevetésével érzékelhetően csökkenni fog a kötöttpályás forgalom
keltette zaj és rezgés az Ady Endre úton.

– nem anyagi – segítségre számítanak az
önkormányzattól, s ők mit tudnak teljesíteni. A KIJE vezetője azt is elmondta,
hogy az önkormányzat kiadványt akar
készíteni a kerületi egyesületekről,
amelyből kiderül, milyen sokszínű a civil
szervezetek tevékenysége Kispesten.
(A tanfolyamon részt vett szervezetek:
Cukorbetegek Klubja, Családőr Egyesület, Hajnal Alkoholmentes Klub, Helikon
Kulturális Egyesület, Iﬁ Hajnal Alkoholmentes Klub, Kispesti Jóléti Egyesület, Kispesti Kertbarát Klub, Kispesti
Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja,
Kispesti Nyugdíjasok Szociális Érdekvédelmi Szervezete, Kispesti Romák
Egyesülete, Kispesti Véradók Egyesülete,
Magyar Kollégium Kulturális Egyesület,
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma, Magyarországi Gyermek- és Ifjúsági
Egészség- és Érdekvédelmi Egyesület
(MAGYI), Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége Kispesti Egyesülete, Mozgássérültek Kispesti Egyesülete, Nagycsaládosok Egyesülete, Nyugdíjasok Szabadidő és Érdekvédelmi Egyesülete, Reform
Egészségügyi- és Kulturális Egyesület,
Szolidaritás Szabadidő Egyesület, Magyar Vöröskereszt Dél-Pesti Szervezete)

gármester és Szujkó Szilvia, az oktatási
bizottság elnöke is részt vett. A szakmai
vitán szó volt többek között a középiskolai központi felvételi távlatairól, a jogzszabályokban előírt továbbképzésekről, a
csökkenő tanulói óraszámokról, valamint
a tankönyvpiacról, a szegregáció és integráció kérdéseiről és a napközi fontosságáról is. Somogyi Gábor kerületi szakszervezeti titkár a vitát értékelve lapunknak
elmondta: meglepte a minisztérium
nyitottsága, kiderült a feltett kérdésekkel
valóban foglalkozik a tárca. Hozzátette:
az elképzelések megvalósítása eredményt
jelenthet az ágazat számára.

Wekerlén
elűzték a telet
Február 23-án távozott a tél Wekerle-telepről és Kispestről. A kiszebábot zaj és
télűző rigmusok kíséretében égették el a
Kós Károly téren. A téltemetés népszokását hagyományteremtő szándékkal először
tavaly tartotta meg a Wekerlei Társaskör

Szakmai fórum
az oktatásról
Kerületi oktatási-nevelés intézmények vezetőinek szervezett
február 7-én szakmai fórumot a
Pedagógus Szakszervezet XIX. Kerületi Szervezete.

A Nevelési Tanácsadó Berzsenyi utcai
helyiségében
tartott
megbeszélésen
Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium szakállamtitkára számolt
be az ágazat legfontosabb kérdéseiről. A
megbeszélésen Vinczek György alpol-

Egyesület. A telep apraja-nagyja a Munkás Szent József Közösségi Házban gyülekezett a február végi hétvégén. Szorgos
gyermekkezek gyártották a télűzéshez
nélkülözhetetlen zajkeltő eszközöket különféle dobozokból, míg egy másik csapat
apró babákat készített. Megírták a gondűző
cédulákat – a legkisebbek rajzolhattak –,
majd a munka végeztével felöltöztették a
kiszét. A télűzők a Kós Károly téren várták
az égetésre dobszóval érkező bábot. A népes csoport síppal-dobbal, kereplőkkel és
a korábban készült zajkeltőkkel, egy-egy
helyen megállva és mondókákat kiabálva
járta körbe a teret. A menet a máglyánál
ért véget: a kisze a ráaggatott gondokkal,
bajokkal együtt égett el, és vált füstté. S,
hogy biztosan eltávozzon a tél, még a tavaszköszöntő dal is felcsendült: „Tavaszi
szél vizet áraszt…”
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Gál Dezső
emlékkiállítása
Gál Dezső emléke előtt tisztelgett
múlt hónapban a KMO Előtér Galériája.

sáig a kerületi munkaközösség vezetőjeként
irányította, szervezte a vizuális és esztétikai, nevelési programokat. Húsz éven át a
Kispesti Vigadó Művelődési Ház ifjúsági és
felnőtt képzőművészeti szakkörének vezetőjeként tevékenykedett. Az „Esztétikai Nevelő Munkáért” fővárosi elismerő oklevelet,
a XVIII. kerületi önkormányzattól 2007.
március 15-én posztumusz „Művelődésért
Díj”-at kapott. Oktató-nevelő munkája elismeréseként két alkalommal „Kispestért”
emlékplakettel jutalmazták. A Művészeti
Alapnak 1963-tól volt tagja. 2003-ban a
Magyar Képzőművészeti Egyetem Aranydiplomás kitüntetettje lett.

Új kincsek a
Helytörténetiben

A munkáiból nyílt tárlatot február 15-én
nyitotta meg Feledy Balázs művészeti író,
aki beszédében elmondta, a kispesti festőművész 80 évet élt, ám gondolatai, művézszete sokkal tovább fognak hatni. Hozzátette, a kiállítás 22 vegyes technikával készült
alkotása nagyon sokat elárul készítőjükről,
sugározzák a művész személyiségét, bepillantást engednek alkotójuk lelkivilágába. A
főként graﬁkákat tartalmazó tárlat anyagában a művész festészete is tükröződik: „a
kiállított darabok rajz és festészet közötti
határesetek” – fogalmazott a művészeti
szakember. Feledy Balázs kiemelte, Gál
Dezső elhivatott volt személyiségében és
művészetében is, olyan ember, aki „belülről” volt művész, és a kor divatos külsőségei
nem érdekelték. Beszéde végén Gál Dezső
emlékéhez méltó kiállításnak nevezete a
felújított KMO idei második tárlatát.
A
rendezvényen
közreműködött
Somogyvári Gábor, aki a művész egyik
kedvenc versét, Juhász Gyula „Consolatio”
című költeményét szavalta el. A megnyitón
részt vett Gál Dezső özvegye, Gálné Csuka
Margit, Vinczek György alpolgármester és
sokan megjelentek a művész egykori tanítványai közül is. A kiállítást március 13-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.
A 2004-ben elhunyt Gál Dezső művészeti
tanulmányait 1949-ben a Képzőművészeti
Főiskolán kezdte, ahol többek között Hincz
Gyula és Domanovszky Endre voltak
mesterei. 1953-ban középiskolai rajztanári
diplomát szerzett, és 30 éven át rajztanárként dolgozott Esztergomban, Tatán, majd
1957-től 25 éven keresztül Budapesten a
kispesti Kossuth-téri általános iskolában és
a Wekerle-telepi Landler Jenő (ma Deák Ferenc) Gimnáziumban. 1965-től nyugdíjazá-
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Újabb tárgyakkal, fényképekkel és dokumentumokkal gazdagodott nemrégiben
a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény. Az
emlékek egy részét kerületi lakosok mentették meg az enyészettől, és adományozták
az intézménynek – tájékoztatta lapunkat a
gyűjtemény vezetője. „Az ajándékozás is
bizonyítja, hogy a kispestiek számára fontos szűkebb pátriájuk története, és tudják,
hogy a Fő utca 38. alatti kismúzeumban jó
helyen vannak a dokumentumok” – hangsúlyozta Siklós Zsuzsanna. Legutóbb a már
megszűnt, ám a maga idejében világhíres
kispesti Gránitgyár történetének fontos,
pótolhatatlan dokumentumai kerültek be a
gyűjteménybe – mondta el a gyűjteményvezető. Az új szerzemények közül kiemelkedik Minya Mária iparművész fali plasztikája, amelyet utoljára egy Műcsarnokban
rendezett kiállításon láthatott a közönség.
Az alkotás mellett öntőforma, a gyár és a
dolgozók életét bemutató több mint száz
fénykép (munkafolyamatokról, ünnepségekről, gyárlátogatásokról, kirándulásokról), valamint egyéb dokumentumok és
nyomtatványok is érkeztek az intézménybe.
A gyűjtemény anyagát gyarapítják a Kossuth Lajos utca–Ady Endre út sarkán egykor működött Varju Vendéglőből származó
berendezési tárgyak, étkészlet és a falakat
díszítő festmények is. (Az őslakos Varju
család egyik alapítója volt a településnek,
a família történetéről a Kispesti Krónika
2004/1. számában Gaál Károlyné Varju
Vilma írt „Varju Kálmán emlékezete” címmel.) Egyedinek számít Kristóf Lajos ajándéka is: a fotóművész a jelenkori Kispestről
készült fényképeiből adományozott a gyűjteménynek. A képek különlegességét az a
látásmód adja, ahogy a művész lencsevégre
kapta a mindennapokban talán fel sem tűnő
helyzeteket. A teljes kerületre vonatkozó
képi és írásos dokumentumanyag folyamatos gyarapítása mellett idén a Wekerle
Centenáriumra is kiemelt ﬁgyelmet fordít
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a gyűjtemény: wekerlei üzletekről és a telep mindennapjairól készített régi és újabb
fényképeket várnak a lakosságtól.

Újabb
véradás volt
Mintegy 49 liter vérhez jutott az Országos
Vérellátó Szolgálat a február 23-i kispesti
véradáson. A Kispesti Véradók Egyesülete
a kerületi MSZP-irodában rendezte hagyományos évindító akcióját: 131 jelentkezőből az orvosi vizsgálatot követően 123-an
– közülük heten először – adhattak vért. Az
egyesület elnöke lapunknak elmondta: az
inﬂuenzajárvány miatt a szokásos számnál
csaknem 20 százalékkal kevesebben – főképp a stabil véradók – jöttek el. Somogyi
Lászlóné szerint ennek ellenére a mostani
vérhiányos helyzetben nagyon jónak számít
ez az eredmény. A véradó egyesület legközelebb májusban a városházi véradásra
várja a segíteni akaró önkénteseket.

Századik
születésnap
Virággal és az ünnepelt kedvenc édességével, gesztenyetortával köszöntötte
Gajda Péter polgármester a 100 éves
Gönczi Sándornét február 29-én. Az idős
asszony lányával él együtt a wekerlei lakásban, ő viseli gondját is. Hetente kétszer
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat
munkatársai felkeresik őket, segítenek a
vásárlásban, az ebédeltetésben vagy egyszerűen csak beszélgetnek. Rózsika néni
négy gyermeket nevelt, három ﬁa már nem
él. Háztartásbeliként családjának szentelte
életét. 1995-ben Vecsésről költöztek Kis-

pestre. Hét unokája, nyolc dédunokája és
három ükunokája a születésnapján köszöntötte fel Gönczi Sándornét.

Folytatódik
a panelprogram
Tervek szerint az áprilisi testületi ülésen
tárgyalják a kerületi panelprogram folytatását jelentő pályázati kiírást a képviselők. Idén 43 millió forintot különítettek el a költségvetésben a program kerületi támogatására – mondta el lapunknak
Vinczek György. Az alpolgármestertől
megtudtuk: a program év elejei állami
kiírása az elmúlt időszakhoz képest több
lényeges változást is tartalmaz. A szigorítások mellett legfontosabb módosítás,
hogy a társasházak már közvetlenül is
pályázhatnak állami támogatások elnyerésére – ellentétben a korábbi évekkel –,
nem csak az önkormányzaton keresztül,
vagyis nem feltétlenül szükséges az önkormányzat részvétele. Az alpolgármester kiemelte, a változás egyben előny és
hátrány is a társasházaknak. Előny, mert
lényegesen kiszélesíti a pályázók körét,
de hátrány is, hiszen így nő a társasházak
felelőssége. Éppen ezért igyekszik az önkormányzat ebben támogatást nyújtani,
olyan szakértő cégeket ajánlottak az önkormányzat által februárban szervezett
panel-konzultáción, melyek ingyenesen
tudnak szakszerű segítséget nyújtani
a pályáztatás során a társasházaknak.
Megtudtuk, nagy az érdeklődés a program iránt, a múlt havi konzultáción közel
félszáz kispesti társasház képviselője vett
részt. Vinczek György elmondta, évről
évre felkészültebbek a lakóközösségeket
képviselők, hiszen tudják, hogy a felújítások után növekszik a tulajdonuk értéke, komfortosabbak lesznek az épületek,
és csökkennek a lakások kiadásai. Az
önkormányzat összehasonlító számításai
szerint egy kispesti négyemeletes házban
például hőszigetelés és nyílászárócsere
után mintegy 40 százalékos a lakások
távhőszámláin a megtakarítás. Érdemes
tehát a felújításba belevágni, hiszen a
lakástakarék pénztárak közreműködésével nagyon kedvező, szinte kamatmentes
hitelekhez is hozzá lehet jutni, így akár
önállóan, akár az önkormányzattal közösen is lehet pályázni – hangsúlyozta az
alpolgármester.
Kispest 2005-ben csatlakozott a panelprogramhoz. Az elmúlt évek alatt 10
társasház közel 1 000 lakása jutott öszszesen mintegy 100 millió forint vissza
nem térítendő támogatáshoz. Megtudtuk, a kerületben a részleges rekonstrukció volt a jellemző. A négyemeletes
házakban leginkább hőszigeteléseket
és nyílászárócseréket, míg a nagyobb
tízemeletesekben végfalszigeteléseket
végeztek. Vinczek György elmondta, az
idei kerületi támogatás pontos összegéről
és formájáról a képviselők a rendeletben

és a pályázati kiírásban fognak dönteni.
A kerületben a programot a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda koordinálja majd ebben az évben is.

Kispesti Futball
Akadémia
Egy február 22-én aláírt szerződés értelmében a Honvédelmi Minisztérium évente 25 millió forinttal segíti a Magyar Futball Akadémia Alapítványt. A Budapest
Honvéd FC keretében Kispesten működő
akadémiát tavaly adták át: jelenleg 25
ﬁatal sportoló tanul az első középiskolás
évfolyamon. Az aláírási ceremónián jelen volt Vinczek György alpolgármester
is, aki lapunknak elmondta: az utánpótlás-nevelésre a kispesti önkormányzat is
kiemelt ﬁgyelmet fordít. Az U19 alapítványon keresztül évek óta támogatja a
Honvéd utánpótlás csapatát; idén 17 millió forinttal segítette az ifjú focistákat.

Kábelt rongáltak
Lopás miatt 36 távközlési törzskábel
rongálódott meg február 25-én Ferencvárosban, emiatt azonban Kispest területének 90 százalékán, többek között a
telefon és az internet szolgáltatás sem
működött, de a bankközi átutalások egy
része is akadozott.
Az eset miatt az önkormányzat telefonzszámai is megbénultak, egy ideig csak
ideiglenes számokon lehetett elérni a
hivatalt. A hónap elejére helyre álltak
a szolgáltatások a kerület legnagyobb
részében.

Vihar Kispesten is
Viharos erejű széllel és jégesővel érte el
Magyarországot március 1-jén az Emma
nevű orkán. Az emberi életet is fenyegető időjárási jelenség miatt az Országos
Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, piros
riasztást adott ki.
A kerületi polgári védelmi parancsnok,
Szilágyi István alezredes elmondta,
leginkább épületek tetőszerkezetei és
a fák sínylették meg Emma pusztítását
Kispesten. Hozzátette: a tűzoltók teljes
kapacitással dolgoztak az életveszélyes
helyeken, s a Városüzemeltetési Iroda vezetésével a vihart követően azonnal megkezdődött a károk felszámolása. Szilágyi
István hangsúlyozta, épp az ilyen természeti csapások miatt is ﬁgyelni kell a fák
gallyazására, a beteg egyedek kivágására,
hiszen ezek még könnyebben okozhatnak
súlyos balesetet.

Elhunyt
88 éves korában, február 14-én elhunyt
Papp Endre, Kispest díszpolgára. A
neves vendéglős nemcsak vérbeli gasztronómus, de kitűnő tanár is volt, generációkat oktatott a szakma fortélyaira.
Írt szakkönyveket, receptkönyveket, és
királyoknak, hercegeknek, grófoknak,
híres magyar és külföldi politikusoknak,
valamint ﬁlmsztároknak is főzött a legendás magyar vendéglős.
A magyar gasztronómia megújítójának
temetése március 4-én a Farkasréti temetőben volt, Kispest díszpolgárától az
önkormányzat nevében Vinczek György
alpolgármester búcsúzott el.

Nyertes pályázat
A kerületi önkormányzat 2,3 millió
forintot nyert az Igazságügyi és Rendézszeti Minisztérium által közterületen
elkövetett jogsértések visszaszorítására
kiírt pályázaton. A programot az önkormányzat a Kispesti Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani
Központtal, a kerületi rendőrkapitánysággal, valamint a Kispest Közbiztonsági Egyesülettel közösen valósítja meg.
Az elnyert összeget a bűnmegelőzés
hatékonyságának növelésére és áldozatvédelemre fordíthatják az együttműködő
partnerek.

Konferencia
Véget ért a kispesti és a kőbányai pedagógiai szolgáltatók a dél-pesti régió kompetencia alapú oktatását segítő kétéves
közös programja.
Február végén a Pataky Művelődési Központban zárókonferencián értékelték a
szakemberek az elért eredményeket. A
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ, valamint a
Kispesti Pedagógia Szolgáltató Intézet
(jogutódja a Nevelési Tanácsadó) az Oktatási Minisztérium HEFOP pályázatán
nyert 80 millió forintot a kompetencia
alapú oktatás elterjesztésére a dél-pesti
régióban. A pénz egy részét eszközfejlesztésre, míg a további forrásokat szakmai továbbképzések ﬁnanszírozására
fordíthatták a pedagógiai intézmények.
Vinczek György alpolgármester a programmal kapcsolatban lapunknak elmondta: bízik benne, hogy a részvevőknek
sikerül a megismert új módszert fenntartani és továbbfejleszteni.
Hozzátette, Kispest célja, hogy a kerületek
között továbbra is folytassák az együttműködést a kompetencia alapú oktatás
gyakorlati megvalósítása érdekében.
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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kispest önkormányzata és a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) nevében ezúton
szeretettel meghívunk mindenkit (szakembereket, döntéshozókat, építészeket és nem
építészeket, várostervezőket) a 100 éves a
Wekerle-telep nemzetközi tudományos
kertváros építészeti konferenciára.
A siker kulcsa, hogy az összegyűlt magasan képzett szakemberek, professzorok
és szakértők európai szintű előadók, egy
emlékezetes esemény és egy barátságos
fogadtatás emlékével térjen haza a konferenciáról.
A konferencia helye:
MTA terme és a KMO.
A konferencia időpontja:
2008. szeptember 10-11-12-13.
A konferencia témája:
A Wekerle-telep kialakulása, előképei, az
angol kertvárosokkal való kapcsolata mellett vizionáljuk a Wekerle-telep jövőképét,
különös tekintettel az értékmegőrzés
és a lakók társadalmi szokásai közötti
ellentmondásra. Előzetes jelentkezés: telefonon: 3474-934, e-mail: kajarik@hivatal.
kispest.hu
Gyulai István
főépítész

„Szebb kispesti
környezetünkért”
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest
Önkormányzata pályázatot hirdet környezetvédelmi célok megvalósítására a 2008.
évben. Pályázat céljai: - Kispest ﬁatalságának és a kerület lakosságának a környezet
megóvására, védelmére nevelése (szemléletformálás). - A gyerekek megismertetése
a közvetlen környezetben élő állat- és növényvilággal; ösztönzés környezetük ápolására, védelmére, fejlesztésére, az épített
környezet messzemenő megóvására.
Kategóriák: 1.: Kerületi oktatási, nevelési
intézmények. 2.: Társadalmi és civil szervezetek, valamint társasházak (szövetkezeti) és lakóközösségek. A pályázat tartalma,
elbírálás szempontjai: Az 1. kategóriában:
Olyan pályaműveket várunk, melyek a
gyerekek környezetükhöz való viszonyát,
a környezetük megóvásának fontosságát
kihangsúlyozzák. Lehetővé teszik számukra közvetlen tapasztalatok szerzését,
mellyel elősegítik egy környezetbarát
gondolkodásmódú generáció kinevelését,
mely felismeri felelősségét környezete,
és ezáltal saját jövője alakításában. A 2.
kategóriában: Elsősorban olyan munká-
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kat várunk, melyek a pályázat céljával
megegyezően tudatos környezetépítést,
átalakítást, a meglévő értékek megóvását
tűzik ki célul, és így maradandó esztétikai
értéket létre hozva járulnak hozzá Kispest
arculatának javulásához.
A pályaművek elbírálásánál ﬁgyelembe
fogjuk venni, hogy azok hány embert mozgatnak meg a közös cél elérése érdekében,
valamint azok jótékony hatása mennyiben
javítja a Kispesten élők közérzetét és ezáltal környezetszemléletét.
A pályázatokat írásban kell benyújtani 2008. május 9-ig, a Zöldprogram
Irodán, a Környezetvédelmi Bizottság
titkáránál.
(Pályázat feltétele: A pályázathoz csatolni
kell (ha volt ilyen) a 2007. évi pályázaton
nyert pénzösszeggel való elszámolást a
28/2002.(I.22.) sz. Ökt. h. alapján.)

106.) (166710/1/A/19 hrsz.)
Kikiáltási ár: bruttó 54 000 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
április 15. 11 óra.
A lakások és a nem lakás célú helyiség megtekintését a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda előzetes egyeztetés alapján
biztosítja. A megtekintésre a meghirdetés
és a licitálás közötti időszakban kedden és
csütörtökön 9-15 óra között van lehetőség.
A pályázatról előzetesen érdeklődni, a
jelentkezési lapot átvenni, illetve leadni a
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
és Hasznosítási Iroda, Bp. XIX. Városház
tér 18-20.C.ép. I. em. 42.,44 szobájában
lehet. Telefon: 3474-505, 3474-522, 3474584, 3474-680. (További részletek a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.)

Ingatlanpályázatok
Kispest önkormányzata nyilvános, licitálásos pályázatot hirdet az alábbi 1-5. sorzszám alatti üres lakások és nem lakás célú
helyiségek eladására.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2008. április 14. 17 óráig.
Versenytárgyalás időpontja: 2008. április
15-én 9 - 11 óra között.
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri
Hivatal Bp. XIX. Városház tér 18-20. C.
ép. I. em. 34. sz. alatti tárgyalóterme. A
versenytárgyaláson természetes és jogi
személy vehet részt, akik igazolják, hogy
jogosultak a licitálásra.
Értékesítésre kerülő ingatlanok:
1.: Jókai u. 152. fszt. 2. (167069 hrsz.)
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
április 15. 9 óra.

Építési telkek
értékesítése
Kispest önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő az alábbi
1-2. sorszám alatt jelölt beépítetlen építési
telkek versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésére.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2008. március 24. 17 óráig.
A versenytárgyalás helye: Bp. XIX. Polgármesteri Hivatal 1195. Bp. Városház tér
18-20. C épület I. em. 34. alatti tárgyaló.
A versenytárgyalás ideje: 2008. március
25. 10.00 – 10.30 óra között.
A versenytárgyaláson természetes és jogi
személyek vehetnek részt, akik igazolják,
hogy jogosultak a licitálásra.
Meghirdetett ingatlanok:
1.: Tulipán u. 14. (Hrsz.:164598).
Művelési ága: kivett, beépítetlen terület.
Az ingatlan besorolása: L4-XIX/I-O/2.
Licitálás kiinduló ára: 13 475 000 Ft.
A versenytárgyalás időpontja:
március 25. 10.00 óra.

2.: Petőﬁ u. 83. (165636)
Kikiáltási ár: 19 000 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
április 15. 9.30 óra.
3.: Klapka u. 28. fszt. 4.
(162857/0/A/4 hrsz.)
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
április 15. 10 óra.
4.: József A. u. 57-63. I. em. 47.
(161792/0/A/47 hrsz.)
Kikiáltási ár: bruttó 9 890 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
április 15. 10.30 óra.
5.: Vas G. u. 229. fszt. (Nagykőrösi út

2.: Báthory utca 23. (Hrsz.:161800).
Az ingatlan besorolása: L2/A-XIX/Z.
Művelési ága: kivett, beépítetlen terület
Licitálás kiinduló ára: 31 800 000 Ft.
A versenytárgyalás időpontja:
március 25. 10 30 óra.
A pályázatról előzetesen érdeklődni, a
jelentkezési lapot átvenni, illetve leadni a
Bp. XIX. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodában
(1195. Bp. Városház tér 18-20. C épület 4041.) lehet. Tel.: 06-1-347-4527, 06-1-3474571. (További részletek a www.kispest.hu
oldalon olvashatók.)
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Polgármester

Wekerle-telepi
konferencia

Kábel, Emma, BKV
Gajda Péter polgármester rovata

Három dolog is borzolta az idegrendszerünket az elmúlt napokban. Az egyik,
ami mindenkit hátrányosan érintett és
sok bosszúságot okozott, az ominózus
kábellopás miatt kialakult helyzet. Bár
a lopás maga nem Kispesten történt,
hanem a szomszédos Ferencvárosban,
minket és a lőrinciek egy részét érintette
a legsúlyosabban. Bár végül napokon belül mindenhol visszaállt a rend, minden-

Társasházi
pályázat
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata a kerület lakóközösségben
üzemeltetett (6 vagy annál több lakásos)
lakóházainak felújítási munkáihoz egyszeri kamatmentes támogatási keretöszszeget hagyott jóvá a 2008. évi költségvetésében.
A pályázat célja: A lakóházak közös
épületrészeinek halaszthatatlan és lakhatást gátló felújítási munkáinak támogatása.
A pályázat részvételi feltételeit Bp. Főv.
XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testülete 26/2005.(VIII.10.) sz. rendeletének I. sz. fejezete tartalmazza.
A rendelet és a jelentkezési lap átvehető
a polgármesteri hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodáján (1195 Bp.
XIX. ker. Városház tér 18-20. C. ép. I.
emelet 42.) félfogadási időben hétfő 14.00
– 18.00 , szerda 8.00 – 16.30 és péntek
8.00 – 12.00 óra között, 2008. március
4.-től. A pályázatok leadása ugyanitt
történik. További információ a 3474-680
telefonszámon is kérhető.
A Pályázat teljes anyaga (hirdetmény,
rendelet, jelentkezési lap) letölthető a
www.kispest.hu honlapról (pályázatok).

esetre furcsa, sőt inkább ijesztő, hogy
ez így előfordulhatott. Elszoktunk már
attól, hogy napokig, sőt hetekig nincs vezetékes telefon és internet. A hivatalban,
főként az okmányirodán és az iskoláinkban, óvodáinkban, komoly gondot okozott az üzemzavar. Szerencsére a mobil
tartalékvonalakkal sikerült úrrá lennünk
a helyzeten. Mire ezen nagyjából túljutottunk jött Emma (így keresztelték el a
március elsejei, a kerületen is végigtomboló vihart) és szétdúlta Kispestet. Szerencsére személyi sérülés nem történt,
de több tízmilliós kár keletkezett szerte
a városrészben. A hivatal munkatársai
már a vihar napján intézkedtek és megkezdtük a kárelhárítást. Van olyan persze, aminek az eltakarítása, rendbetétele
kicsit tovább tart, mint például a hivatali
ablakom alatt lévő óriási platángyökér
esete, amely még a betont és az aszfaltot
is kiforgatta, tönkretette. Még jó, hogy a
tér felújítása előtt történt az eset és nem
utána. Aztán itt volt az országos sajtóban
Jelentkezési határidő: 2008. március
31.- 17.00 óra.
A pályázatok a jelentkezési határidőt követő 30 napon belül elbírálásra kerülnek,
az eredményről valamennyi pályázó írásos
értesítést kap.

Zárva!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy polgármesteri
hivatalunk 2008. március 10-én technikai
okok miatt zárva tart, melyért szíves elnézésüket kérem.
dr. Istvánﬁ Sándor
jegyző

A postáról
Tisztelt Kispestiek!
Tájékoztatom Önöket, hogy többszöri
érdeklődést követően a Magyar Posta
Infrastruktúra Igazgatóság főigazgatója,
Kérdő Bálint és Ács Erika postavezető arról tájékoztatott, hogy a felújítás alatt álló
Kispest 1-es (Templom téri) postahivatal
várhatóan április második felében 20–28.
között megnyílik.

is nagy visszhangot keltett BKV paraméterkönyv kérdése. Erről is egyeztettünk a
közlekedési vállalat vezetésével kispesti
szakemberek bevonásával. Három ponton
érintené a kerületet olyan hátrányosan az
elképzelés, amit sem polgármesterként,
sem fővárosi képviselőként nem tudok
támogatni. Ezt természetesen jeleztük
is, meg azt is, hogy mivel értünk egyet,
hiszen régóta kérjük, hogy a 136-os
busz Kispesten is álljon meg, ez pedig
szerepel a tervekben. Bár a végső döntés
Demszky főpolgármester kezében van,
addig még sokat fogunk egyezetni erről,
nincs is más dolgunk mint elérni, hogy
elkerüljük a kerület számára hátrányos
döntéseket. Értjük és megértjük a BKV
gondjait, de a jelenlegi szolgáltatási
színvonalból nem engedhetjük meg a
visszalépést, ezzel Balogh Pál barátommal is egyetértünk, s mivel ő is ott ül a
közgyűlés padsoraiban, bízunk a kedvező döntésben.
További információk: www.gajdapeter.hu

Tisztelettel meghívjuk
nagy nemzeti ünnepünk
az 1848-49-es FORRADALOM
és SZABADSÁGHARC
ÉVFORDULÓJA
alkalmából rendezett

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE
2008. március 15-én
A megemlékezés programja:
10.30 óra
Koszorúzási ünnepség
a Kossuth téri emlékműnél
Ünnepi beszédet mond:
Eördögh Gábor
Kispest alpolgármestere

KISPEST

dr. Istvánfy Sándor
jegyző

Kispest [ 2008. március ] w w w. k i s p e s t . h u

9.

Új rendőrkapitánya van Kispestnek
Budapest rendőrfőkapitánya 2008. január 1-jétől dr. Mittó Gábor alezredest
nevezte ki a kispesti kapitányság élére. Az új kerületi rendőrkapitányt eddigi
tapasztalatairól és terveiről is kérdeztük.
- Milyen szakmai lépcsők után nevezték
ki Kispest rendőrkapitányává?
- 1989-ben szereltem fel a rendőrséghez,
és mindjárt a csopaki tiszthelyettes képző
iskolába kerültem, elvégzése után 1989
szeptemberétől mondható, hogy rendőr
vagyok. A VI.-VII. kerületi rendőrkapitányságon kezdtem a munkát, ahol két év
alatt szinte végigjártam a teljes rendőri
ranglétrát. Voltam gyalogos járőr, mozgóőr, gépkocsizó járőr, fogdaőr, ügyeletes,
egyedül körzeti megbízottként nem dolgoztam. 1991-ben jelentkeztem a rendőrtiszti főiskolára, melyen két évet nappali,
majd egy évet levelező tagozaton tanultam.
A főiskola befejezése után három évig
járőrszolgálati alosztályvezetőként dolgoztam az említett kerületekben. Kerületi
tapasztalataim innen származnak. 1997ben a BRFK közrendvédelmi főosztályra,
a Mosonyi utcába kerültem, ahol először
járőrszolgálati osztályvezető helyettes, később osztályvezető voltam, majd 1999-ben
a rendezvénybiztosítási osztályra kerültem. 2005-ig kiemelt főelőadóként láttam
el ezt a feladatot, majd utána osztályvezetőként. 2007. december 31-ig ezt a posztot
töltöttem be.
- Mennyire ismerte már meg az elmúlt
két hónap alatt a kerületet, a problémákat? Milyennek ítéli Kispest jelenlegi
közbiztonsági helyzetét?
- Azt szoktuk mondani, hogy Kispest egy

érdekes kerület, hiszen sem nem igazán
belvárosi, sem nem egy külvárosi kerület.
Ez a gondokon is érezhető: van lakótelepünk, van csendesebb, családi házas övezetünk, van nagy forgalmi utunk és vannak csendesebb utcáink, ahol nyugodtan
lehet sétálgatni, biciklizni. Megítélésem
szerint nem rossz a helyzet, éppen a napokban néztem meg egy bűnügyi statisztikát,
amiből kiderül, egy kicsit jobban állunk,
mint a tavalyi évben. Természetesen, akinek egyik nap feltörik a kocsiját, azt nem
nyugtatja meg, hogy aznap csak az az egy
ilyen jellegű bűncselekmény volt, de azt
látom, idén eddig egy kicsit kevesebb bűncselekmény történt, mint tavaly. Félreértés
ne essék, nyilvánvalóan ez nem az én érkezésem miatt történt. A probléma ugyanaz,
mint sok más kerületben: a létszámhiány
minket is érint.
- Mennyire megfelelő megítélése szerint a kapitányság létszáma, technikai
felszereltsége? Vagyis az adottságok a
feladathoz elegendőek-e?
- Ezt is többféleképpen meg lehet közelíteni: hallottam olyan elemzéseket, hogy
Bécs és München hasonló lakosságú város, mint Budapest, kevesebb rendőr van,
és mégis szigorúan a statisztikai számok
tekintetében jobban áll, mint Budapest.
Így is meg lehet ítélni. Én már végeztem
számításokat - nyilván ez egy utópisztikus
cél -, de talán az lenne jó, ha legalább egy
90-100 fős egyenruhás rendőrünk lenne.
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Ekkor tudnánk megfelelően kinn lenni a
területeken, és maradna még három pár
járőr, aki a kerületben három részre ki
tudna menni. Biztos, hogy így is történne
bűncselekmény, mert azért minden utcában nem lehet rendőr, de azért aránylag jól
le lehetne fedni a városrészt. Ehhez képest
naponta általában két járőrünk van, valamint amióta a térﬁgyelő program elindult
nappal újabb plusz egy járőr. Az arányon
szolgálatszervezési dologgal igyekszünk
segíteni, és törekedni fogok az együttműködésre a polgárőrökkel is. Úgy szoktam
fogalmazni, hogy mindenkitől, aki szívesen segít, szívesen fogadjuk.
- Először vezet kapitányságot. Milyen
célkitűzésekkel kezdte meg a munkát?
- Személyes célkitűzésem, hogy minél
gyorsabban megtanuljam, és belelássak
minden folyamatba. Eddig szinte csak
közrendvédelmi területen dolgoztam, így a
hivatali, igazgatásrendészeti és a bűnügyi
területek működésének a gyors átlátása
nagyon lényeges. A helyi viszonyok, a
gyakorlati ismeretek nélkülözhetetlenek a
szervezet irányításában. Ez az elsődleges
célom, hogy ezt minél gyorsabban megtanuljam. Sokan rögtön bizonyítani akarnak
miután vezetői beosztásba kerültek, mivel azt gondolják, úgy tudják beváltani a
hozzájuk fűzött reményeket, hogy rögtön
mindent átalakítanak. Nekem az az elvem,
hogy először inkább nagyon alaposan körül kell nézni. Csak azért megváltoztatni

valamit, hogy én újat és jobbat akarok,
még ha jó szándékból is, azt vallom, nem
helyes. Első az alapos ismeretszerzés. Ha
azt látom, hogy valami nem jól működik,
csak akkor próbálok változtatni. A kapitányságot az elődöm úgy adta át, hogy
azok az emberek, akiket ő korábban kiválasztott, jól látják el feladatukat. Az elmúlt
két hónap tapasztalata alapján egyetértek
vele. Sem személyi, sem strukturális változtatást nem tervezek.

Legfontosabb pedig mindig is a közterületi bűnözés, a lakosságot leginkább
irritáló bűncselekmények visszaszorítása.
A gépkocsifeltörések, a lakás- és boltbetörések, a gépkocsilopások azok a bűncselekmények, melyek gyakorlatilag minden
állampolgárt érinthetnek, majd utána
következnek a közterületi, garázda jellegű
bűncselekmények.

- Mit tart a legfontosabb feladatnak?

- Leginkább az előbb említett bűncselekmények felderítésén. Ezeknek is főként a
bizonyítási oldalán van nehezebb dolgunk,
hiszen azt hiszem, azt mindenki gondolja,
hogy aki egyszer betör egy lakásba, vagy
feltör egy autót, az nem egyedi eset. Ezeket
az embereket elfogni egy nagyon fontos
dolog, de bizonyítani is kell a bűnösségüket. Nem csak egy bűncselekményt kell
tudni rájuk bizonyítani, hanem az összeset,
amit elkövettek. Ha lehetőségeink engedik,
szeretném növelni a közterületi jelenlétet.

- Nyilván valamilyen szinten súlyoznunk
kell, hiszen például szívesen lennénk ott
minden iskolánál, amikor egy-két erőszakosabb diák terrorizálja a többieket, de ha
éppen egy késelés van egy másik területén a kerületnek, akkor fontosabb, hogy
ott legyen rendőr. Próbáljuk az erőnket
úgy beosztani, hogy lehetőleg mindenhova jusson, de azon belül is igyekszünk a
legfontosabb célokat szem előtt tartani.

- Milyen mutatókon szeretne javítani?

Rendezvénybiztosítási feladatunk csak a
labdarúgó mérkőzésekre korlátozódik, nagyobb rendezvény nem volt a kerületben, és
remélem, nem is lesz, hiszen az itteni emberek nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy
a házuk előtt transzparenseket lengetve
kiabáljanak, remélem, ez nem fog begyűrűzni Kispestre. Labdarúgó mérkőzéseken
pedig az a legfontosabb, hogy a szurkolók
eljuthassanak a mérkőzésre és onnan haza,
és semmilyen inzultus ne érje őket. Elsősorban azt szeretném, ha az állományunkat
sikerülne megtartani, és bízom benne, hogy
a nyáron végzett diákok révén még egy kicsit fejleszteni is tudjuk az állományt. Arra
törekszem majd, hogy a munkatársaim jó
szívvel, örömmel jöjjenek be dolgozni, hiszen ez a munka egy hivatás, csak az tudja
jól végezni, aki élethivatásként fogja fel,
nem pusztán munkaként. Szeretném ezt a
fanatizmust átplántálni munkatársaimba.
A kerületben élők felé pedig legfontosabb
célom, hogy minél kevesebb panaszuk legyen az állampolgároknak ránk.

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat képviselő-testülete február 19-én tartotta soros ülését:
- A nyílt ülés első napirendjeként a 2007. évi
költségvetési rendeletet módosította, majd
az idei büdzsét tárgyalta a testület. Az előterjesztést szóban kiegészítő polgármester
elmondta, hosszú és eredményes egyeztetési
folyamat végeredményét tükrözi a 2008-as
költségvetési rendelet. Az összefogásnak és
a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően a tavalyi évet pozitív mérleggel zárta
az önkormányzat, ami biztos alapot nyújt a
folytatáshoz. Idén több jut egyebek mellett a
zöldprogram elindítására, a panelprogramra,
a sportra, a nagyobb terek rekonstrukciójára
és az intézmények felújítására. Folytatódik
a Biztonságos Kispestért Program, amelynek keretében újabb térﬁgyelő kamerákat
telepítenek a kerületben. Gajda Péter külön
kiemelte, hogy különleges év az idei, hiszen
100 éves a Wekerle-telep, a centenáriumi
ünnepségeket külön kerettel támogatja az
önkormányzat. Összegzésként a polgármester hangsúlyozta, a költségvetés záloga
annak, hogy stabil és kiegyensúlyozott éve
legyen a kerületnek. A testület a bevételi főösszeget 10,5 milliárd, a kiadást 10,9 milliárd forintban határozta meg, a mintegy 400
millió forintra csökkentett hiányt működési

és fejlesztési hitelfelvétellel pótolják.
- Az Elamen Zrt. kérésére a képviselők jóváhagyták, hogy a gyermekétkeztetési szolgáltató március 1-jétől térítési díjaiban 10 %-os
nyersanyagár és 2 %-os rezsikulcs emelést
alkalmazzon. (Az önkormányzat a napi háromszori étkezéshez óvodákban és általános
iskolákban 70, a középiskolás ebédekhez 60
forinttal járul hozzá.)
- Ki kell ﬁzetnie több mint 1,5 millió forintos
elmaradt helyiség-használati díját a Nevesincs Színháznak. Az önkormányzat ezután
köt egyéves bérleti szerződést a Bercsényi
utca 18. alatti helyiségcsoportra. A színháznak ezen felül ingyenes műsorokat is adnia
kell a kispesti óvodákban és iskolákban.
- A főváros középfokú oktatástámogatási
programja alapján a kerület továbbra is vállalja a Deák gimnázium fenntartását, úgy
hogy a budapesti állandó lakhellyel rendelkező 9–13. évfolyamos tanulók után 80 ezer
forint/fő/év támogatást kap. Ennek érdekében a gimnáziumban a hatosztályos képzést
2008. szeptember 1-től felmenő rendszerben megszünteti. Az önkormányzat tervei
szerint az iskola oktatási palettája felnőttképzéssel is kibővülne: átszervezés után a

Felnőttek Kispesti Iskolája Általános Iskola
és Gimnázium középiskolai tagozata kerülne ide. Az általános iskolai rész az Eötvös
iskolában működne tovább. Szakmai egyeztetéseket követően a tervről később dönt a
képviselő-testület.
- A képviselők nyilatkozatot fogadtak el a
kerületi sportszervezetek partnerségéről és
a Kispesti Sport Fórum létrehozásáról. A
nyilatkozatot a januári megbeszélésen 28
sportegyesület egyhangúlag támogatta.
- Újabb egy évre meghosszabbította a testület az önkormányzat és a kerületi rendőrkapitányság közötti megállapodást a térﬁgyelő
rendszer működtetéséről. (Jelenleg húsz
kamera ﬁgyeli a kerület közterületeit és a
Kőbánya-Kispest metróvégállomást.) A
polgármester az előterjesztéshez hozzátette,
idén 4-5 további kamera telepítését tervezi
az önkormányzat, a rendszer 2010-re érheti
el a kívánt szintet.
- Hatékonynak és jónak értékelte a polgármesteri hivatal 2007. évi munkáját a kerület
jegyzője. Dr. Istvánﬁ Sándor hangsúlyozta:
tovább erősödött a szolgáltató jelleg, a magas színvonalat a tavaly kapott Magyar Közigazgatási Minőség Díj is jelzi.
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Vélemények

Az idei költségvetésről
A képviselő-testület legutóbbi, februári ülésén tárgyalta a kerület
2008. évi költségvetési rendeletét. Mi a véleményük a frakcióknak az
elfogadott büdzséről?

Fekete László
(MSZP)

Kevés olyan fontos feladat van az önkormányzat életében, mint az éves költségvetés
elkészítése, majd a képviselő-testület révén
annak elfogadása. A szokásoknak megfelelően, a már elfogadott koncepciónak megfelelően összeállított tervezet megtárgyalására, majd elfogadására idén a februári testületi ülésen került sor. A döntés egész éven
át hatással van a kerület működésére, ezért
elengedhetetlen az alapos előkészítés, a gondos körültekintés. Sok év viszonylatában a
legkönnyebb döntéshozatalra kerülhetett sor
e témában. Ennek oka a tervezett működési
hiány alacsony szintje, amely ez évben a
költségvetési főösszeghez viszonyítva 1,5
százalék, melynek tudatában okkal tekinthetünk optimizmussal az idei gazdasági
évre. A dolog jelentősége jobban érzékelhető, ha a számokat az előző évi adatokhoz
viszonyítjuk. 2007-ben ugyanis összességében több mint egymilliárd forintos hiánnyal
voltunk kénytelenek tervezni, ugyanakkor
az év utolsó napján az önkormányzat bankzszámláján 330 millió Ft többlet szerepelt.
Felelősségteljes, gondos gazdálkodással jó
esély nyílik arra, hogy az idei évet ne hiánnyal, hanem az elmúlt évhez hasonlóan
többlettel zárjuk. Bebizonyosodott tehát,
hogy az intézményrendszerünk 2007-ben
végrehajtott reformja kerületünk lakóinak
érdekeit szolgálja, hiszen önkormányzatunk
minden ellenkező híresztelés, rémhírkeltés
ellenére minden feladatának eleget tett úgy,
hogy közben pozitív eredménnyel zárhattuk
az évet és megteremtődtek a lehetőségei
annak, hogy idén minden korábbinál több
pénz jusson idén fejlesztésekre úgy, hogy
a kerület intézményeinek működtetése is
garantált. Fontosnak tartom, hogy a költségvetésben megfelelő hangsúlyt kap a pol-

gármesteri program végrehajtása. Elegendő
forrás áll rendelkezésre a kerületi „Zöldprogram” végrehajtására, sporttámogatásra,
bűnmegelőzésre, közművelődésre, valamint
civil szervezetek működési támogatására
egyaránt. Fejlesztési bevételeink forrást biztosítanak közintézmények és lakóépületek
felújítására, köztereink rekonstrukciójára és
sok olyan feladat végrehajtására, amelyek a
kispestiek kényelmét és komfortérzetének
fokozását szolgálják. A 2008. évi gazdálkodást tekintve jó okunk van az optimizmusra.
Terveink végrehajtáshoz azonban szükség
van arra, hogy Kispest továbbra is a béke
szigete legyen és a szélsőségek romboló hatása ne érvényesülhessen kerületünkben.

Dr. Fried Miklós
(Fidesz-KDNP)

A 2008-as kispesti önkormányzati költségvetés fő jellemzője a megszorítás. Az
intézmények létszámát fűnyíróelv-szerűen
szabták meg. Például a szociális ágazatban
ez a létszám nem elegendő arra, hogy a
törvényben előírt kötelezettségnek maradéktalanul megfeleljen a „Segítő kéz” és a
„Családsegítő”. A megszorítás ellenére még
mindig 160 milliós működési és 266 milliós fejlesztési hiánnyal (újabb hitelfelvétel)
számol a költségvetés. Mi az oka ennek?
A független könyvvizsgáló már 2002-ben
azt írta: Az önkormányzat megőrizte ﬁzetőképességét, pénzügyi helyzete stabil volt,
év végén nem volt rövidlejáratú hitele, és
ehhez képest szabadfelhasználású pénzmaradványa 98 millió Ft volt. Ezzel szemben
2006-ban már ezt írta: Az önkormányzat
megőrizte ﬁzetőképességét (ez is valami)
pénzügyi helyzete egyre feszítettebb, év végén rövidlejáratú hitelállománya 545 millió
Ft volt (és ez folyamatosan nő), 619 millió
Ft vagyoncsökkenést kellett elkönyvelnie
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egy év alatt. Összehasonlítva a 2002-2006
közötti zárszámadásokat, kiderül, hogy az
elmúlt 4 év alatt (változatlan vezetéssel)
több mint 2 milliárd (2 000 millió) Ft-nyi
vagyont „tapsolt el” a szocialista-szabaddemokrata városvezetés. Eladtak milliárdos-százmilliós telkeket (utólag övezet-átsorolásokkal továbbnövelve az értéküket),
majd amikor megkérdeztük, hogy hova lett
a többmilliárdos vagyon ellenértéke, akkor
azt a választ kaptuk, hogy „utakban, járdákban, iskolaépületekben, parkokban”, ami
ﬁnoman szólva nem igaz, valójában felélték
a vagyont. Ugyanis itt jön be a képbe az az
adósság, amit a választási évben halmoztak
fel a hatalmukat féltő városvezetők. Háromévi semmittevés után 2006-ban hatalmas
hitelekből valóban látványos út- és járdaépítéseknek, játszótér- és iskolafelújításoknak
voltunk tanúi. Csakhogy ennek is az árát a
kispestiek fogják másfélszeresen visszaﬁzetni a következő években. A hitel mindig
drágább - erről szól a kamat. A felvett „fejlesztési hitel” az adósságot több mint 1000
millió (egymilliárd) Ft-tal növelte meg.
Ez az adósság csak 2008-ban 137 milliós
hitelkamatot és tőketörlesztést jelent, nem
beszélve a fővárosnak ﬁzetendő évi 32 millióról. És ez a következő években több mint
150 millió Ft-os törlesztési és kamat terhet
fog jelenteni minden évben. Ennyi mínuszszal indulunk!

Kolozsy György
(SZDSZ)

költségeinek lefaragásával és az intézményi rendszer karcsúsításával. A koalíciós
megállapodásunk megkötésekor külön
kitértünk a költségvetés helyzetének tarthatatlanságára. Tudtuk, hogy nem lesznek
népszerűek az előttünk álló döntések, de
azt is tudtuk, hogy tovább nem szabad várni vele. Az elmúlt év bebizonyította, hogy
lehet a költségeinket csökkenteni. A 2007.
évben oly nagyon kritizált iskolabezárás
és -összevonás a tavalyi költségvetésben
még nem jelent meg teljes egészében,
ennek ellenére a tervezett hiánycél alatt
tudtunk maradni. A most elfogadott költségvetés pedig évek óta az első, amikor
ilyen alacsony a tervezett hiány, úgy, hogy
közben az önkormányzat megvalósítja
céljait. Térﬁgyelő hálózatot épít a közbiztonság növelése érdekében. Sebességmérő
táblákat telepít a gyorshajtás preventív
megelőzésére. Új Zöldprogramot indít be,
köztereket, játszótereket, fasorokat újít
fel, hogy környezetünk tisztább, szebb és
egészségesebb legyen. Továbbra is teljesíti
önként vállalt feladatait, támogatva a szociálisan rászorulókat, a kispesti civil szervezeteket és egyházakat. Kiemelt célként
növeli a sport támogatását, hogy a kispesti
ﬁatalok jobb körülmények között tudjanak
sportolni, és élni a verseny és szabadidő
sport adta lehetőségekkel. Támogatja a
wekerlei centenáriumi programokat, hogy
méltóképpen tudjuk ünnepelni. Nagyon
sok feladat áll még előttünk, de meggyőződésünk, hogy a ciklus végére az önkormányzat költségvetése egyensúlyba fog
kerülni, és a felelős gazdálkodás hatására
a kerület még élhetőbb és évről évre szebb
lesz, az itt lakók megelégedettségére. Ezúton kérünk minden kispesti polgárt, hogy
segítsen például azzal, hogy adójának 1%ról nyilatkozzon. Ne hagyja azt elveszni
Kispest számára. Támogassák belátásuk
szerint a kispesti civil szervezeteket és
egyházakat.

az idei év költségvetésébe. Persze ez még
mindig azt jelenti, hogy folytatódik az eladósodás, de legalább kisebb mértékű a korábbi évekhez képest. Amennyiben sikerül
tartani a tervezetben megfogalmazottakat,
remélhetjük, hogy önkormányzatunk egy
kicsivel távolabb kerül a csődveszélytől.
Ebben a helyzetben nincs helye a gáncsoskodásnak, mindenkinek az az elsődleges
feladata, hogy Kispest gazdasági rendbetételét elősegítse. Meggyőződésem, hogy
a képviselőknek döntéseik meghozatalánál
nem a pártjuk előírásait és érdekeit kellene
szem előtt tartaniuk, hanem azt, hogy mi
szolgálja leginkább Kispest és a kispestiek
javát. A költségvetés egyes rovatainak módosítására tett, nem a koalíciótól származó
javaslatok közül egy kivételével semmit
sem támogatott az MSZP-SZDSZ többség.
Ebben sajnos a jelenlegi vezetés folytatja
az öt éve elkezdett erőpolitikát. Lehet,
hogy úgy képzelik, hogy a mandátummal
együtt a bölcsek kövét is megkapták, míg
mások csak butaságokat gondolnak. Sajnos úgy tűnik, hogy az ilyen irányú szemléletváltásra még várnunk kell. A hiányt
tovább lehetne csökkenteni, ha az annak
több mint harmadát kitevő propagandaköltségeket lefaragná a jelenlegi vezetést
adó többség. Erre persze kicsi az esély,
hiszen tapasztalhatjuk, hogy a „médiapolitizálás” elengedhetetlenül fontos nekik,
mert így tudják elhitetni a hatalmas károkat okozó döntéseikről, hogy azok előnyösek Kispestnek. Mindezt ﬁgyelembe véve
is örömmel tapasztaltam, és köszönet illeti
a jelenlegi vezetést, hogy a költségvetés
több, az Összefogás Kispestért Egyesület
2006-os választási programjában szereplő elképzelés megvalósítását lehetővé
teszi, mint például a térﬁgyelő rendszer
kiépítése, vagy a közterületek állapotának
javítása.

Nagy Tamás

Timár Béla

(Összefogás Kispestért)

a múlt évivel vetettem össze. Véleményem
szerint a költségvetési rendelet alapvetően
jó és takarékos, bár a lejjebb felhozott okok
miatt valószínűsíthetően tarthatatlan. Az
önkormányzat 10 és félmilliárdos költségvetési főösszege gyakorlatilag megegyezik
az egy évvel ezelőtti mértékkel. Ez azért
jelentős, mert nem enged az inﬂációs
nyomásnak, azaz a múlt évinél körülbelül
180 millió forinttal nagyobb bevételekhez
(10 547 millió forint) az előző évinél 768
millió forinttal kisebb(!) összkiadást (10
973 millió forint) tervez a költségvetés.
Ennek következtében a tavalyi 1 372
milliós hiánnyal szemben idén 426 millió
forint hiánnyal kalkulál a testület. Eddig
jó. Gyengéje a költségvetésnek, hogy a
bevételek aránya igen rossz. A működési
bevételek, amelyeknek zömét (70 %-át) az
úgynevezett szabályozott, azaz központi
költségvetéstől kapott átvett pénzeszközök
adják, a teljes bevételi főösszegnek közel
86 %-a, s mindössze a 14 %-a keletkezik
fejlesztésből. Csapdát rejtegethet az a kalkuláció is, miszerint a költségvetési rendelet nem számol bérfejlesztéssel, s így egy
esetleges központi béremelési kötelezettségnek nincs tartaléka. Ebben az esetben
működési hitelhez, előtte a költségvetés
módosításához kell folyamodni. Ez viszont
rontja a törekvéseket! A költségvetésen belül az előző évitől kiugróan eltérő tételek
az alábbiak. Oktatási célú programokra
és támogatásokra ebben az évben 18 millió forinttal kevesebbet, ugyanakkor a
Biztonságos Kispestért programra közel
60 millió forinttal többet szán a polgármester. Feltűnő, hogy a Civil programban
beígért támogatások megmaradtak a tavalyi szinten. Igaz, a közművelődési célú
támogatások és programok 28 millióval
növekedtek. Mintegy felére csökkent az
általános tartalék. Ez azt jelenti, hogy a
költségvetésben nem kalkulált váratlan
kiadásokra rendkívül szűk mozgástere
marad a hivatalnak. Nem változtak az önkormányzat által alapított díjak mellé járó
pénzjutalmak mértékei. A költségvetési
terv bérfejlesztéssel nem számol, és az átlagos önkormányzati alkalmazotti létszám
is megegyezik a múlt évivel, de tovább kell
folytatni az intézménystruktúra átalakítását, beleértve a polgármesteri hivatalt
is. Még takarékosabb intézményrendszert
kell működtetni.

Testületi ülés
A Szabad Demokraták Szövetsége már
hosszú évek óta kereste a lehetőséget
a kispesti költségvetés egyensúlyának
visszaállítására és az eladósodottság
megállítására. Mindenki tudta, hogy a
költségvetés hiányának megszüntetéséhez
szigorú intézkedéseket kell hozni a hivatal

(MDF-FKgP-CÉFKE)
A korábbi öt év herdálását tekintve már az
is jó hírnek számít, hogy „csak” néhány
száz millió forintos hiány lett betervezve

A múlt hónapban elfogadott költségvetési
rendelet vitáján betegségem miatt nem tudtam jelen lenni, így az ott elhangzottak nem
befolyásolhattak véleményemben, amelynek kialakításához egyedül az idei tervet

A képviselő-testületi ülések időpontja: minden hónap harmadik
keddje, 14 óra. A képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi
pontok a polgármesteri hivatal
honlapján tekinthetők meg az ülést
megelőző hét szerdájától.

vélemények [ 2008. március ] w w w. k i s p e s t . h u

13.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.0016.00 óráig, előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Eördögh Gábor

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Dr. Istvánﬁ Sándor

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.

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.
Ebédidő: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)

Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő 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 17-19ig. Vass Lajos Ált. Isk.,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

Szemők Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfő 18-20 óráig.
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet

Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap első hétfő 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet

Lőrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

8.sz. választókörzet

Szujkó Szilvia (MSZP)

Minden hónap első péntekén 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet

Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet

Kránitz Krisztián (MSZP)

Minden hónap első 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 első szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfő 18.30-20
óráig. Polgármesteri Hivatal, előzetes 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 képviselő

óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselő

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő

Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első hétfő, 17.3018.30-ig. Telefonos bejelentkezés:
06-20-460-4172. Kerületi Fidesz Iroda,
Ady E. út 91.

Listás képviselő

Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda, 18-19.30ig. Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13.
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselő

Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselő

Listás képviselő

Minden hónap harmadik hétfő 16.30-18
óráig. Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselő

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19
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„Jézus Szíve” Plébánia
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra,
szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet
jelentkezni.
Wekerletelepi Református Egyházközség
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor.
E-mail: wek.reformatus@freemail. hu
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 fél 8 és 18 órakor. Vasárnap: 7,
8.30 (gyerekek és családok szentmiséje), 10 és 18 órakor.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 és délután
4–5 óráig.
Programok a közösségi házban.
Bibliaóra kedden délelőtt 9.30-kor.
Játszóház kisgyermekek részére szerdán délelőtt fél 10-kor.
Új Apostoli Egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.

Listás képviselő

Listás képviselő

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 10
óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör.
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: ifjúsági bibliaóra.
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utolsó
vasárnap
16
órakor
ifjúsági
istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

Minden hónap harmadik hétfő, 17-18 óráig. Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

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
külön-külön) 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.

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Nagy Tamás (MDF)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.
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Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17. kispestert@freemail.hu

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

Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2008.
március 25. A helyes megfejtők között könyvutalványokat
és Kispest pólókat sorsolunk ki. A februári számunkban

közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Mutassa meg kérem a
hölgynek a számláját”; Nyerteseink: Berkesi Jánosné (Lehel
u.), Nyikos László (Zrínyi u.). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

Felelős kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd. Szerkesztette: Bazsó Zoltán. Korrektor: Villás Dániel. Tördelés:
Ultramarin Design. Fotó: Nyitrai Ferenc. Szerkesztőség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695. E-mail: ujsag@kispest.hu
Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu. Nyomdai előállítás: Egri Nyomda. Terjeszti a 3 Proﬁ Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban. Lapzárta: minden hónap 25. napja. www.kispest.hu
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Wekerlei Pódium
Önálló programsorozatunkban wekerlei
művészek lépnek fel, akikkel a wekerlei
életről is beszélgetünk.
Időpont: március 15.
Hangverseny és beszélgetés
Heinrich Schütz: Máté Passió, előadja a
Wekerle-telepi Szent József-kórus. Karnagy: Kaposi Gergely. Szólisták: Muk
József (evangélista), Cser Péter (Jézus),
Tarnainé Benkő Orsolya (szolgáló), Molnár János (Kaifás, Júdás), Almási Bálint
(Péter), Vajk Ádám (Pilátus).
Belépődíj nincs!
Kezdés: 19.00 óra
Helyszín: a római katolikus templom,
utána beszélgetés a karnaggyal és a szólistákkal a Munkás Szent József Közösségi Házban.

Kiállítás
„Varázs–világ” címmel kiállítás az Árnyas óvoda gyermekeinek munkáiból. A
Wekerle-telep legkisebbjeinek hozzájárulása a centenáriumi ünnepségsorozathoz!
A Wekerlei Társaskör Egyesület felújított
helyiségének ünnepélyes megnyitója.
Megnyitó március 29-én 17:00 órakor
a Wekerlei Társaskör Egyesületben (Kós
Károly tér 10.).
A kiállítás megtekinthető: 2008. május
10-ig.

Szabadtéri
fotókiállítás
Március 30-án szabadtéri fotókiállítás
nyílik Szelényi Károly a Wekerléhez
hasonló építésű telepeken készített fotóiból. Megnyitó: 11 óra. A kiállítást Nagy
Gergely építész nyitja meg. A kiállítás
megtekinthető minden nap reggel 9 órától
sötétedésig. Helyszín: a Kós Károly téren,
a Társaskör helyiségével szemben.

Képzőművészeti
seregszemle
A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE)
a Wekerle-telep centenáriumának alkalmából képzőművészeti pályázatot ír ki

öntevékeny (amatőr) művészek számára. Korcsoportok: óvódás, alsó-, illetve
felsőtagozatos általános iskolás, középiskolás, felnőtt. Téma: a Wekerle-telep, illetve a Centenárium. A munkák bármely
technikával készülhetnek, maximum A3
méretben (420x297 mm). A művek hátoldalára kérjük nyomtatott betűvel felírni
a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét!
Az alkotásokat szakértő zsűri bírálja el.
A legkiválóbb pályaműveket a WTE díjakkal ismeri el, és októberben kiállításon
mutatja be. A műveket augusztus 1-jéig
kell leadni a WTE irodájában.

Tisztelgés a
tervezők előtt
Kedves wekerlei lakástulajdonos! Szeret
Ön Wekerlén élni? Ugye, igen! De elgondolkodott-e már valaha azon, vajon hogy
hívták azt az embert, akinek szeretett
lakását köszönheti? Vajon ki volt az az építész, akinek tervei alapján elkészült az Ön
otthona? Nos, a Wekerle Centenárium alkalmából lehetőséget szeretnénk nyújtani
az itt élőknek, hogy megemlékezhessenek
és tiszteleghessenek a száz évvel ezelőtt
alkotó tervezők előtt. Minden háztípushoz
elkészítünk egy-egy emléktáblát, rajta tervezője nevével, és a Wekerle Centenárium
emblémájával. Április 20-án, a Wekerle
étteremben nyíló, az eredeti építészrajzokból megrendezésre kerülő kiállításunkon
bemutatjuk az egyes háztípusokat és a rájuk kerülő emléktáblákat. A táblákat a kiállítás ideje alatt jelképes, 3 000 Ft-os áron
lehet megrendelni. Megvásárlás esetén
segítünk elhelyezni azt az Ön épületének
falán, jól látható helyen. Reméljük, Ön is
a büszke ingatlantulajdonosok egyike lesz,
aki él majd a felajánlott lehetőséggel és
ekképp fejezi ki tiszteletét e csoda egyik
alkotója előtt!

Szép házak –
szép udvarok
Kispest önkormányzata a Wekerle Centenárium jegyében pályázatot hirdet „Szép
házak – szép udvarok” címmel. A pályázat célja: olyan egyéni és/vagy közösségi
erőfeszítések bemutatása, propagálása és
jutalmazása, melyek saját környezetük
megóvásában, rendben tartásában példaértékűek.
Pályázati feltételek
A pályázaton minden wekerlei lakástulajdonos, illetve lakóközösség részt vehet,
nagyságtól függetlenül, bármilyen körynyezetformáló megoldással. Így tárgya
lehet például a telek rendben tartása, az
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épület példaértékű gondozása, felújítása,
a melléképület(ek) stílusos kialakítása,
az utcafront előtti közterület gondozása,
mindezek együtt vagy külön-külön is.
Díjazás
I. díj: 150 000 Ft.
II. díj: 100 000 Ft.
III. díj: 50 000 Ft.
A díjazottak a pénzdíjon felül az ingatlanon felszerelt plakettet kapnak.(A díjazás
az ingatlan további fejlesztésére fordítandó.) Tartalmi feltételek: formai megkötöttség nincs. Egyértelműen be kell mutatni a
pályázat tárgyát képező megoldásokat és
azok mikéntjét (például magánberuházás,
lakóközösség összefogása, szabadidős
környezetrendezés stb.). Javasolt összeállítás: fényképes illusztráció mellé szöveges
ismertetés. A névvel, címmel ellátott, zárt
borítékban elhelyezett pályázatokat a kispesti önkormányzat címére kell eljuttatni:
Kispest Polgármesteri Hivatal, 1195 Budapest, Városház tér 18., illetve leadhatók a
Wekerlei Társaskör Egyesület irodájában:
1192 Budapest, Kós Károly tér 10. A borítékra rá kell írni a „Szép házak – szép
udvarok pályázat” címet.
A pályázatok benyújtásának határideje:
június 30.
Eredményhirdetés: 2008. szeptember 14.
XVII. Wekerlei Napok.

Wekerle-telep
indulója
A Wekerle-telep Budapest ékköve, különleges színfoltja. Építészeti adottságai
és lakóinak közösségi ereje sajátos öszszetartó erőt jelentenek. A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) az összetartozás
érzésnek erősítése érdekében, a Wekerle
Centenárium jegyében pályázatot hirdet
Wekerle-telep indulójának megírására.
Olyan teljes (zene és szöveg) pályaművek
beküldését várjuk, amelyek megjelenítik
a telep legfontosabb értékeit (egységes
építészeti megoldások, fák, kertek, spalettás házak, sajátos közösségi élet stb.);
tartalmazzák a telep iránti szeretetet és
elkötelezettséget; könnyen megjegyezhetők és énekelhetők. A pályázat jeligés.
Bárki pályázhat, megkötöttség nincs. A
benyújtott pályázatnak a verset (szöveg),
a kottát (zene) kell tartalmaznia, valamint
a jeligét és egy zárt borítékban a jeligéhez
tartozó szerzők nevét és elérhetőségüket.
A pályázatokat május 30-án 16 óráig kell
eljuttatni (személyesen leadni, vagy postán feladni) a WTE-ben. A pályázatokat
szakértő zsűri bírálja el. A legjobbnak
ítélt alkotást a WTE 100 000 Ft díjjal
jutalmazza, valamint azt a Wekerle-telep
indulójának tekinti, és rendezvényein
rendre elénekli.

A szemétmentes
Kispestért!
Tisztelt Kispesti Lakók! Tegyünk együtt a
szemétmentes Kispestért!
Önkormányzatunk kiemelten fontos kérdésnek tartja kerületünkben a tiszta, szemétmentes közterületek kialakítását és a
tisztább, élhetőbb lakókörnyezet biztosítását. Közterületeink, közparkjaink szemétmentesítését idén is az Omega Kht. és az
FKF Rt. végzi, emellett azonban Önöknek
is feladata, hogy az ingatlanjaikon keletkezett hulladékot kezeljék, az ingatlanok
szemétmentesítését elvégezzék. A kötelezettség kiterjed az ingatlan teljes területére,
illetve az ingatlan előtti zöldsávra, árokra,
és előkertekre is. A szemétmentesítést a
Helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről és a településrész
tisztaságáról szóló rendelet tartalmazza,
mely szerint: „Az egyes ingatlanok tisztán
tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
tartós használója, illetőleg haszonélvezője,
másnak a használatában lévő ingatlanok
(ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint
- a bérlő köteles gondoskodni.
Továbbá: „Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: a) az ingatlan
előtti járda, (járda hiányában egy méter
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai, továbbá; e) a beépítetlen
telekingatlan tisztán tartásáról.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy közterületen
szemetelni, vagy a közterületet más módon
beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket, avart) lerakni, a közterületen lévő
berendezési és felszerelési tárgyat, fákat
vagy egyéb növényeket beszennyezni, rongálni tilos. Aki a kötelezettségnek nem tesz
eleget, 30 000 forintig terjedő szabálysértési
bírsággal sújtható. Kérjük, hogy környezetünk szépsége, és lakótársaik, családtagjaik
egészsége érdekében mind az ingatlanon,
mind pedig az ingatlan előtti zöldsávon és
az árokban, a kiemelkedő útszegélyig végezzék el a tisztán tartást, szemétmentesítést.
Földterületeink és közvetlen környezetünk
tisztasága mindannyiunk közös érdeke!
Kispest Önkormányzata

Köszönjük!
Köszönjük, hogy adója 1 %-ával támogatta
alapítványunkat. Kérjük, hogy támogassa
továbbra is a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványt, melynek célja
a kispesti rászorultak speciális élethelyze-

téhez nyújtandó segítségadás, gyógyászati
segédeszközök megvásárlásának támogatása, egyéb szociális és karitatív tevékenység. Adószám: 19677976-1-43
Finta Zsolt
kuratóriumi elnök
Köszönjük, hogy adója 1 %-ával támogatta a Kispesti Jóléti Egyesületet. Kérjük,
hogy támogassa továbbra is egyesületünket. Adószám: 18250578-2-43.
A Kispesti Kertbarát Klub szeretettel
várja mindazon polgárok (minden korosztály) jelentkezését, akik szívesen tennének
környezetükért, és önmagukért valami
kézzel foghatót! A Klub ÚJ PROGRAMOT hirdet! Adja adója 1 %- át a Kispesti
Kertbarát Klubnak, és ebből a pénzből fát
ültetünk közterületen, kerületünkben! Lehetőség van fát örökbe fogadni! Adószám:
18041284-1-43. A Klub minden hétfőn a
Kispesti Kaszinóban (Fő u. 42.) 17 órakor
önképző előadást tart! Szeretettel várunk
mindenkit!
Kispesti Kertbarát Klub
Kérjük, fejezze ki jóakaratát, hogy személyi jövedelem adójának második 1%-át a
Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház
javára ajánlja fel! Technikai számunk: 1067.
Segítse rászoruló embertársait, hiszen
az alábbi szolgálatainkkal mi is segítjük!
Hajléktalanok Nappali Melegedője (XIV.
ker.), Hajléktalanok Éjszakai Szállója (VII.
ker.), Miklós Kápolna és Közösségi Helyiség (XIV. ker.), utcai szolgálatok: Zuglóban és Kispesten (tel.: 06-70-333-6615),
közétkeztetés: Örs vezér terén, Határ úton
minden szerdai és csütörtöki napokon 16
órától, betegápolás, gondozás (VII. ker.).
A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház
elnöksége nevében támogatását ezúton is
hálás szívvel köszönjük!

Kispesti
művészek
A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület
iparművész tagjai a lőrinci Út Galériában
állítanak ki a Madách Imre út 49. szám
alatt. Harasztÿ István önálló kiállítása
március 19-án nyílik a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben, aki csoportos kiállításokon is részt vesz: az Abigél Galéria „Téli
tárlat” című kiállításán március 14-ig, valamint Kassán a Szinyei Merse Pál Társaság „Tér-kép” című tárlatán március 30-ig.
Németh Róbert kiállítása az Epreskertben
a Fríz teremben látható március végéig, valamint Szentendrén a Művészet Malomban
a Friss-Art expo csoportos kiállításán is
láthatók munkái márciusban. Vén Zoltán
ex librisei a gyűjtők kiállításán láthatók az

Iparművészeti Múzeumban áprilisig.
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület

Számot adunk
A Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete (KINYE, tel.:
280-7429) elnöksége az év elején számolt
be tagjainak a 2007-ben végzett munkáról.
„Egész évben arra törekedtünk, hogy tagjaink jól érezzék magukat egyesületünkben”
– hangzott el az elnöki beszámolóban – „a
klubokban, a kirándulásokon, a kézimunkakörben, a gyógytornán érezzék azt, hogy
szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni,
kikapcsolódva és szórakozva”. A vezetőség
nagy örömére a tagok örömmel és szeretettel jönnek a rendezvényekre. Munkánkban
továbbra is igyekezni fogunk mindent megtenni azért, hogy tagjainkat felszabadultnak,
megelégedettnek és boldognak lássuk. Az
idén is sok kellemes meglepetés vár ránk.
Szeretnénk, ha a kispesti nyugdíjasok mindmind egyesületünk tagjai lennének, hogy
együtt örüljünk, szórakozzunk, s hasznosan
töltsük a megérdemelt nyugdíjas éveket.
Megszólítjuk mindazokat a nyugdíjasokat,
akik még nem sorolhatók tagjaink közé,
igyekezzenek a „mulasztásukat” pótolni, mi
nagy szeretettel várjuk őket. Abban biztosak
vagyunk, hogy nem fogják megbánni, ha
csatlakoznak hozzánk. Ne feledjék, szeretettel várunk minden nyugdíjast!
az egyesület elnöksége

Drámapályázat
A KMO Művelődési Ház és a Wekerlei
Társaskör Egyesület a Wekerlei Centenárium tiszteletére drámaíró pályázatot ír ki
a mai kor dramaturgiai követelményeinek
megfelelő népszínmű jellegű egyfelvonásos
színdarab írására. A pályázat elbírálásakor
előnyben részesül az a mű, mely: Wekerle
történeti hagyományaira épül; a humor,
a vidámság, a szórakoztatás eszközeit is
használja; lehetőséget ad arra, hogy benne a
művészet különböző ágai (zene, tánc, ének)
is szerepet kapjon.
A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt
művet a centenáriumi ünnepségsorozat
keretében egy alkalmi társulat előadásában
mutatják be. A társulat tagjait szereplő
-válogatás során Kispest lakosaiból választanánk ki. A legjobbnak ítélt pályamű
100.000 Ft jutalomban részesül.
A pályamű benyújtásának határideje:
2008. április 30.
A pályázatokat a KMO Művelődési Házba
(1191 Budapest, Teleki u. 50.) személyesen
vagy postán kérjük eljuttatni.
További információk a www.kispest.hu
oldalon olvashatók.
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Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

Teleki u. 50. / Tel.: 282-9826, 282-9736; Fax: 282-9752 E-mail: kmo@kispest.hu, www.kmo.kispest.hu

RENDEZVÉNYEK
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI előadássorozat
Csütörtöki napokon 18 órától, 2 órában,
az őskortól a görög kultúrán át a női szépségig...
Előadó: Goda Zsuzsa művésztanár
Március 13.: A női szépség.
Március 20.: Képelemzések.
Április 3.: Nagy egyéniségek.
Belépődíj: 500 Ft.
március 14. péntek 17 óra
SZIPÁL MÁRTON fotóművész kiállítása
Megnyitja: Lévai Jenő a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökségi tagja.
Kurátor: Dr. Szemere László galerista.
Megtekinthető: április 16-ig
március 14. péntek 20-01 óráig
COCTAIL PARTY
Tavasz-zsongás
Idézzük fel együtt azt, amikor ﬁatalok
(ﬁatalabbak) voltunk!
Klubtagsági igazolvány és előzetes jegyváltás a KMO-ban.
március 18. kedd 17 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM
FELNŐTTEKNEK
(április 12-13. és április 19-20.)
ingyenes tájékoztató előadás
március 19. szerda 18 óra
HARASZTŸ ISTVÁN „ÉDESKE”
SZOBRÁSZMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Köszöntőt mond Gajda Péter Kispest polgármestere.
A kiállítást megnyitja: Wehner Tibor művészettörténész
Helyszín: Nagy Balogh János Kiállítóterem
(Bp. XIX. Ady E. u. 57.)
Megtekinthető: április 20-ig
március 28-30. péntek-szombat 9-18 óráig,
vasárnap 9-17 óráig
A TERMÉSZET CSODÁI – KIÁLLÍTÁS
Hüllők, halak, növények, lepkék, ásványok
Belépődíj: felnőtt: 700 Ft; gyerek: 500 Ft;
csoportos belépő (10 fő felett): 300 Ft.
április 4. péntek 19 óra
GÖRÖG EST
Zenél a Mydros együttes
tánctanítás, ételkóstoló, vetélkedő
Belépődíj: 600 Ft.
április 5. szombat 10.30 óra
SZERESD A TESTVÉRED!
- Halász Judit koncertje
Belépődíj: elővételben 1 600 Ft,
az előadás napján: 2 000 Ft.
április 5. 15 óra

MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
„Domboldalon áll egy öreg nyárfa …”
Belépődíj: 700; 600 és 500 Ft.
Jegyinformáció és értékesítés a 06-30-2653800 telefonszámon Herr Olivérnél.

denciájának címére: KMO Művelődési Ház,
1191 Budapest, Teleki u. 50. vagy posta (galambbal) vagy a kissagnes@kmo.kispest.hu
e-mail címre.

április 5. szombat 20-23 óráig
SKÓT TÁNCHÁZ
– kezdőknek és középhaladóknak
A Budapest Skót Tánc Klub minden hónap
első szombatján várja a skót táncok iránt
érdeklődőket. Az életkor és a nem sem
akadály.
Zenél a Dagda együttes!
Belépődíj: 500 Ft.

2008 tavaszán is megrendezzük a hagyományos Kinder Tojás Fesztivált (jelentkezési
határidő: április 11.) és az Amatőr Moderntánc Fesztivált (jelentkezési határidő:
április 30.), melyek felhívását hamarosan
megtalálják az iskolákban. Kérjük, ﬁgyeljék
honlapunkat: www.kmo.kispest.hu

vasárnaponként 16-21 óráig
TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
Szeretettel várjuk, ha társat, társaságot,
barátot keres, kulturált körülmények között kíván szórakozni és szeret jó zenére
táncolni.
Zenél: Somogyi Károly
Belépődíj: 600 Ft.

ELŐZETES
április 15. kedd 19 óra
INDUL A BAKTERHÁZ – a Turay Ida
Színház vendégjátéka
Belépődíj: elővételben: 1 800 Ft, az előadás
napján: 2 200 Ft.
április 18. péntek 15 óra
TOLNAY KLÁRI FILMKLUB
– a magyar ﬁlm gyöngyszemei
Szerelem – Rendező: Makk Károly
A vetítés után beszélgetés a ﬁlmről.
Klubvezető: Kupai Eszter
Belépődíj: 300 Ft.

FELHÍVÁSOK
Közhírré tétetik!
Nemes Hölgyek és Urak! Mátyás kiráylyunk tiszteletére „Mátyás mesék” címmel
prózamondó versenyt hirdetünk 9-99 éves
korig mindenki számára, aki Pesten vagy
Budán él.
Várjuk egyéni mesemondók és zenés regölők jelentkezését, akik maximum 5 percben
elregélik nagy királyunk dicsőséges cselekedeteit. Pest és Buda legjobbjai 2008 májusában – nemes zsűri előtt – megmérettetnek. A legkiválóbbak „Egy nap Mátyás
udvarában” című programban bemutatkozhatnak, és részt vehetnek egy középkori
lakomán. Jelentkezéseteket várjuk március
31-ig a Mátyás királyunk ideiglenes rezi-
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A TERMÉSZET CSODÁI
kiállítás és vásár
Március 28-30. péntek-szombat 9-18
óráig, vasárnap 9-17 óráig
Az első nagy tavaszi családi rendezvényre invitálják a kispestieket a művelődési
ház szervezői! Igazi családi elfoglaltságot ígér a kiállítás.
Többek között látható lesz: hüllők, díszhalak, óriáskígyók, teknősök, gekkók,
lepkék, bogarak, rovarok, pókok, madarak, tengerimalacok, törpenyulak, gazdit
kereső cicák.
Kaktuszok, egzotikus és dísznövények,
virágritkaságok, ásványok a világ minden tájáról, várják a látogatókat.
Kiegészítő programként: játszóház
gyerekeknek, előadások, állateledel- és
könyvvásár.
Szeretettel várják a vendégeket a látványos hétvégi programon!
Kedves Vendégünk!
Ha szeretné, hogy a megújult KMO Művelődési Ház programjairól elektronikus hírlevelet küldjünk Önnek, akkor kérjük, írjon egy
„hírlevél” tárgyú levelet a kmo@kispest.hu
címre, illetve személyesen az információs
szolgálatunknál adhatja meg adatait!
Köszönettel!
A KMO munkatársai
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Programjainkról tájékoztatást kaphat
személyesen és telefonon, valamint a
honlapon, tanfolyamainkra és klubjainkra jelentkezhet munkanapokon 920 óráig a KMO Művelődési Házban!

Wekerlei Gyermekház
Petur u. 7. / Tel.,fax: 282-9895, E-mail: gyermekhaz@kispest.hu, Honlap: www.kispest.hu/gyermekhaz

PROGRAMOK
TARKABARKA PÉNTEK DÉLUTÁNOK
Március 14.: Ki lopta el a húsvéti tojásokat?
– bábjáték.
Március 21.: Tavaszi szünet.
Március 28.: Táncház – kézműves foglakozás: kis kedvenceink, háziállatok készítése
különböző technikával.

KIÁLLÍTÁSOK
Március 3-tó április 4-ig Kállai Nagy Krisztina meseillusztrácói láthatóak.

FOGLALKOZÁSOK
GYEREKEKNEK
ZENEBÖLCSI
Verses-dalos foglalkozás 1–3 éves gyermekeknek.
Hétfő 15.45 –16.25 és 16.30 –17.10
ZENEOVI
3 –5 éves gyermekeknek.
Hétfő 17.10 – 17.50
RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülők a kodályi
elvek alapján.
Szerda 16.00 – 16.30 és 16.45 – 17.15
MASZAT MŰHELY
Kreatív kézműves foglalkozás a legkisebbeknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig.
Váltóruha szükséges, mert bizony maszatosak leszünk!
Péntek 9.00 – 9.30, 10.00 – 10.30,
11.00 – 11.30
Előzetes jelentkezés szükséges!
FAZEKAS SZAKKÖR
Agyagozás 6–14 éves gyermekeknek.
Ismerkedés az agyaggal, korongozás, mázazás.
Péntek 16.30 – 18.00
PAMACS RAJZSTÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 5–12
éves korig. Változatos technikák, a térlátás
és esztétikai érzék fejlesztése. Festünk,
rajzolunk, nyomatokat készítünk, különleges, eszközöket és technikákat próbálunk
ki (kollázs, montázs, frottázs, monotípia,
akvarell, viaszkarc stb.).
Péntek 16.00 – 17.30
MANÓ MŰHELY
Jó hangulatban barkácsolunk, formázunk,
festünk üvegre, papírra, gipszre. A gyere-

kek elsajátíthatják a népi kismesterségek
fortélyait és a modern technikákat. 6-12
éves korig.
Hétfő 17.00 – 18.30
SZÖSZMÖTÖLŐ
Különböző tárgyak készítése természetes,
szálas anyagokból (raﬁa, csuhé, gyékény,
szalma, kender) 6–14 éveseknek.
Kedd 15.30 – 17.00
Előzetes jelentkezés szükséges!
ALLEGRO TÁNCMŰVÉSZETI
ISKOLA
Magas színvonalú táncképzés 7 éves kortól.
A színpadi tánc, a klasszikus balett és a
modern táncok alapjai.
Csütörtök: 16.20 – 17.50 (12 éves korig);
18.00 – 19.30 (12 év fölött)
SAKK SZAKKÖR
Iskolásoknak kezdő és haladó szinten.
Péntek 16.00 – 17.30
GOMBFOCI
Sokak kedvenc gyermekkori játékát elevenítjük fel. Ez a rendkívül szórakoztató
játék elsősorban a logikát és gondolkodást
fejleszti. Korosztálytól független.
Péntek 16.00 – 17.30
Előzetes jelentkezés szükséges!

TANFOLYAMOK
FELNŐTTEKNEK:
FOLTVARRÁS (KEZDŐ)
20 órás tanfolyam kezdőknek, 12 alapmotívum elsajátítása.
Csütörtök 17.00 – 21.00
FOLTVARRÁS (HALADÓ)
20 órás tanfolyam haladó szinten.
Csütörtök 17.00 – 21.00
Előzetes jelentkezés szükséges
A FAZEKASSÁG ALAPJAI
Három hónapos, 24 órás tanfolyam. Korongozás gépi és kézi koronggal, mázazás, dízszítés. A kész munkákat kiégetjük. Az árak
az anyagköltséget is tartalmazzák.
Péntek 18.00 – 20.00
Előzetes jelentkezés szükséges.
KOSÁRFONÁS
Kéthónapos tanfolyam felnőttek részére.
Kedd 17.00 – 20.00
Az árak az anyagköltséget is tartalmazzák
Előzetes jelentkezés szükséges.

sajátíthatnak el. Blúz, szoknya, nadrág,
zsebek, cipzár, gombolópántok készítése.
A tanfolyamhoz a varrógépet biztosítjuk!
Kérjük, hogy első alkalommal hozzon magával ollót.
Kedd 18.00-20.00
Részvételi díj: 10 000 Ft / 2 hónap
Előzetes jelentkezés szükséges!
ALLEGRO TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok felnőtteknek. Partner nem szükséges!
Kedd 18.00 – 19.10. (kezdő)
Csütörtök 19.50 – 21.00 (haladó)
TORNA NYUGDÍJON TÚL
Gyógytorna időseknek gerinctáji bántalmakra és egyéb panaszokra.
Kedd 8.00 – 9.00 és 9.00 – 10.00
Csütörtök 8.00 – 9.00 és 9.00 – 10.00
Előzetes megbeszélés szükséges!
JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely belső harmóniához, örömhöz, egészséghez, a test-lélekszellem harmóniájához vezet. Hajlékony,
ﬁatalos testet, energiától sugárzó személyiséget, tiszta gondolkodást eredményez.
Szerda 18.00 – 19.30

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Három hetente egyszer.
Csütörtök 17.00 – 20.00
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása.
Hétfő 18.00 – 21.00
SZÜLÉS ELŐTT ÉS UTÁN
Őszinte, kötetlen beszélgetések védőnők,
gyermekorvosok, szakemberek vezetésével várandós anyukáknak és kisgyermekeseknek.
Március 19.: 10.00 – 11.30
IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Írásunk rejtelmei, a betűk, a számok misztikája. Mit mesél a ﬁrka és a rajz? Az aláírásod te magad vagy!
Péntek 17.00 – 19.00

SZABÁS – VARRÁS TANFOLYAM
Két hónap alatt kezdő szintről a varrásfajtákat, a varrás alapjait, különböző trükköket
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SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Dual,
Schneider. Tel.: 06/20-531-7638, 06/20-542-3529
TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN.
Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható, precíz
munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235,
06/20-415-1712
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák
átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere, nadrág
felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jahn
Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
Gyógypedikűrös-manikűrös házhoz megy. Hétvégén
is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési munkák,
mosdók, mosogatók, wc-k, wc tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők felújítása
garanciával, palatetők javítása. Tel.: 06/20-439-0846,
258-0846, e-mail: olci@t-online.hu
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. 0670-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES
FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villanybojlerek
szakszerű javítása garanciával. Javítás esetén díjtalan
kiszállással. 281-07-69, 06 30 912-1294
Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése. Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, zsindelyezés,
cserépfedés garanciával, szakmai hozzáértéssel.
06/30-911-8720
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás.
Igényes, precíz szakmunka, megbízható szakemberek. Ingyenes felmérés! Telefon: 06/20-537-8099,
295-3998
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k,
egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését,
bevallások készítését, Tb- adó ügyintézését. Tel.: 2811320, 06/20-360-9129

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS
GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.: 06/209274-188
LAKÁSFELÚJÍTÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. MINŐSÉGI MUNKA REÁLIS ÁRON,
ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSSEL. TEL.: 06/20933-8634, 0670/ 38-49-334, 282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Telefon: 282-1201,
06/30-942-9460
Jakab Izabella szakbecsűs műgyűjtő vásárol készpénzért kiemelt áron, mindennemű régiséget. Festményeket, bútorokat, könyveket, hanglemezeket, órákat,
porcelánokat, zongorát, rádiót, kerámiákat, egyéb lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot, kiürítéssel is.
Kiszállás, szakbecslés díjtalan! Tel.: 06/20-988-2251
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések
alapján, valamint sérült bútorok javítása. Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig.
Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.00-12.00. XVIII.
Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyors szervíz, Lakásán minden
típusú háztartásigép javítása garanciával! Kiszállási
díj nincs! Tel.: 285-3488, 06/30-9-50-17-17, www.
megoldasszerviz.hu
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák.
Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait
újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.:
281-4249, 06/30-931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok,
kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.:
06/30-961-37-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható
zöldszámon: 06/80-625-625, 06/20-467-7693
Budapesten és környékén szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált parketta lerakását vállaljuk rövid határidővel, takarítással. Állapotfelmérés
ingyenes. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-505-8982,
06/20-805-6743
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás,
vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás.
Üvegezést és tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Telefon: 06/30
345-7130

Víz-gáz-fűtésszerelés! Korrekt áron, garanciával.
Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem
hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu
Bádogos és vízvezeték szerelő munkák, fürdőszoba
felújítások, javítások, tetőjavítások. Tel.. 06/20-3915982, 291-92-39
Egyedi és folyamatos! Kertgondozás, kertépítés, esőscsatorna- és padlástakarítás. Tel.: 06/20-588-6071
INGATLAN
CSAK NÁLUNK! XVIII-XIX. KERÜLETBEN
ELADÓK ÁLTAL VÁLASZTHATÓ JUTALÉKKULCSOK CSALÁDI HÁZAK, HÁZRÉSZEK,
IKERHÁZAK ÉRTÉKESÍTÉSE ESETÉN. ÉRTÉKBECSLÉST IS VÁLLALUNK. HETING INGATLANIRODA 1194. Bp. Tülök utca 20. Telefonos
időpont egyeztetés: 290-74-42, 06-30-954-23-26,
www.hevertle.hu
KISPEST KERTVÁROS csendes utcájában jó
állapotú, kétszobás, nappalis, két lakószintes, barátságos ikerház fele kisméretű telekkel, gépkocsi
beállóval eladó. Irányár: 26.000.000 Ft. Bővebben:
www.hevertle.hu vagy 290-74-42, 06-30-954-23-26
HETING INGATLANIRODA
ILYEN ÉPÜLET KISPESTEN NINCS TÖBB! VAS
GEREBEN UTCA VONZÁSKÖRÉBEN két teljes
lakószintes, 150 nm lakóterületű, négyszobás, nappalis, dupla fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház külön
bejáratú, 75 négyszögöl telekkel, gépkocsi beállóval
kulcsra készen 39 milliós irányáron eladó. Bővebben:
www.hevertle.hu vagy 291-33-57, 06-30-281-18-77
HETING INGATLANIRODA
KISPEST-KERTVÁROSBAN amerikai stílusú, egyzszintes, három szobás, terasz-kertkapcsolatos nappalis, 100 m2 nettó lakóterületű, 2006-ban újjáépített
ház 120 négyszögöl telken eladó. Irányár: 36.000.000
Ft. Bővebben: www.hevertle.hu vagy 291-33-57, 0630-281-18-77 HETING INGATLANIRODA
Megnyílt Kispest legnagyobb ingatlanirodája! Szeretné ingatlanát gyorsan eladni? Keresi álmai otthonát?
Széles kínálattal várjuk régi- és új ügyfeleinket. Teljes
körű ügyintézés, felkészült munkatársak. Ingatlancentrum: XIX., Ady Endre út 43. (Báthory-Hunyadi
u. között) Ny.: 9-18.00 óráig. Tel.: 280-5830, 06/70248-8803 www.ingatlan-centrum.eu
Kispesten, a Jókai utcában, 100 nöl telken, kétszintes, 4 szobás + nappali + étkezős ingatlan, fedett 2
kocsibeállással eladó. Megegyezéssel beszámítok
kispesti csendes részen lévő négyemeletes ház első
emeletén 1+2 félszobás tehermentes lakást. Iá.: 28.2
M Ft. Tel.: 378-1111
EZT NE HAGYJA KI! WEKERLEI SZÉP CSENDES UTCÁBAN, HATLAKÁSOS HÁZ EMELETI,
50 NM, FELÚJÍTANDÓ LAKÁSA, BEÉPÍTHETŐ
TETŐTÉRREL 14,5 M FT IRÁNYÁRON ELADÓ!
ÉRD. K.ING INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13.
TEL. 348-0335 06/70-536-5857 06/20-530-0165

GYÓGYPEDIKŰR,
PEDIKŰR,
MANIKŰR,
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ,
FRISSÍTŐ,
LAZÍTÓ
TESTMASSZÁZS (NEM SZEX), talpmasszázs. Kérésre házhoz megyek! Ildikó, tel.: 06/20-335-5653,
295-3998

HA SZOKOTT FÁJNI A VÁLLA, NYAKA, GERINCE, AKKOR TELEFONÁLJON! NAGY TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ MASSZŐR, ORVOSI
RENDELŐBEN, MASSZÍROZÁST VÁLLAL.
KŐBÁNYA-KISPEST
METRÓVÉGÁLLOMÁSNÁL. NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY.
PLESSINGER ZSUZSA, TEL.: 06/20-512-8669

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.: 06/20-317-08-43

ABLAKSZERVIZ. Műanyag és fa nyílászárók cseréje, javítása, szigetelése, garanciával. Tel.: 291-6763,
06/20-350-803

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos
állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa akció!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Bútorgyártás, konyha- és szobabútor egyedi méretre.
Részletﬁzetési lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029

Rács, előtető, folyosó-elválasztás, rácsajtó, fémkerítés, tolókapu, kertkapu, erkélybeépítés, korlát, üvegveranda, egyéb lakatosmunkák és javítások. Tel.: 2842540, 06/70-209-4230

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK ELADÓ
LAKÁSOKAT – HÁZAKAT REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE … ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉS- INGATLANÉRTÉKBECSLÉSMEGBÍZHATÓSÁG … TEL: 06/30-98-66-785.
supsa ingatlan

Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Telefon: 280-9059,
06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást,
hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 2852882 vagy 06-30-251-5872
FIGYELEM!!! LAKÁSOK TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSA GARANCIÁVAL, FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, LAMINÁLT PARKETTA LERAKÁS,
BURKOLÁS STB., RÖVID HATÁRIDŐVEL,
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL! TELEFON:
06/309-008-264
GYÓGYPEDIKŰRÜS házhoz megy! Hétvégén is
hívható. 276-29-85 Kiszállás díjtalan!
Asztalos szerviz: ajtók, ablakok passzítása, szigetelése, zárcserék, bútorkészítés. Tel.: 06/30-827-2711
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el, mi
szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.:
06/20-416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal. Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144235, 280-2542

SZINVONALAS ARCKEZELÉSEK elérhető árakon
AJÁNDÉK parafﬁnos kézápolással, minőségi kozmetikumokkal. (GIGI, FitoFruit) Állandó akciók! XIX.
Kosárfonó utca 28. SZÖSZI SZALON 06-1-7072004, 06/30-580-9821
Gyógypedikűrt- manikűrt vállalok! Hívásra házhoz
megyek! Tel.: 06/30-242-9507
Kiemelt áron vásárolok, minden nemű régiséget,
magángyűjtő részére. Bútorokat (romosat is) , festményeket, porcelánt, Singer varrógépet, faliórát, bronztárgyakat, szőnyegeket, régi hanglemezeket. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés. Tel.: 06/20-286-3010
PEDIKŰRÖS NAGY GYAKORLATTAL HÁZHOZ
MEGY X. XVIII. XIX. XX. KERÜLETEKBEN.
TALPMASSZÁZST IS VÁLLALOK. TEL: 06/20460-2540
Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, tapétázást, külső szigetelést. Proﬁ minőség, elérhető áron.
Közületeknek is dolgozunk. Kerületieknek 20% kedvezmény. Tel.: 292-1379. 06/20-3733-849
Megbízható nyugdíjas, víz- gázszerelőt és burkolót
keresek. Tel.: 3783-986
Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, konyhák
felújítását vállaljuk, igény szerint vízszereléssel, bontással, sitt szállítással. Tel.: 06/70-273-4975

Eladó Kispesten a Batthyány u-ban egy 240 nm-es
igényes családi ház kerttel + 45 nm-es különálló házzal. IÁ: 40.5 M Kisebb értékű ingatlant beszámítunk.
Tel: 06/30-345-7130 0670-609-6602

Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nmes, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös kerttel. Ára: 17.2 M
Ft. Vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20427-4559
Kispesten, csendes utcában, 150 nöl teleken eladó
egy 3 szintes, igényesen kialakított 300 nm-es ház.
Többgenerációs lakóhelyként vagy vállalkozásoknak
is ideális. Iá: 50 millió Ft. Tel.: 280-75-09, 06-70534-0022
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es házrész, 2
szobás, cirkós, nagy konyhás, nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2
M Ft. Tel.: 06/20-427-4559
Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest központi
részén, forgalmas helyen. Gyalogos forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzlethelyiséget. Telefon: 06/20346-9004
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80 nmes, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.:
11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es, két
bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház eladó,
garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 44 M Ft. Telefon:
06/20-5859-748
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Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős,
gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével. Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség+
1 vagy 2 állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M
Ft. Tel.: 06/70-319-3427
KISPESTEN KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZBAN ÉRVÉNYES BŐVITÉSI ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZÖ,JELENLEG 36 NM, EGYSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES, KLÍMÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, BEKÖLTÖZHETŐ HÁZRÉSZ, CSENDES HELYEN
,GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGEL, SAJÁT
KB 150 NM-ES KERTTEL ELADÓ! IRÁR:11,5M.
TEL.:0630-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu
Kertvárosban új építésű ikerház 2008. tavaszi átadással, kétszintes lakásokkal, 30,99 M Ft. 30-223-0986
R.ing Bt.
Eladó Kispest központjában 1,5 szobás, nem panel,
50 NM-es lakás. Irányár: 10,5 M Ft. Te.l: 06-20-3547033
Wekerlén 3 szobás földszinti lakás, 2 garázzsal,
különleges adottságokkal eladó! 23,5 M Ft. 30-2230986 R.ing Bt.
MAGÁNSZEMÉLY KÉSZPÉNZZEL KERES ELADÓ INGATLANT A KERÜLETBEN. MEGTERHELT INGATLAN NEM AKADÁLY. Hívását várom: 06-30-568-7865
Kispesten 100 nöl telken, 2 szoba összkomfortos családi ház, műhellyel, garázzsal, gk. beállási lehetőséggel, felújított állapotban eladó. Ára: 24.5 M Ft. Tel.:
06/20-9666-533
WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS HÁZBAN TETŐTÉRBEÉPÍTÉSES, FELÚJÍTÁST IGÉNYLŐ LAKÁS FIX ÁRON ELADÓ = 24.2 M/Ft legoptimálisabb HITEL-lehetőségek intézése..- ÜGYVÉDI
háttér jelenléte... www.ingatlan.com /supsa ingatlan/
TEL = 06/ 30-830-11-79
PESTLŐRINCEN, 433-NM TELKEN, ABSZOLÚT
KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ, TELJESEN
ELVÁLASZTVA, 70 ÉS 80 NM LAKRÉSSZEL,
DUPLA-KONYHA, DUPLA-GARÁZS NAGY TERASZ, RIASZTÓ, ELEKTROMOS KAPU, SZÉP
ÁLLAPOTBAN 31.4 M /Ft ELADÓ. Legoptimálisabb HITEL-lehetőségek intézése..- ÜGYVÉDI háttér jelenléte... www.ingatlan.com/supsa ingatlan TEL
= 06/ 30-830-11-79
Pestlőrincen 100-öl telken felújítást igénylő 91-m2
családi házrész 17.8 M/Ft-ért eladó. Legoptimálisabb
HITEL-lehetőségek intézése..- ÜGYVÉDI háttér jelenléte... www.ingatlan.com /supsa ingatlan/ TEL =
06/ 30-830-11-79
KISPESTEN KERESEK ÉS KÍNÁLOK INGATLANOKAT. TEL: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu
XVII. AKADÉMIA ÚJTELEPEN ELADÓ IKERHÁZ FELE, 400 NM TELKEN, 140 NM LAKÓTÉR, + 70 NM GARÁZS, + TÁROLÓ. A LAKÓTÉR
KÉTGENERÁCIÓS. A FÖLDSZINTEN KONYHA,
ÉTKEZŐ, SPÁJZ, WC-MOSDÓ, NAPPALI, EMELETEN: KONYHA +2 SZOBA, KÖZLEKEDŐ,
FÜRDŐSZOBA. A HÁZ 1982-BEN ÉPÜLT, 30-AS
TÉGLÁBÓL, BETONFÖDÉMES, LAPOSTETŐS.
IRÁNYÁRA 31.5 M Ft. TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN 53 NM, 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, VILÁGOS, VÍZÓRÁS, 2 SZOBA PARKETTÁS, CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETRE NÉZŐ
ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR: 9.500.000 FT ELADÓ.
TEL.: 06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN SZINTELTOLÁSOS, NÉGYEMELETES HÁZBAN I. EMELETI, 68 NM-ES, 2,5
SZOBÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROS, FELÚJÍTOTT ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR 14.500.000 FT ELADÓ. TEL.:
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
WEKERLEI, EUROPARKHOZ KÖZELI CSENDES
UTCÁBAN EMELETI, KÉTSZOBÁS, 45 NM LAKÁS, TELJESEN FELÚJÍTOTT FÜDŐSZOBÁVAL,
KONYHÁVAL, GYÖNYÖRŰ BEÉPÍTETT KONYHABÚTORRAL, TETŐTÉR BEÉPÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOKKAL, KERTI AUTÓBEÁLLÁSSAL
15,5 M FT IRÁNYÁRON ELADÓ! ÉRD: K.ING INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. TEL.: 348-0335
06/70-536-5857, 06/20-530-0165
XVIII. BÉLATELEPEN 150 NÖL TELKEN, 94 NMES, 2 SZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, FELÚJÍTANDÓ,
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, TEHERMENTES
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! IRÁNYÁR 20.500.000
FT. TEL.: 06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
XVIII. LAKATOS LAKÓTELEPEN, ZÖLDÖVEZETI, NÉGYEMELETES HÁZ IV. EMELETÉN,
43 NM, 1,5 SZOBÁS, VILÁGOS, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, VÍZÓRÁS, TEHERMENTES
ÖRÖKLAKÁS 9.500.000 FT ELADÓ. TEL: 06-20364-4237 www.ilonalak.fw.hu
WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ EGYIK
FELE 2+3 FÉLSZOBÁS, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ,

SZÉPEN FELÚJÍTOTT, FIATALOS, BEÉPÍTETT
BÚTOROKKAL, KB 150 NM KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ!I
RÁR:32,8 M. TEL.:06-30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN KÓS KÁROLY TÉREN, 56 NM,
SZÉP ÁLLAPOTÚ, NAGYON JÓ ELOSZTÁSÚ.
GÁZFŰTÉSES, HANGULATOS, KISREZSIJŰ,
LAKÁS KÉT KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁVAL,
PINCÉVEL ELADÓ! IRÁR:17,1M + GARÁZS 1,8
M. TEL.:06-30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN TIZENKÉT LAKÁSOS HÁZBAN
NAGYON IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, EMELETI 46 NM, KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES,
HANGULATOS, TETŐTÉR FELÉ BŐVITHETŐ,
DÉLI FEKVÉSŰ, NAPOS LAKÁS, IGÉNYES
BEÉPITETT BÚTOROKKAL, KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL, GÉPKO-CSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! FIGYELEM A LAKÓK
HOZZÁJÁRULÁSA A TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉHEZ
MEGVAN! IRÁR. 15,3 M. TEL.: 06-30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN HATLAKÁSOS HÁZBAN, EMELETI,
TETŐTÉR FELÉ BŐVITHETŐ, GÁZFŰTÉSES
LAKÁS, KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL,
KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL,GÉPKOCSIBE
ÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR:13,5M.
TEL.: 06-30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPEST CSENDES CSALÁDI HÁZAS KÖRYNYEZETÉBEN, TÍZ ÉVE ÉPÜLT TÁRSASHÁZBAN, 55 NM, EGYEDI FŰTÉSŰ, KÉT SZOBÁS,
KÉT TERASZOS, FIATALOS, IGÉNYES, LAKÁS,
ZÁRT GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL
ELADÓ! IRÁR.: 16,7 M. TEL.: 06-30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
XIX. KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN, 110 NÉGYZSZÖGÖLES TELKEN 97 NM, KÉT ÉS FÉLSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES,
ELŐKERTES
CSALÁDIHÁZ ELADÓ! IRÁR: 20,9 M. TEL.:0630-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN TEMESVÁR UTCÁNÁL 86 NM, 1+3
FÉLSZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES SORHÁZ, GARÁZZSAL, ELŐ-HÁTSÓKERTTEL ELADÓ! IRÁR:26,5 M. TEL.:06-30-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZBAN,
ÉRVÉNYES ÉPITÉSI ENGEDÉLLYEL, 114 NM-RE
BŐVITHETŐ, JELENLEG 36 NM, EGY SZOBÁS,
KLIMÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZ, SAJÁT 110-ES
KERTTEL,GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 12 M. TEL.: 06-30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN PETŐFI UTCÁBAN, NÉGYEMELETES PANELHÁZ NEGYEDIK EMELETÉN, 73
NM, 1+3 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZÖS, GARDRÓB
SZOBÁS, ERKÉLYES, SZÉP ÁLLAPOTÚ LAKÁS, BEÉPITETT BÚTOROKKAL, CSENDES
HELYEN, SZÉP TISZTA KÚLTURÁLT HÁZBAN,
PINCERÉSSZEL ELADÓ! IRÁR:14,8 M. TEL.:
06/30-9 332-592, www.ingatlanvarazs.hu
Pestlőrincen a Vaskút utcában nappali + 2 hálós, 55
nm-es + 12 nm beépített tetőterű, alacsony rezsijű
sorházi lakás eladó. Irányár 17,2 M Ft. Tel.: 06-20521-3487
Kispesten Batthyány utcában 59 nm-es 4. emeleti
panellakás eladó, tulajdonostól. Magánszemélyek
keressenek. Ár: 11 millió Ft. T: 280-9370
Kispesten csendes utcában 53 nm-es, 1+2 félszobás,
felújított, vízórás, világos, panorámás lakás, jó közlekedéssel és bekamerázott parkolóval 10,2 M Ft Irányáron eladó.Tel. : 06/30-210-3813
KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105 nm családi ház, 2 külön lakrésszel, 2+2 fél szobás, garázs +
MELLÉKÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9 M Ft. Tel.:
377-6989, 06/30-975-9572
Eladó Kispesten Batthyány utcában 60 nm-es, felújítást igénylő ház, 75 négyszögöl telekkel tulajdonostól
Irányár: 9,9 M Ft. Tel.: 06/20-318-4505, 06/30-9067441
SÜRGŐSEN KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT WEKERLÉN ÉS KISPESTEN, FIZETŐKÉPES, VÁRAKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.
KÖZVETÍTŐI DÍJ 2%. INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS, HELYBEN, ÜGYVÉD HELYBEN,
GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ KÉPVISELET HELYBEN. K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. TÉR 13. TEL.: 348-0335, 06/70-536-5857,
06/20-530-0165
Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen lévő
téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron eladó. Érd.: 06/200-583-4322
ELADÓ ÖRÖKLAKÁST KERESEK A KERÜLETBEN. MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL. TEL.:
06/70-319-3427
XX. kerületben, félkomfortos, egyedi fűtésű, 1 szobás
lakás eladó. Jó közlekedés, bármikor költözhető. Ára:

5.2 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
XIX., 60 nm-es, világos, felújított, (igényesen), 2
szoba, félszoba, hallos, erkélyes öröklakás sürgősen
eladó! Tehermentes, vízórás, jó beosztású. Új nyílászárókkal. Metró- és piac közeli. Iá.: 11.2 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
XVIII. Lakatos lakótelepen az Építő utcában, liftes
ház V. emeletén, 2 szobás, világos, jó állapotú, 56
nm-es lakás leadó! Erkélyes + tároló. Lehetőség van
+ garázs vásárlására is. Bármikor költözhető, tehermentes! Iá.: 10.2 M Ft. Tel.. 06/70-319-3427
XIX. négyemeletes ház második emeletén 68 nm-es,
világos, barátságos, felújított öröklakás eladó! 2 szoba, félszoba, hall, kamra, konyha, fürdő, wc. Fiatalosan felújított. Önálló pincével. Tehermentes. Iá.: 12.8
M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
ELADÓ KISEBB ÉRTÉKŰ HÁZAT / HÁZRÉSZT
KERESEK A KERÜLETBEN. HA FELÚJÍTANDÓ
AZ SEM PROBLÉMA! WEKERLE IS SZÁMÍTÁSBA JÖHET. HÍVJON. KÖSZÖNÖM! TEL.: 06/70319-34-27
Kispesten 59 nm-es, 1 + 2 félszobás, nagy konyhás,
jó állapotban lévő lakás eladó. Ára: 10.3 M Ft. Tel..
06/70-535-6171
Kispest központjában 52 nm-es, újszerű, 2 éves, 1
+1/2 szobás lakás eladó. Iá.: 17.5 M Ft. Telefon:
06/777-19-487
Horgásztónál Budapesttől 30 km-re Vácszentlászlón,
801 nm telek, 80 nm-es házzal eladó. Szép állapotban.
Teljes közmű van. Iá.: 18.5 M Ft. Tel.. 06/30-628-5799
Vácszentlászló központjában Bp.-től 30 km-re, 60 nmes, 2 szintes üzlet eladó. Az üzlet bármely tevékenységre alkalmas. Iá.. 7.5 M Ft. Tel.: 06/30-628-5799
KIADÓ: KISPESTEN egy szobás bútorozatlan, egyedi fűtésű lakás, kertrésszel, kocsi beállási lehetőséggel. Tel.: 06/20-9-440-532
Kispesten a Batthyány u.-ban egy 60 nm-es, feljítást
igénylő házrész, 75 nöl telekkel tulajdonostól eladó.
Iá.: 10.5 M Ft. Tel.. 06/20--318-4505, 06/30-906-7441
XIX., József Attila u.-ban, négyemeletes házban, 57
nm-es, 2. emeleti, 1 + 2 félszobás lakás, 11.5 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06/30-267-9602

Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező,
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár
itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30
KISPEST LEGOLCSÓBB AUTÓSISKOLÁJA!
KRESZ-EÜ. tanfolyamhoz adunk könyvet, CD-t,
tesztlapcsomagot. Nyugati autók, részletﬁzetés! Tel.:
06/30-952-4875
Matematika korrepetálást és felvételire felkészítést
vállalok általános iskolásoknak, szükség esetén más
tantárgyakból is. Tel.: 06/70-225-5230
Általános iskolások korrepetálása matematikából és
más tantárgyakból. Kisebb fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok felkészítése. Pótvizsgára előkészítés.
Tel.: 06/70-243-4850
Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal, igény esetén 3
fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077
KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános iskolásoknak minden tantárgyból, középiskolásoknak matematikából. Felnőtteknek is Tel.: 377-4448, 06/30581-6069
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak.
Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703
Angol, német nyelvoktatást, korrepetálást, középfokú
nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést vállalok.
(Referencia). Tel.: 06/20-444-81-74
ÚGY ÉRZED nem tudsz jól angolul? Rendszerezni
kellene a tudásod? Érettségizel? Minőségi órák diplomás tanártól:06/20-528-4979
ÁLLÁS
INGATLANOSOK HITELKÖZVETÍTÖK FIGYELEM! Még most érettségivel is jelentkezhet! Pénzügyi tanácsadói kft. Betanulás után magas jövedelemmel munkatársat keres. Hívjon: 287-83-83 ( 10-14
óráig ) vagy 06 70 336-83-17-es számon.
EGYÉB

Wekerlén négylakásos társasházban, 70 nm-es lakás,
tárolóval, 2 gk. beállási lehetőséggel eladó 27.5 M Ftért. Tel.: 06/30-954-8665

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény,
szalonképes, dió pácos, kulcsos. Jó állapotú. Tel.:
06/70-319-3427

Eladó Kispesten 1+ 2 félszobás, erkélyes, tehermentes,
igényesen felújított lakás, magánszemélytől. Azonnal
költözhető. Irányár: 11.5 M Ft. Tel.: 06/20-395-2613

Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kéménybe köthető,
keveset használt eladó. Á. 17 E. Ft. Tel.: 357-5420

Eladó XIX. ker. Eötvös u.-ban, 60 nm-es, erkélyes, 2+
½ szoba, étkezős, ﬁatalosan felújított lakás, új műanyag
nyílászárókkal. Iá.: 11.5 M Ft. Tel.: 06/30-645-5985
WEKERLÉN METRÓHOZ KÖZEL DE CSENDES
HELYEN NYOLCLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN,
HÁROMSZOBÁS, FÖLDSZINTI, JÓ ÁLLAPOTÚ, GÁZ FűTÉSES LAKÁS, 150 NM-ES KERTTEL, GARÁZZSAL, MELLÉKÉPÜLETTEL ELADÓ! IRÁR:17,5 M. TEL.:06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
KISPEST KERTVÁROSÁBAN CSENDES CSALÁDI HÁZAS KÖRNYEZETBEN LÉVŐ, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ, 1995-BEN FELÚJÍTOTT IKERHÁZ, 310 NM-ES TELKEN, 150 NM+ 55 NM SZUTERÉNNEL, ELADÓ! A HÁZ 3+2 FÁLSZOBÁS,
HÁROM FÜRDŐSZOBÁS, NAGY ERKÉLLYEL,
TERASSZAL,
HANGULATOS
SZEPARÁLT
KERTTEL, GARÁZZSAL!I RÁR: 34,9 M. TEL.: 06309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KIADÓ: kispest központjában 4 emeletes lakás első
emeletén berendezett 2 szobás lakás hosszú távra. 60
ezer forint + rezsi. Tel.: 20-590-6945, 30-8587-295
Kispest központjában I. emeleti garzon lakás sürgősen
eladó. Irányár: 8 M FT. Érdeklődni: 06/30-449-8082
Eladó VIII. Szigetvári u.-ban 28 nm-es, komfortos lakás. irányár: 7 millió Ft. Tel.: 06/70-510-6923
Eladom Erzsébeten a Gubacsi ltp-en, négyemeletes
téglaház II. emeletén lévő, felújított, 35 nm-es, Dunára néző, erkélyes, egy szobás lakásomat 8.5 M Ft-ért.
Tel.: 06/20-590-6945, 280-9162, 283-1775
ELADÓ az Árpád utcában, jó állapotú, részben felújított, első emeleti, 59 nm-es, 1+2 fél szobás, nagy
konyhás, világos, vízórás lakás rendes házban, jó
közlekedéssel! Irányár: 11.000.000 Ft. Tel: 06-20296-3555
OKTATÁS
A WEKERLEI MOZGÁS-MŰHELY minden korosztályt szeretettel vár gerinctorna (felnőtt-gyerek), alakformálás, pilates, aerobic, taj-chi, hastánc, futóklub
foglalkozásaira, melyet családias hangulatban szakemberek vezetnek. Tel.: 06/70 381-61-22, 28-28-445,
honlap: www.wekerleimozgasmuhely.hu

Reﬂex íj, vadonatúj tokkal, 1 vesszővel: 16.000 Ft-os
irányáron. Hordozható TV, 28 cm-es képátló, fekete/
fehér, Videoton, 230V/12V, 5.000 Ft-ért, Tonett kerek
karfás szék 2 db 3.000 Ft/db áron eladó. Tel.: 2821133, 06/20-323-3997
Eladók: boros hordók, szőlőprések, szőlő daráló, kukorica daráló, villany radiátor. sarok heverő, whirpool
mosógép, hűtőgépek. Tel.: 292-39-72, 06/70-200-9431
Festők ﬁgyelem! Eladók festő létrák, kézi szerszámok, festő állvány, mázoló bak. Telefon: 292-39-72,
06/70-200-9431
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
Suzuki SWIFT GLX 1000 ccm-es, ‘98 decemberi,
sok extrával. 2. tulajdonostól eladó. 2008 év végéig
vizsgával. Iá.: 620.000 Ft. Tel.: 06/70-538-0907, kalocsai.attila@gmail.com
Jó állapotú 6 és 4 ﬁókos fagyasztószekrény, valamint
150 literes hűtőszekrény eladó darabonként 5.000 Ftért. Tel.: 06/30-440-8394
Eladó 1 ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, 1 számítógépes íróasztal+ rögzített polcrendszerrel. Tel.:
06/70-319-3427
Keresem a Gábor Andor Ált. Isk.-ban1963-ban végzett
8/a osztály tanulóit, mert szeretnénk a 45 éves osztálytalálkozónkat megszervezni. Osztályfőnök: Bukovits
Zoltánné, Jelentkezzetek! Tel.: 06/20-3644-644,
venusz49@freemail.hu címen. Tóthné Simon Irén
Családunk vállalja, idős betegek gondozását, étkeztetését, személy szállítását, valamint hivatalos ügyek
intézését, gyógyszerek kiváltását, egyéb ház körüli
munkákat. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/20-286-3010
Keresem régi vagy új gazdáját ezüst szűrke, sötét
nyakörves, gyönyörű ﬁúcicának és cirmos zöld szemű
kandúrnak. Tel.. 06/20-886-0717
Eladó Camping gázfőző, 2 kg-os palackkal, 30 és 50
literes üvegballon, 200 literes tölgyfa szüretelő kád.
Érdeklődni este 17 után: 282-7977-es telefonon.
2 db velúrszőnyeg (140 X 190 cm), megkímélt állapotban, 10 kg használt libatoll, többfunkciós japán
masszázsgép 10.000 Ft. 300 db, tatai Tondach (új

tetőcserép) féláron eladó. Érdeklődni: 282-4419 vagy
06/20-314-5211
Albérlőt, lehet ﬁatal házaspár is, keresek. Érdeklődni
délelőtt: 357-0247
Automata és keverőtárcsás mosógép, olajkályha,
elektromos olajradiátor, hősugárzók, női irhakabát, 3
pár síléc, asztali varrógép, gáztűzhely, villanytűzhely
eladók. Tel.: 06/20-9588-805
Eladó 20 literes vörösréz üst 8.000 Ft-ért. 3 db cégtáblának való lemez 1.000 Ft/ db., 1 db nagyméretű
vulkánkiber bőrönd, újszerű állapotban: 1.000 Ft.,
Számzáras vadonatúj bőr aktatáska 5.000 Ft., 20 literes műanyag háti permetező 5.000 Ft., kétkerekű golyóscsapágyas kézi kocsi, 200 kg teherbírásig 1.500
Ft. Tel.: 3783-986
Eladó egy vörös középhosszú 44-es szőrmebunda, valamint egy 39-es méretű ezüst szürke wellnes görkorcsolya. Ára: 55.000 illetve 20.000 Ft. Tel.: 3774-600
Jó állapotban lévő gáztűzhely olcsón eladó. Ugyanitt
maradék rövidáru, méteráru. kapható! Tel.: 280-1147,
Kossuth Lajos u. 68.
400 literes fagyasztóláda; 5,5 kW-os, samott téglás kis
kályha; rozsdamentes acéltálcás mosogató és hozzá
tartozó fehér felső szekrény, összecsukható babakocsi
eladó. Tel.:377-5623
Karácsonyról megmaradt masszázs bérletemet féláron
eladom átadom. Tel.: 06/70-241-7662
230 literes, ötﬁókos fagyasztó 15.000 Ft-ért eladó. T.:
06-20-365-3729
Szabászati nagy darabos anyagok, begyes mintával
és színben kilóra eladók. Alsó tagozatos iskolásnak
íróasztal, székkel, natúr színben, jó állapotban, olcsón
eladó. Iá.: 3579-469
Egyszárnyú hőszigetelt üvegezésű erkélyajtó (90 X
240) 10.000 forintért, centrifuga 2.000 forintért, 2
db kisméretű fekete bárszék 2.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06/20-590-6945, 06/30-8587, 280-9162
Tisztelt Wekerleiek! Mint a „Wekerle” lap szerkesztője ezúton köszönöm meg azt a munkát, mellyel segítették az 1994 óra szerkesztett „Nézzünk (jobban)
körül Wekerlén!” című sorozatomat. Gondolom, a
Wekerlét tervező építészekről, valamint időnként egyegy wekerlei művészről szóló riportomat is örömmel
olvasták. Mivel nem értettem egyet a Társaskör vezetésével- annak egy részével- mind a vezetőségből,
mind a lapszerkesztőségéből kiléptem. Kívánva telepünknek eredményt az értékmegőrzésben, tisztelettel.
Tóth Pál, wekerlei lakos
A MESE-VÁR Óvoda óvodásai nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,akik jövedelemadójuk
1%-ával támogatták a MESE-VÁR Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását. Az alapítványunkhoz utalt
összeg: 424.042 Ft volt melyből többfunkciós udvari
játékeszközt vásároltunk. Támogatásukra a továbbiakban is számítunk, adószámunk: 18243280-1-43
Tőke & Hitel Consulting - Hitelintézés, lakáshitelek,
szabad felhasználású hitelek, hitelkiváltás, biztosítási
tanácsadás, személyi kölcsönök, hosszú és rövid távú
befektetések. Hitelek akár állami támogatással is.
Megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb megoldást! A
tanácsadás ingyenes és nem helyhez kötött, lehet akár
az Ön otthonában is. Telefon: 06 20 448 2485

Apróhirdetés díja:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.
Hirdetés feladás módjai:
Telefonon: 260-2449, 06/20-330-3785
Faxon: 260-2449
E-mailen: ujsag@kispest.hu
Levélben: Szerkesztőség,
1192 Budapest, Nádasdy utca 2.
Személyesen: XIX. Nádasdy utca
2. szám alatti szerkesztőségben
(időpont egyeztetés szükséges), vagy
a Kós Károly tér 13. szám alatt.
Telefon: 348-0335
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. Lapzárta: minden
hónap 25. napja.
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