
Kispesten a Nagykőrösi út kivételével 
nincs szabad folyosó a 12 tonnát megha-
ladó teherautók átmenő forgalma számára. 
(Az év végéig nem lehet még megtiltani 
az átmenő, nagy teherforgalmat az M5-ös 
bevezető szakaszán és a Nagykőrösi úton, 
azonban az M0-s körgyűrű keleti szektorá-

nak átadásával ez a terület is a korlátozott 
övezetek közé tartozik majd.) Az ilyen 
nehézgépjárművek, kamionok március 1-
jétől csak külön engedéllyel juthatnak el 
kerületi célállomásukra, ezeket a Parking 
Kft. (www.parking.hu) adja ki. A fővárosi 
rendelet változtatott a korábbi díjszabáson, 

a behajtási díj több lépcsőben mintegy 
tízszeresére nőtt, és a cégek csak korláto-
zott számú teherautóra kapnak behajtási 
engedélyt. Engedményt azok a vállalatok, 
vállalkozások kaphatnak, amelyek évek 
óta áldoznak arra, hogy járműparkjuk 
környezetbarát legyen, és a legszigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak is megfe-
leljen. A 12 tonnánál könnyebb tehergép-
kocsik szabadon járhatnak a kerületben, 
ám az önkormányzat által már korábban 
korlátozott és táblával jelzett – 3,5 t, tgk 
– övezetekbe szintén csak a Parkingtól 
beszerzett engedéllyel, lakó-pihenő zónába 
pedig csak célforgalommal hajthatnak be. 
(Folytatatás a 4. oldalon)

Fővárosi rendelet tiltja, hogy a kispesti utakon 12 tonnánál nehezebb 
tehergépjárművek haladjanak át. A kamionok Budapest területén is 
csak a kijelölt útvonalakon közlekedhetnek korlátozás nélkül. A már-
cius 1-jével életbe lépett új szabályozás szerint a korlátozott forgalmú 
övezetekbe behajtási engedélyt kell kérniük azoknak a cégeknek, 
amelyek autói árut szállítanak, esetleg építkezési munkákat végeznek 
a területen, és más úton nem jutnak el céljukhoz.

3. Főbejárat
Múlt hónapban felújították a városháza 
földszinti fogadórészét. Az új aulában nyílt 
meg a Városháza Galéria.

4. Civil fórum
Civil fórumot rendezett márciusban az önkor-
mányzat. A találkozón az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiát is megvitatták a résztvevők.

5. Március 15.
Ünnepi műsorral emlékezett a Kossuth téren 
a kerület az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 160. évfordulójára.
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A kerületbe már nem hajthatnak be

Stoptáblát kaptak a kamionok
Kispestről is kitiltották a nehézteher-gépjárműveket



Megújult a főbejárat
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Ünnepélyes keretek között nyílt meg március 25-én a városháza felújított földszinti fogadóré-
sze, az új recepció a városháza galériának is otthont nyújt a jövőben.

Színvonalas fogadótér várja az ügyfeleket márciustól a városházán

Az eseményen Gajda Péter polgármes-
ter elmondta, a hivatalban ügyeiket inté-
ző kispestieket mostantól kulturáltabb, 
ügyfélcentrikusabb aula fogadja majd, 
melynek külön érdekessége Harasztÿ 
István Kossuth-díjas szobrászművész 
alkotása. A földszinten látható „Áram-
láskapcsolatok” című művet alkotó és 
polgármester közösen leplezték le. A 
kispesti képzőművész az ünnepségen 
kiemelte, örül annak, hogy a kerület a 
felújítás mellett az itteni művészekre 
is gondol. Alkotásáról elmondta, dr. 
Grúber Józsefnek a műszaki egyetem 
egykori tanárának tiszteletére készí-
tette, „ha tudjuk rendezni a kapcsolato-
kat, akkor a feltételezett jó érdekében a 
legkülönfélébb dolgokat is képesek va-

gyunk összekötni, minden csak a jóaka-
raton múlik” – fogalmazott a művész. 
A felújított fogadórész falai a jövőben 
kiállítótérként is szolgálnak, a városhá-
za galériában hónapról hónapra kerületi 
művészek alkotásaival találkozhatnak 
majd a hivatal ügyfelei – mondta az ün-
nepségen a polgármester. A következő 
hetekben Skoda Éva festőművész képei 
lesznek láthatók, portrésorozatában kis-
pesti közismert személyiségeket – töb-
bek között Öcsi bácsit, Puskás Ferencet, 
valamint polgármestereket, művészeket 
– örökített meg.
 Az év elején kezdődött munkálatok 
során teljesen megújult az aula, a léps-
csőház az oldalfolyosókkal és átalakult 
a bejárati rész. A felújítások elsődleges 

célja az ügyfelek tájékoztatását haté-
konyabban szolgáló recepciós pult és 
tájékoztatási rendszer kialakítása volt. 
Mostantól a hivatal ügyfeleket érintő 
fontos információi LCD-monitoron is 
követhetők lesznek. A felújítás része-
ként rendbe tették a műemléki jellegű 
kaput, szélfogó fotocellás belépési rész 
épült ki légfüggönnyel. Új ügyfélvárót, 
a kisgyermekkel érkezőknek pelenká-
zó babaszobát, s az akadálymentesítés 
keretében mozgássérült WC-t is kiala-
kítottak. A földszinten felcsiszolták a 
padlóburkolatot, kicserélték az irodaaj-
tókat, a falakat az emeletig kifestették, 
és új lámpákat szereltek fel. A beruhá-
zás, amelyet a VAMÜSZ koordinált, 
mintegy húszmillió forintba került.

A megállapodásban a cég vállalja, hogy 
központi fűtési rendszer (cirkó, kazán) 
kiépítése esetén legfeljebb 250 000, míg 
egyedi fűtési rendszer (konvektor) létesí-
tése esetén 200 000 forint támogatást biz-
tosít azoknak a családoknak, amelyeket az 
önkormányzatok is hasonló támogatásban 
részesítenek. A támogatottak körét pályázat 

útján továbbra is az önkormányzat választ-
ja ki. A 2000-ben indult fűtéskorszerűsítési 
programhoz három évvel később csatlako-
zott a XIX. kerület. Gajda Péter lapunknak 
elmondta, Kispest kétmillió forintot kü-
lönített el az idei büdzsében erre a célra. 
Hozzátette: előkészítés alatt áll a vállalat 
és a kerület között a társasházak alap- és 

felszálló gázvezetékeinek rekonstrukciós 
munkáit támogató szerződés is. A vezeték-
felújítási program a társasházak telekha-
tárain belül üzemelő és rossz állapotban 
lévő gázvezetékek korszerűsítéséhez nyújt 
majd támogatást a lakóközösségeknek. A 
tervek szerint még idén tavasszal aláírják 
ezt a megállapodást.

Pályázni lehet fűtéskorszerűsítésre 
Folytatódik ebben az évben is az önkormányzat és a Fővárosi Gázművek Zrt. a háztartások fűtéskorszerűsítése ér-
dekében létrejött együttműködése. Az idei megállapodást – hét másik budapesti kerülettel együtt – március közepén 
írta alá az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, valamint dr. Bakonyi Tibor, a cég vezérigazgatója.
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Kamionstop
(Folytatás az 1. oldalról)

A kerületi főutak – például a Határ út – mel-
lett élők évek óta panaszkodnak az elvisel-
hetetlen tranzitforgalomra, az új szabályo-
zással várhatóan érzékelhető lesz a javulás. 
Gajda Péter polgármester elmondta, szóban 
és levélben is kérte a kerület rendőrkapitáy-
nyát, hogy fokozottan ellenőrizzék a szabá-
lyok betartását Kispest útjain. 
A nehézgépjármű-forgalom korlátozását 
tavaly kezdeményezte a budapesti MSZP. 
Az ügyben Burány Sándor, Kispest ország-
gyűlési képviselője, a párt budapesti elnöke 
egyeztetett a fővárossal. A KamionStop 
2008 program keretében a szocialisták 
a városi kamionforgalom korlátozását, 
zónák kialakítását a behajtási engedélyek 
díjtételeinek szigorítását javasolták. A Fő-
városi Közgyűlés decemberben döntött a 
tarifarendszer idén januári és a 12 tonnás 
szabályozás márciusi bevezetéséről. Dr. 
Balogh Pál kispesti és fővárosi képviselőtől 
megtudtuk, a zónakialakítás technikai rész-
letei kidolgozás alatt állnak, ebben jövőre 
várható eredmény.

Újabb civil 
fórumot tartottak
Idei első civil fórumát rendezte 
az önkormányzat március 26-án 
a Kispesti Kaszinóban. A találkozó 
témája az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia volt.

A tanácskozáson a kerületben működő civil 
szervezetek vezetői mellett önkormányzati 
képviselők, valamint Vinczek György alpol-
gármester és Mihály András, a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága elnöke is részt vett. 
A megjelenteket köszöntő polgármester bez-
szédében röviden vázolta az önkormányzat 
jelenlegi helyzetét. Gajda Péter elmondta, a 

tavalyi takarékos intézkedéseknek köszön-
hetően idén kiegyensúlyozottabbá vált a 
kerület költségvetése, a büdzsé működési 
hiányát sikerült 1,5 százalékra csökkenteni. 
Ebben az évben kiemelten kezeli a költség-
vetés a sportot, az utánpótlás-nevelést, és 
lényegesen több jut a zöldprogram megva-
lósítására, amitől – hangsúlyozta – reméli, 
érzékelhetően javulni fog Kispest köz-
tisztasága. Folytatódik a tavaly elindított 
térfigyelő-program is, év végéig további
hat kamerával bővül a rendszer. A polgár-
mester beszélt még a kulturális napok fris-
sítéséről is, mint mondta, tartalmas, szép 
programok várják a kerületeiket nyár ele-
jén sok meglepetéssel. Megemlítette még a 
Wekerlei Centenárium programsorozatot, 
melyhez komoly anyagi forrásokat bizto-
sított az önkormányzat. Elmondta, idén 
több jut a szociális ágazatra, a bölcsődék, 
óvodák és iskolák felújítására, valamint 
folytatódik a panelprogram is. Beszéde 
végén Gajda Péter kiemelte: reméli, stabil, 
kiegyensúlyozott gazdálkodással zár majd 
évet az önkormányzat. 
A fórum folytatásában Németh Roland, az 
RVI Magyarország ügyvezetője egy készülő 
városrehabilitációs programról adott tájé-
koztatást. Közösen dolgoz ki Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiát az önkormányzat és 
a cég, melynek részeként városrehabilitációs 
pályázatokon vehet részt a kerület. A leg-
közelebbi pályázat során többek között a 
Kós Károly tér zöldfelületi fejlesztését, a 
wekerlei Zrumeczky-kapu rekonstrukcióját, 
a térfigyelő-rendszer bővítését, valamint
rendezvények lebonyolítását is szeretné a 
kerület forrásokkal támogatni.  (A stratégia 
részletei a www.kispest.hu oldalon olvasha-
tók.) A fórum végül kötetlen beszélgetéssel 
zárult.

Megemlékezés
a Mórában

Névadójának emlékére rendezett ünnepséget 
március 20-án a Móra Ferenc iskola. Az ok-
tatási intézmény tizenhárom éve vette fel az 
író nevét, akinek „Királyok kenyere” című 
mesejátékának bemutatójával vette kezdetét 
a csütörtöki rendezvény. A diákelőadást kö-
vetően a tanulók megkoszorúzták a Móra-
domborművet, majd a Tabulatúra régizene 
együttes műsorával folytatódott a Móra-
nap. Az ünnepségen a felsősöknek renez-
szánsz táncházat rendezett a Mare Temporis 
Alapítvány, míg az alsósokat Mikola Péter 
műsora szórakoztatta. A megemlékezésen 
az önkormányzat részéről Vinczek György 
alpolgármester, valamint Gulyás Zoltán ön-
kormányzati képviselő is részt vett.
Nagy Pétertől, a polgármesteri hivatal hu-
mánszolgáltatási igazgatójától megtudtuk, 
tárgyalások folynak arról, hogy az oktatási 

intézmény székhelye a jövő tanévtől a Ber-
zsenyi utcai általános iskola épületébe ke-
rülne. Az oktatási szakember hangsúlyozta: 
jelenleg az egyeztetések zajlanak, a testület 
várhatóan májusi vagy júniusi ülésén táry-
gyal a változtatásról.
Schmehl Júlia megbízott igazgató lapunk-
nak elmondta: a tervezett változás fájdal-
mas mindannyiuk számára, hiszen abban az 
esetben új helyet kell megszokniuk, és újra 
fel kell építeni azt, amit eddig megvalósítot-
tak. Kiemelte: bízik a jó együttműködésben 
a Berzsenyi iskolával és az önkormányzattal 
is, hiszen a kerület az eddigi egyeztetéseken 
megértéssel fogadta és támogatta minden 
javaslatukat.

Színházzal 
gyógyítanak

Gyógyító Művészeti Műhely és 
Tárt Kapu Színház néven ünnepé-
lyes keretek között nyitotta meg 
kapuit március 27-én a XIX. kerü-
leti pszichiátriai gondozó rehabi-
litációs részlege a Táncsics Mihály 
utcában.

A kerületben hiányt pótló, komplex reha-
bilitációs centrumban elsősorban a művéz-
szetek által szeretnének segíteni a hozzájuk 
fordulóknak – mondta el lapunknak Kaszás 
Nóra Mária pszichopedagógus. Megtudtuk, 
jelenleg közel 30 beteggel foglalkoznak, és 
pácienseik nagy része kispesti. Kaszás Nó-
ra Mária hozzátette, a Táncsics utca 4. szám 
alatti intézmény (tel.: 347-9079) mindenki 
számára nyitott, bárkit fogadnak, aki úgy 
érzi, segítségre van szüksége. 
A műhelyben lelt új otthonra a korábban az 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-
zetben működő Tárt Kapu Színház (www.
tarkapuszinhaz.hu). A 2005-ben Balkay 
László művészetterapeuta irányításával 
alakult társulat tagjai főként rehabilitálódó 
emberek, az irodalom és a zene gyógyítá-
sukban segít. A társulat „Bohóc a falon” 
című darabjuk nyilvános főpróbáját tartotta 
március 27-én a Kispesti Egészségügyi In-
tézet konferencia termében. 
Az előadást megnyitó dr. Magyar Iván 
György pszichiáter főorvos beszédében 
köszönetet mondott mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy a szakmai műhely és a 
társulat Kispestre költözzön. Dr. Simon La-
jos, a kerületi pszichiátriai gondozó vezető 
főorvosa a közösségi ellátás fontosságára 
hívta fel a figyelmet, kiemelve: „a Kispesti
Egészségügyi Intézet elsőként érzett arra 
rá, hogy a járóbeteg-ellátásba be lehet vonni 
ezt az ellátási formát is”. A színház a nagy-
közönség számára április 16-án 18 órától 
mutatkozik be a KMO-ban.

Kitakarították a 
Szánkózódombot
Több képviselő és a polgármes-
ter ragadott seprűt, gereblyét és 
lapátot március elején a Petőfi
és a Nagysándor utcák közötti 
Szánkózódombon. A főváros köz-
tisztasági akciójához kapcsolódva 
vállalták, hogy összeszedik az 
elszórt szemetet, a cserjék tövét 
megtisztítják az avartól és a pázsi-
tot is kitakarítják.

A március 8-i takarítás során mintegy 
5-6 m3 levélhulladékot gereblyéztek ösz-
sze a kerületi politikusok, ezen kívül 
csaknem nyolc zsák kommunális szeme-
tet és kutyapiszkot gyűjtöttek be; ezeket 
az Omega Kht. szállította el. A szervező 
Zöldprogram Iroda vezetője sikeresnek 
ítélte az akciót, bár – mint mondta – na-
gyobb lakossági részvételt várt, hiszen az 
embereknek is érdekük, hogy tisztább, 
kulturáltabb környezetben éljenek. Lips-
csei Szabolcs elmondta, április elejétől 
már működik a Zöldkommandó, amely 
hatósági jogköréből adódóan mindenfajta 
illegális szemetelést büntetni fog. Meg-
tudtuk, már folynak a tavaszi munkák is a 
kerület közterületein.

A Víz Világnapja
Egy ökoiskolában a természetvédelem 
jeles napjai ünnepnek számítanak. Így 
van ez a Vass Lajos Általános Iskolában 
is, amely hét éve tagja az ökoiskola-há-
lózatnak. Pedagógiai programjában ki-
emelt szerepet kap a környezetvédelem, 
tanárok és diákok rendszeres résztvevői 
a kerületi akcióknak, legyen szó vetélke-
dőről, faültetésről, vagy akár szemétsze-
désről. Múlt hónapban a Víz Világnap-
jához kapcsolódóan rendeztek kétnapos 

zöldprogramot az iskolában. 
A rendezvények szervezőjétől, dr. 
Szentpéteri Lászlónétól megtudtuk: 
március 19-én a tantestület és a tech-
nikai dolgozók nevelési értekezletén a 
Fehérkereszt Állatvédő Liga önkéntese 
tartott előadást a húsfogyasztásról, az ál-
lattartásról és az állatvédelmi törvényről. 
Ezt követően alumínium-hulladékok kör-
nyezet- és gyermekbarát újrahasznosítá-
sával, játékok és makettek készítésével 
ismerkedtek az Alu-Go szakembereinek 
jóvoltából.
A másnapi projektnapon a diákoké lett 
a főszerep. Reggel a Budapesti Elektro-
mos Művek és az Észak-magyarországi 
Áramszolgáltató várta a tornaterembe a 
gyerekeket látványos fizikai kísérletek-
re. Ezután a Gázművek tartott kóstolót 
egészséges élelmiszerekből és még a 
lisztérzékeny emberek (gluténmentes) 
ételeivel is megismerkedhettek a tanu-
lók. Az alsósok 11 állomásos pontszerző 
játéknak vágtak neki: a Forrásoknak ne-
vezett helyszíneken pontok helyett most 
vízcseppeket lehetett gyűjteni a jól meg-
oldott elméleti és gyakorlati feladatokért. 
A vetélkedő során tanultak népi játékokat 
és dalokat, volt környezetvédelmi fejtö-
rő, mozgásfeladat, sport- és rajzverseny, 
kellett horgászni, mocsáron átkelni, 
papírcsónakot hajtogatni, és még terméz-
szettel kapcsolatos élőkép is szerepelt a 
feladatok között. 
A felsős osztályokra forgószínpadsze-
rűen előadások és foglalkozások vártak. 
A Varangy Akciócsoport Egyesületet 
képviselő Kéri András a honi békák és 
kétéltűek életéről mesélt, hiszen 2008 a 
kétéltűek éve is. Némethné Csák Ildikó 
kézműves foglalkozást tartott: a gyere-
kek halábrázolásokkal gyakorolták az 
üvegfestést. Egy másik foglalkozáson ak-
váriumot népesítettek be papírhalakkal. 
A téma előadás formájában is szerepelt a 
programban: Tóth Balázs, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársa Magyarország 
halairól beszélt. Volt totó a Harry Potter 
könyvekben szereplő állatokról, a Fehér-
kereszt pedig az állattartás szabályait 
ismertette a diákokkal. Nem hiányzott a 
programból a szelektív hulladék kezelé-
sének kérdése sem: az ÉÁI Magyarország 
Kht. az alumíniumgyűjtésről rendezett 
versenyt.
„A program az ökoiskola szellemiségét 
képviselte, kibővítette és érdekesebbé 
tette a tankönyvek világát, ráadásul 
gyakorlati ismeretekkel is gazdagod-
tak a gyerekek. Nagyon fontos, hogy a 
pedagógusok mellett környezet- és ter-
mészetvédelmi szakemberek, civil szer-
vezetek képviselői is részt vettek benne” 
– értékelte a Víz Világnapja alkalmából 
rendezett eseményt dr. Varga Attila, az 
ökoiskola-hálózat országos koordinátora.

’48-ra emlékezett 
Kispest
A Templom téri református temp-
lomban tartott istentisztelettel 
vette kezdetét a megemlékezés 
március 15-én, majd a Kossuth 
téren műsorral folytatódott az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 160. évfordulója alkalmá-
ból rendezett kerületi ünnepség.

A megemlékezés szónoka, Eördögh 
Gábor alpolgármester a magyar nemzet 
születésnapjának nevezte 1848. márci-
us idusát. Hangsúlyozta, ez a nap arról 
szólt, ami ma is egyik legfontosabb is-
mérve a nemzetnek: „a történelmi múlt 
megpróbáltatásai által egybekovácsolt 
közösségről, ennek a közösségnek a 
jelenben vállalt felelősségéről és a jö-
vőépítésről”. 
Arról is beszélt, hogy történelmünk-
ben 1848 és 1956 összekapcsolódik. 
„Nem csupán azért, mert mindkettőt 
az emberi és a nemzeti szabadság 
eszméje uralta, hanem azért is, mert 
mindkettő a nemzet újjászületéséről, 
a nemzeti egységről, az újkori nemzet 
jövőjéről, a szabadságról és a szolida-
ritásról szólt” – jelentette ki az alpol-
gármester. Beszéde végén a közelmúlt 
eseményeire utalva – Petőfit is idézve
– jegyezte meg: „egy gondolat bánt 
engemet nem túl távol március 9-től: 
tudunk-e a megszerzett szabadság-
gal élni, szirénhangoknak ellenállni, 
képesek vagyunk-e belátni, az állami 
gondoskodás nem alapja anyagi jólé-
tünknek. Így is, úgy is mi fizetjük meg
az árát, a ráció segíthet abban, hogy azt 
mi módon tesszük” – zárta gondolatait 
Eördögh Gábor. 
Az ünnepség zenés-táncos irodalmi 
összeállítással folytatódott; a műsort 
a KMO rendezte. A programban köz-
reműködött a művelődési ház Obsitos 
Zenekara Dohos László Liszt-díjas 
karnagy vezetésével, a Törekvés Művé-
szeti Együttes gyermektánckara, Kiss 
Zoltán színművész, Balogh Attila, a 
Gór Nagy Mária Színitanoda növendé-
ke, valamint Vizi Adrienn szólóénekes 
és az Anda Banda Együttes. 
A megemlékezés koszorúzással ért 
véget: az egyházak, a pártok, az intéz-
mények, valamint a civil szervezetek 
képviselői és a lakosság helyezték el a 
tisztelet virágait Kossuth Lajos szobrá-
nál. Az önkormányzat nevében Gajda 
Péter polgármester, Eördögh Gábor 
és Vinczek György alpolgármesterek, 
valamint dr. Istvánfi Sándor jegyző
koszorúzott.
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Arcok 
Szipál Mártontól
Tizenegy műtermi környezetben 
készült fénykép, köztük több is-
mert filmsztár portréja is látható
március 14-től a KMO előterében 
Szipál Márton kiállításán. Az Egye-
sült Államokból 1997-ben haza-
tért művész mintegy 100 képéből 
válogatta ki dr. Szemere László 
galerista, a tárlat kurátora.

Gábor Ilona intézményvezető köszöntőjét 
követően Lévai Jenő, a Magyar Fotóművéz-
szek Szövetségének elnökségi tagja méltat-
ta a mestert és kollégát, hangsúlyozva, hogy 
szeretne olyan fiatalos, aktív és érdeklődő
lenni, mint az egy híján 85 éves Szipál Már-
ton. Beszélt a személyes érintettségről, hogy 
9 éve diákoknak is tanítja azt, amit a mester 
egész életében művelt: a portréfotográfiát.
Elmondta, az a jó portré, amely felkelti az 
érdeklődést, a néző beszélni, találkozni 
akar a „modellel”. 
Végezetül, mielőtt megnyitotta volna a tár-
latot, az egyedi stílusjegyekre, a világítás, 
beállítás és kompozíció egységére hívta 
fel a figyelmet, amelyekből – mint mondta
– tanulni lehet. Szipál Márton fényképeit 
április 16-ig láthatják az érdeklődők, a ki-
állítás ideje alatt a képek megvásárolhatók 
a KMO-ban.  

Minidzsungel 
Színpompás lepkékkel, hüllőkkel, 
madarakkal, rágcsálókkal, ritka 
ásványokkal és még egzotikus nö-
vényekkel is találkozhattak márci-
us utolsó hétvégéjén a KMO láto-
gatói. A természet csodái című ki-
állításon és vásáron szenvedélyes 
gyűjtők és kereskedők mutatták 
be legféltettebb „kincseiket” az 
érdeklődőknek. 

A megújult KMO alsó és felső szintjei a 
háromnapos tárlat során lüktető édenkertté 
változtak. A látogatók ásványok és dísz-
növények között is válogathattak. Az első 
napon az óriáskígyók, teknősök és gekkók 
vonzották a legtöbb kíváncsi szempárt, 
de rendkívül népszerű volt a papagájok, 
pintyek és galambok serege is. Számtalan 
kisgyermek és felnőtt figyelmét keltette fel
a színpompás lepketárlat, míg mások szívét 
a nyuszik és tengerimalacok dobogtatták 
meg. A kerület népszerű kulturális intézmé-
nyében évtizedes hagyományra tekint visz-
sza a dísznövény- és kisállat kiállítás, vásár. 
„Itt nemcsak megismertetjük a gyerekekkel 
a ritkaságnak számító állatokat és növénye-

ket, hanem a környezetvédelem fontosságá-
ra is igyekszünk ráirányítani a figyelmet”
– mondta lapunknak a rendezvény céljairól 
Nyilas Gabi művelődésszervező. Hozzátet-
te: a hétvégi tárlaton otthont kereső kiscicák 
és kiskutyák is várták leendő gazdáikat a 
Teleki utcai művelődési házban.

Mobilszobrok 
és kollázsok
Műfaji és anyagbeli sokszínűség, 
humor, játékosság és mozgás vár-
ja a közönséget Harasztÿ István 
szobrászművész március 19-én 
nyílt „Átfedések” című kiállításán. 
A tárlatot április 20-ig láthatják az 
érdeklődők a Templom téri Nagy 
Balogh János Kiállítóteremben.

Minden mű mozgásban van, amelyik nem, az 
is sejteti a mozgást és az időt a Nagy Balogh 
János Kiállítóteremben. Persze miért lenne 
másképp a Kossuth-díjas (mobil)szobrász, 
Harasztÿ István tárlatán? A kiállítást ren-
dező Mohay Orsolya művészettörténész 
a kispesti alkotó elmúlt 4-5 évben készült 
munkáiból válogatott: a falakon rendhagyó 
alkotóelemeket – sakkfigurákat, ecseteket,
órákat, rugókat – használó kollázsok és 
mobil domborművek fogják körbe a térben 
mozgó szerkezeteket. A művészt és a kö-
zönséget köszöntő Gajda Péter polgármes-
ter arról beszélt, hogy a szobrok nemcsak 
élnek és mozognak, hanem az a kreativitás 
és humor is bennük van, amit Harasztÿ Ist-
ván „Édeske” sugároz magából.
A kiállítást megnyitó Wehner Tibor mű-
vészettörténész fémmegmunkálási és 
anyagalakítási mesterműveknek nevezte a 
szobrokat, amelyek kapcsán az idő megra-
gadásának eltökélt szándékát említette. Úgy 
fogalmazott, hogy a mozgások nemcsak 
fizikai jelenségek, hanem szimbólumok ele-
ven sűrítményei is. Hangsúlyozta, a létezés 

transzcendens komolysága és játékossága 
együtt van jelen a tárlaton kiállított alkotá-
sokban.

Elsősegély-verseny
Első lett felnőtt kategóriában 
a Semmelweis Ignác Humán 
Szakképző Iskola és Gimnázium 
csapata a Magyar Vöröskereszt 
Fővárosi Ifjúsági Szervezetének 
elsősegélynyújtó ifjúsági területi 
versenyén, március 7-én a Kispes-
ti Kaszinóban.

A vetélkedőn négy – a XVIII., a XIX., a 
XX. és a XXIII. – kerület 13 csapata mérte 
össze tudását. Kispestet a Semmelweis mel-
lett még az Eötvös, valamint a Móra iskolák 
képviselték. A fiataloknak gyakorlati és el-
méleti ismereteikről kellett számot adniuk 
a különböző állomásokon. „Célunk, hogy a 
fiatalok közül minél többen megismerjék az
elsősegélynyújtás alapjait, és a megszerzett 
tudást a gyakorlatban is képesek legyenek 
alkalmazni ” – fogalmazta meg a verseny 
lényegét Kökényesi Györgyné, a kerületi 
vöröskereszt vezetője. A Semmelweis szak-
képző iskola elsősegélynyújtói a március 
elejei területi fordulóban már bizonyítottak, 
a középiskolák között a Pogány Frigyes Épí-
tőipari Szakiskola és Kéttannyelvű Gimná-
zium, az általános iskolások mezőnyében 
a Fekete István iskola csapata győzött Az 
elsőkre április közepén a budapesti forduló 
vár, ahonnan a legjobbak juthatnak majd az 
országos döntőbe.  Magyar Vöröskereszt 
a szociális munka mellett évek óta rendez 
ifjúsági versenyeket különböző témákban. 
Az elsősegélynyújtás mellett környezetvé-
delemből és csecsemőgondozásból is vetél-
kednek még a fiatalok tavasszal.

Közműépítkezések
Csatornavezetéket korszerűsít az Esze Ta-
más utca Kossuth utca–Petőfi utca közötti
szakaszán a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. A tervek szerint a munkálatok várha-
tóan június 30-ig fejeződnek be. A felújítást 
a meglévő csatorna állapota indokolja, a 
rekonstrukció a gerincvezetéket, a házi be-
kötéseket, aknákat és víznyelőket is érinti. 
Az első ütemben a Kossuth és Árpád utcák 
közötti rész kerül sorra. A Városüzemelte-
tési és Közbiztonsági Iroda tájékoztatása 
szerint az építkezés idejére az utcaszakaszt 
teljesen elzárják a forgalom elől. Az ingat-
lanok és az intézmények forgalmát a kivite-
lező biztosítja, a munkakezdésről a lakókat 
értesíti. A Kábel utcában már végzett a 
rekonstrukcióval a csatornázási cég, az út-
pálya burkolatának teljes helyreállításán is 
dolgoztak a szakemberek.

Új Honvéd-címert
avattak
Ünnepélyes keretek között márci-
us 15-én, a Honvéd-Paks bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés előtt avatták 
fel a Bozsik Stadionban a Budapest 
Honvéd FC új címerét, amelyen a 
„Kispest” név is szerepel.

Ez a kerületiek régi vágya volt – mondta 
el az avatást megelőző köszöntőjében 
Gajda Péter polgármester, hozzátéve: az 
U 19 közalapítványon keresztül az önkor-
mányzat fő szponzora a Honvéd utánpótlás 
focistáinak. Beszédében Gajda Péter hang-
súlyozta: büszke rá, hogy az önkormányzat 
segítségével hivatalosan is a Honvédé lett 
a Bozsik Stadion tulajdonjoga; ez hosszú 
távon eredményes munkát biztosít a klub 
számára. 
George F. Hemingway klubtulajdonos az 
avatón elmondta, a Kispest felirat mellett 
további két ponton változott az eredeti 
címer. Az oldalán az alapítás éve (1909), 
a címer felső harmadában pedig az aranys-
csillag látható, amelyet tíz bajnoki cím 
megszerzése után büszkén viselhet a Bu-
dapest Honvéd FC.

Latin-Amerikáról 
Kispesten 
Újabb állomásához érkezett már-
cius 30-án a Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösség kispesti 
gyülekezetének Méltóság Napja 
elnevezésű programsorozata. 

A gyülekezet tavaly októberben elindított, 
egy éven át tartó rendezvénysorozatával 
az emberi méltóság megsértésének társa-
dalmi méreteket öltött problémájára akarja 
felhívni a figyelmet. Ezúttal Dél-Amerika

népei adtak ízelítőt kulturális kincseikből 
az egyház kerületi templomában. 
Az esemény vendégeit Iványi Tibor, a Ma-
gyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
elnöke köszöntötte. Az egész napos prog-
ram során Crespo Rodrigo színművész 
latin-amerikai műveket adott elő, majd 
a teológiai gondolatok mellett előadások 
hangzottak el többek között a dél-ameri-
kai sajtószabadság helyzetéről, a spanyol 
nyelvről és még a latin konyha remekeit 
is megízlelhették a részvevők. A rendez-
vényen az ecuadori Herencias együttes 
mellett fellépett a CubaRitmo trió is. Az 
eseményhez kapcsolódva nyílt meg a Fő 
utcai templomban (Fő u. 110.) Cannella 
Gianluigi Peruról készült fotókiállítása.

Kiállítások 
Wekerlén 
Saját munkáikkal járulnak hozzá 
az Árnyas Óvodába járó gyerme-
kek a centenáriumi ünnepségsoro-
zathoz: kiállításuk március 28-tól 
látható a Wekerlei Társaskör Egye-
sületben (WTE). Szelényi Károly 
fotóművész a Wekerléhez hasonló 
európai kertvárosokról készített 
sorozatot: a szabadtéri fénykép-
tárlat március 30-án nyílt meg.  

„Varázs-Világ” 
Óvodások kiállításával nyitotta a cente-
náriumra felújított egyesületi helyiségét a 
WTE. A gyermekek alkotásai május 10-ig 
láthatók. Az esemény alkalmat adott arra, 
hogy az óvodások műsorral köszönjék meg 
az önkormányzatnak, hogy 2006-2007 fo-
lyamán felújíttatta az Árnyas Óvoda mind-
három telephelyét.

Kertvárosok Európában 
Jó időben reggeltől sötétedésig Letchworth, 

Hamstead, Welwyn, Brentham, New 
Earswick, Port Sunlight, Bournville, 
Soltaire, Bottrop, Stockfeld házairól ké-
szült képek láthatók a Kós Károly téren. 
Szelényi Károly a Wekerléhez hasonló 
európai kertvárosokat fényképezte le, 
és állította ki fotótablókon. A megnyitó 
közönségét köszöntő Nagy Tamás WTE-
elnök az ismeretszerzés mellett a kiállí-
tás másik céljaként a kispesti kertváros 
megóvását jelölte meg. „Mindenki érezze, 
hogy a Wekerle-telep kincs, ezért ápolni 
kell” hangsúlyozta. Hozzátette: a képekből 
őszre könyv készül, amelynek a telepen 
lesz a bemutatója. 
A szakmai megnyitót tartó Nagy Gergely 
építész arról beszélt, hogy a centenárium 
jó alkalom arra, hogy a Wekerle jelentő-
ségére ráirányuljon a figyelem. Elmondta:
a tárlat bemutatja, hogyan indult útjára 
Angliából a kertváros gondolata, amely a 
XIX. századi nagyvárosok megváltozott 
életkörülményeire kínált alternatívát.

Fővárosi pénzek
A Fővárosi Közgyűlés március 10-én elfo-
gadta Budapest 2008-as, több mint 512 mil-
liárd forintos költségvetését. A büdzséből 
kispesti fejlesztésekre is futja – tudtuk meg 
a fővárosi képviselő Gajda Péter polgármes-
tertől. A főváros legfeljebb 20 millió forint 
erejéig pályázati úton támogatja a wekerlei 
Zrumeczky-kapu felújítását és díszkivilágí-
tását. A kerületi fenntartásban maradó De-
ák gimnázium budapesti diákjainak oktatá-
sához tanulónként évente 80 ezer forinttal 
járul hozzá. Ezeken kívül több kerületi utca 
és útszakasz korszerűsítése is szerepel az 
idei fővárosi költségvetésben – tájékoztatta 
lapunkat Gajda Péter. A főváros a Hunyadi 
utca Ady Endre út és Nagykőrösi út közötti 
szakaszát, a Kassa utcát a Pozsony utcától a 
Kolozsvár utcáig, valamint a Zalaegerszeg 
utcát a Határ út és a Pannónia út között újít-
ja fel 2008-ban a tervek szerint.

Uszodabuli
A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat a 
Humánszolgáltatási Irodával együtt 
idén már 11. alkalommal tartja meg 
„Uszodabuli” rendezvényét.

Helyszín: Kispest Uszoda.
Időpont: április 19. (szombat).

Program: 
17.00 - megnyitó, 
17.30 - táncbemutató, 
17.30 - tréfás vetélkedők, 
19.00 - diszkó, tombola

VÁROSÜNNEP - KISPEST ANNO
Ön tudja, mit csinál június 21-22-én?

Kispest önálló településsé válásának évfordulója alkalmából kétnapos „Városün-
nepet” rendez az önkormányzat. Visszapörgetjük az idő kerekét majd 100 évvel, 
és két napra megidézzük a 20-as 30-as évek hangulatát. Az Ady Endre út két olda-
lán elterülő Templom teret összekötjük egy pihenőparkkal, ahol korabeli színpadi 
programok, játékok és különleges produkciók várják a kíváncsi résztvevőket. 
Az első nap záróeseménye az Ady Endre úton felállított nagyszínpadon a világhírű 
ExperiDance Produkció „Esszencia” című látványos és egyedülálló koreográfiája.
A második nap érdekessége az egész napos vidám és a közönség aktivitására is 
számot tartó eseményeken túl a Szeretet Hídjának avatási ceremóniája a Temp-
lom téren, melyet követően Simet László világhírű légtornász lélegzetelállító 
mutatványát láthatják!

a szervezők
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Tájékoztató
A 2008. március 9-i népszavazáson Kis-
pesten a következő eredmény született:
Kórházi napidíj: 18 185 igen, 5 974 nem 
szavazat. Vizitdíj: 17 590 igen, 6 569 nem 
szavazat. Képzési hozzájárulás: 17 372 
igen, 6 784 nem szavat.

HVI

Iskolai 
beiratkozás

A Közoktatásról szóló módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény tankötelezettségről 
szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezett-
ségének kezdetén minden gyermeket isko-
lába kell beíratni. A 2008/2009. tanévben 
tanköteles az a gyermek, aki az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 
2008. év május 31-ig a hatodik életévét 
betölti. A szülő kérelmére a gyermek 
tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik 
életévét december 31. napjáig tölti be. A 
tankötelezettség teljesítése a tanév első ta-
nítási napján kezdődik. A tankötelezettség 
kezdetéről, az óvoda véleménye alapján, 
illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába 
– vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelé-
si tanácsadó véleménye alapján; a sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitá-
ciós bizottság szakértői véleménye alapján 
az igazgató dönt.
A szülő (gondviselő) a meghirdetett idő-
pontban köteles tanköteles gyermekét be-
íratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára. 
A tankötelezettség teljesítéséért a szülő 
felelős. A felvételről az iskola igazgatója 
dönt.
Az általános iskolai körzethatárok meg-
tekinthetőek az önkormányzat hirde-
tőtábláján, valamint a www.kispest.hu 
honlapon.
A beiratkozás időpontja: 2008. április 
24-én (csütörtök) 8-19, április 25-én 
(péntek) 8-18 óráig.
Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége 
teljesítésével kapcsolatban jogszabályban 
meghatározott kötelességét nem teljesíti, a 
jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli.

Óvodai felvétel
A Közoktatásról szóló módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 
24.§ értelmében az óvoda a gyermek há-
roméves korától a tankötelezettség kezde-
téig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés 
a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozá-

sok keretében folyik. A Kt. 65.§ (1) bek. 
értelmében az óvodába a gyermek har-
madik életévének betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. Az újonnan 
jelentkező gyermekek fogadása az óvodai 
nevelési évben – amennyiben azt a férő-
helyek száma lehetővé teszi – folyamato-
san történik. A gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától napi négy órát 
köteles óvodai nevelésben részt venni, 
melynek teljesítéséért a szülő felelős.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján 
történik. Jelentkezni a meghirdetett idő-
pontban a lakóhely szerinti körzetileg 
illetékes – vagy választott – önkormány-
zati vagy nem önkormányzati óvodában 
lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett 
gyermekekre vonatkozó igényt is be kell 
jelenteni. 
A jelentkezés időpontja: 2008. május 5-9.
Az új gyermekek fogadása a tanév – ne-
velési év első napjától folyamatosan tör-
ténik.  
Az óvodai körzethatárok megtekinthetők 
az önkormányzat hirdetőtábláján, vala-
mint a www.kispest.hu honlapon.
Az óvodavezető a felvételek lezárásáról 
–a felvételekről hirdetmény, az elutasí-
tásról határozat formájában – értesíti a 
szülőket 2008. június 6-áig. Az elutasító 
határozatot a szülőnek meg kell küldeni.

Szerencsés helyzetben vagyunk itt Kispes-
ten, és erre az állapotra vigyáznunk kell. 
Van stabil költségvetésünk, elkerüljük a 
késhegyre menő vitákat, a városházát ve-
zető koalíció egységesen tud dolgozni és 
tenni a kerületért. Sőt, az utóbbi időben 
sikerült néhány apróbb-nagyobb kérdés-
ben az ellenzéki, konzervatív pártokkal is 
egyetértésben döntenünk. A polgármesteri 
hivatal munkatársai pedig a program vég-
rehajtása mögé teszik azt a szakmai tudást, 
erőt és szorgalmat, ami a polgármesteri 

program megvalósításhoz szükséges. Ez a 
kerület, a Kispesten élők érdeke. Apró és 
néha nagyobb lépésekkel haladunk előre 
annak érdekében, hogy Kispesten lakni 
kellemes legyen, hogy aki itt él, az ne csak 
jól érezze magát a városrészben, de kicsit 
büszke is lehessen arra a környezetre, ahol 
lakik. Ehhez persze kell a közös akarat. 
Amikor a Zöldprogram keretében a „Fo-
gadj örökbe egy közteret” akciónkat meg-
hirdettük, ez is motivált, hiszen, aki saját 
két kezével is tesz a kerületi közterületek 
állapotának javításáért, az nyilván jobban 
odafigyel arra a parkra, járdára, utcára is,
amelyet közpénzből gondozunk. Idén már 
öt civil társasággal szerződtünk és további 
16 megállapodást készítettünk elő olyan 
öntevékeny csoportokkal, szervezetekkel, 
társaságokkal, akik vállalják, hogy rend-
ben tartanak egy-egy kispesti közterületet. 
Mi adjuk az eszközt, ők a lelkesedést és a 
munkájukat. A számok alapján nagyon 
bízom benne, hogy ez az akciónk sikeres 
lesz, mindenféle szempontból. Erősítjük a 
kispesti közösségért érzett felelősségün-
ket és közben tisztábbá, rendezettebbé és 

zöldebbé tesszük Kispestet. Higgyék el, 
apró, de fontos dolgok ezek. Mint ahogy 
fontos az is, hogy a kerületi nagyberuhá-
zásaink is jól alakuljanak, bár kétségtelen, 
hogy nem minden esetben ilyen rózsás a 
helyzet. Van, ahol jól állunk, van, ahol 
kevésbé. Ha a két végletet kell említenem, 
akkor talán a Hattyú park ügye az egyik, 
hiszen a cég kifizette az önkormányzat-
nak a vételárhátralékot, s ez azt jelenti, 
hogy hamarosan folytatják az építkezést, 
a másik véglet viszont a mindenki szemét 
bántó Stefánia-ház kérdése, amelynek 
megoldását rövidtávon egyelőre nem lá-
tom. Ennek ellenére örök optimistaként 
bízom benne, hogy itt is lesz előrelépés. 
Persze tudom, hogy a megvalósuláshoz az 
optimizmus kevés, s bár az önkormány-
zatnak szinte már semmi köze nincs eh-
hez a beruházáshoz, a felelősségünk azért 
megvan a környéken élőkkel szemben. 
Hosszú és sziszifuszi munka vár ránk és 
a tulajdonosokra annak érdekében, hogy 
végre újraindulhasson az építkezés.

További információk: www.gajdapeter.hu

A nyugalom szigete
Gajda Péter polgármester rovata
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Burány Sándor beszédének részlete, a 
március 29-én tartott MSZP országos 
pártértekezletén:

Budapesten tavaly május 9-én, az Európai 
Unió napján tartottunk egy nagygyűlést 
a kirekesztés ellen, azt mondtuk, hogy 
ebben a kérdésben a tolerancia zéró. Fel 
kell tennünk magunknak a kérdést, hogy 
az elmúlt egy évben javult a helyzet vagy 
rosszabbodott. Sajnos az a válasz, hogy 
kirekesztés ügyében a helyzet egy év alatt 
rosszabbodott, a Magyar Gárda nyíltab-
ban tevékenykedik, mint valaha gondol-
tuk volna, a Fidesz politikusai helyben és 
országosan nyíltan közösséget vállalnak 
ezzel a fajta szélsőjobboldali politizálás-
sal. Azt kell mondanom, kedves baráta-
im, hogy ezt nem tűrhetjük. Ezért idén 
május 9-én, találkozzunk újra a Duna-
parton azért, hogy együtt tiltakozzunk a 
kirekesztés ellen, a rasszista és antisze-
mita megnyilvánulások ellen. Ahogy a 
kínai bölcs mondta: „Addig kezdj hozzá 
a nehéz dolgokhoz, amíg könnyűek.” 
Miért mindig akkor kezdünk hozzá a 
reformokhoz, amikor már nagyon nehéz? 
Van ennek persze jó oka is. Szabó Gyuri 
barátom mondta, és teljesen egyetértek 
vele, hogy a bérterheket mérsékelni kell. 
Igen, de mik azok a bérterhek? Ha most 
eltekintünk a személyi jövedelemadótól, 
akkor a bérterhek lényegében, túlnyomó 
többségében az egészségügyi járulékok-
ból és a nyugdíjjárulékból állnak. Néhány 
évvel ezelőtt, az általam roppant tisztelt 
Kornai professzor úr egy előadás közben 
azt mondta, hogy nálunk a közvélemény-
kutatók mindig rossz kérdést tesznek fel. 
Azt a kérdést teszik fel, hogy akar-e ön 
nagyobb biztonságban élni. Azt mondja 
erre Kornai professzor úr, hogy ez így 
rossz kérdés. A helyes kérdés az, hogy 
mennyivel többet hajlandó fizetni azért,

hogy ennyivel nagyobb biztonságban él-
jen; akar-e sokkal több pénzt fizetni azért,
hogy sokkal nagyobb biztonságban éljen; 
akar-e egy picivel többet fizetni azért,
hogy egy picivel nagyobb biztonságban 
éljen. A kérdéseket helyesen így kellene 
feltennünk, de soha nem így tesszük fel. 
Az előbb a bérterhek csökkenéséről bez-
szélve, eljutva a járulékokig, ennek van 
egy másik oldala. Akarjuk-e azt, hogy 
az egészségügyi szolgáltatások jobbak 
legyenek? Persze, hogy akarjuk. Ennek 
milyen útjai lehetségesek? Nyilván pénz 
kell azért, hogy jobbak legyenek a szol-
gáltatások. Emeljük a bérek közterheit? 
Emeljük az egészségügyi járulékokat? 
Nem lehet, más megoldást kell találnunk. 
A dilemma mindig ez volt, és ez volt az a 
dilemma, ami miatt rendre a reformokat 
halogattuk, mert szerettük csökkenteni 
az adókat és szerettük növelni a kiadá-
sokat is. Világos, hogy ez így nem megy, 
és a reformok ideje mindig akkor jön el, 
amikor már a napnál is világosabb, hogy 
az a szolgáltatás - most az egészségügy-
ről beszélek -, amivel egyébként minden-
ki elégedetlen, ennyi pénzből, változat-
lan szerkezetben a jövőben nem tartható 
fenn, valamit tehát csinálni kell. Március 
9. óta óvatosabbak vagyunk. Világos, 
hogy senki nem szeretné kockára tenni 
a kormányzás 2010-es folytatását, és ez 
a népszavazás azt mutatta, hogy bizony 
ez most kockán forog. De azt sem lehet 
csinálni persze, hogy akkor kerüljünk 
el minden konfliktust, aztán valahogy
éljük túl 2010-et. Merthogy egy másik 
mondást idézzek: bár igaz, hogy egy hajó 
a legnagyobb biztonságban a kikötőben 
van, de a hajókat nem ezért építik. May-
gyarán, ha óvatosan is, de valamilyen 
módon cselekednünk, ha úgy tetszik, 
hajóznunk, muszáj. Már csak azért is, 
mert Magyarországon igazából a társa-
dalmi kihívás, szerintem a legnagyobb 
társadalmi kihívás majdnem ugyanaz, 
mint a rendszerváltás idején volt. Régen 
volt már, kevéssé emlékszünk rá, de a 
rendszerváltást kiváltó népmozgalom 
legnagyobb motivációs ereje az volt, 
hogy teljesen világossá vált a nyolcvanas 
évek végére a gondoskodó állam csődje. 
Az állam, ami eddig gondoskodni akart 
rólunk, egyrészt korlátoz bennünket 
szabadságjogainkban, másrészt amit, 
mondjuk így: ezért cserébe biztosít szá-
munkra, az nekünk kevés, ebből elegünk 
van. Jöjjön hát az a modell, amely Európa 

boldogabb nyugati felén bevált, jöjjön hát 
a rendszerváltás! A rendszerváltás idején 
a modernizációs pártok, az SZDSZ, az 
MSZP, és akkor még ezek közé tartozott 
a Fidesz is, teljesen világossá tette, hogy 
a szabadság nagyobb felelőséggel fog 
járni. A rendszerváltozás után sok évvel 
most újra azt látjuk, hogy a megszerzett 
szabadságjogokat, köztük a demokra-
tikus választás lehetőségét a jobboldal 
arra akarja használni, hogy visszahozza 
a gondoskodó állam mítoszát. Erről a 
mítoszról egyszer már kiderült, hogy ha-
zugságra épül. Az állam nem mindenről 
tud gondoskodni. Egyetértek azokkal, 
akik azt mondják, hogy az állam szere-
pét lehet, hogy növelni kell. Mert az nem 
megy, lehet, hogy illúzió, hogy minden-
honnan az államnak vissza kell vonulnia. 
Lehet, hogy helyette nem megy be semmi, 
csak a káosz. Ezzel csínján kell bánni, de 
attól még a valódi kérdés az, hiszünk-e 
magunkban, tudunk-e változtatni jobb 
jövőnk érdekében, vagy pedig hagyjuk 
magunkat megvezetni egy olyan mítosz 
által, amelyről egyszer a történelem már 
bebizonyította, hogy csak csődbe viszi 
az országot. A népszavazás világosan 
rávilágított a valódi dilemmákra, hogy 
akkor hogyan csináljuk tovább a refor-
mot. Mert számomra nem kérdés, hogy a 
reformokat folytatni kell. Azért kell foly-
tatni, hogy jobb szolgáltatás legyen a jö-
vőben, például a kórházakban. De ehhez 
a helyes eszközöket meg kell választani. 
Túlságosan előreszaladtunk gondolko-
dásban és tettben is, március 9-én rá 
kellett döbbennünk, hogy ennyire nem 
tud velünk előreszaladni a társadalom. 
De ebből nem szabad azt a következtetést 
levonnunk, hogy vissza kell vonulnunk a 
reformok területén. Nem szabad vissza-
vonulnunk. Folytatnunk kell úgy, hogy 
az embereket meggyőzzük a változtatás 
szükségességéről. Nem tudunk az embe-
rek nélkül reformot csinálni. Ez már II. 
Józsefnek sem sikerült. Demokratikus 
országban, ahol a politikusokat választ-
ják, csak azokat a változásokat tudjuk 
megtenni, amellyel a társadalom több-
sége egyetért, de legalábbis amikor látja 
az eredményeit, akkor a választásokon 
támogat bennünket. 
Bethlen Gábor, azt mondta, hogy nem 
mindig lehet megtenni, amit kell, de 
mindig meg kell tenni, amit lehet. Ked-
ves Barátaim! Ez a leckénk. 
Köszönöm szépen.

Nem mindig lehet megtenni, amit kell, 
de mindig meg kell tenni, amit lehet
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Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselőjének rovata
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A kispesti önkormányzat képviselő-testü-
lete március 18-án tartotta soros ülését:

- Döntöttek a képviselők, hogy közbe-
szerzési eljárással 1,5 milliárd forint foy-
lyószámlahitel-keretet vesz igénybe 2008. 
júliustól 2009. június végéig az önkor-
mányzat.

- Elfogadta a testület az Omega Kht. 2007. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. Tóth 
Tibor tagi képviselő elmondta: tavaly átla-
gosan 29 közhasznú alkalmazottnak adott 
munkát a cég, valamint bekapcsolódott a 
romaprogramba is. Döntés született ar-
ról, hogy március 18-tól a kht.-t nonprofit
kft.-vé alakítja az önkormányzat, a társa-
ság elnevezése KÖZPARK Kispesti Köz-
tisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit
Kft.-re változott. Gajda Péter a változtatás 
kapcsán elmondta: azt várja, hogy az új 
szervezetnek köszönhetően tisztább, ren-
dezettebb lesz a kerület.

- Nevet kaptak a Wekerle-telep eddig el 
nem nevezett terei és kapui. A Pannónia 
út–Corvin krt.–Petur utca által határolt 
rész Győri Ottmár tér, a Hungária út–Gu-

tenberg krt.–Kapisztrán utca által határolt 
zöldterület Bárczy István tér lett. Kós Kár-
oly nevét viseli a Kós Károly tér 2. és 3. 
közötti kapu, míg a 10. és 11. közötti kaput 
Zrumeczky Dezsőről nevezték el. A testü-
let felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
elnevezésekkel kapcsolatos javaslatot ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés Várostervezé-
si és Városképvédelmi Bizottsága elé.

- Elfogadták a képviselők a kispesti egyházi 
közösségek és az önkormányzat partner-
ségéről szóló nyilatkozatot, valamint létre-
hozták a Kispesti Egyházügyi Kollégiumot. 
A polgármester hangsúlyozta, a kerületi 
egyházi vezetők javaslatait beillesztették a 
közös nyilatkozat-tervezetbe. A dokumen-
tum részletezi az egyházi támogatásokat, 
valamint meghatározza a kollégium céljait, 
munkáját, amelyet évente legalább két alka-
lommal hív össze a polgármester.

- Nyilatkozatot fogadott el 15 egyhangú 
igen szavazattal a testület a politikai szél-
sőségek ellen, a társadalmi békéért. Az 
ellenzék nem vett részt a voksolásban, az 
ő indítványukat korábban elutasították a 
képviselők. A nyilatkozat veszélyesnek és 

nemkívánatosnak tartja azon szervezetek 
politikai akcióit, amelyek a családi szférát 
veszélyeztetik szélsőséges nézeteikkel. (A 
dokumentum elfogadását a Burány Sándor 
országgyűlési képviselő háza előtt február 
10-én rendezett Jobbik-tüntetés miatt szor-
galmazta a polgármester.) 

- Egyetértettek a képviselő azzal, hogy az 
Alkotmánybíróság döntése értelmében új 
szabályozási tervet kell készítenie a kerü-
letnek a Hunyadi utca–József Attila utca–
Báthory utca–Ady Endre út által területre.

- Pályázati úton akarja értékesíteni a testü-
let a Kossuth tér 23-24. alatti önkormány-
zati tulajdonú társasház 11 üres lakását, 
valamint a 12 lakás kialakítására alkalmas, 
önálló albetétben lévő tetőteret.

- Dr. Fried Miklós önálló képviselői indít-
ványában egy piac melletti társasház prob-
lémáját vetette fel: a piaci szeméttároló 
szaga zavarja a Kosárfonó utca 2-12. alatti 
társasház lakóit. Gajda Péter polgármester 
javaslatára a testület megbízta a piacot is 
üzemeltető VAMÜSZ-t, készítsen tervet a 
probléma megoldására.

Testületi döntések

Egészségmegőrző 
pályázat

A pályázat célja: támogatásban részesíteni 
azokat a szervezeteket, amelyek részt vesz-
nek a lakosság egészséges életmódra neve-
lésében felvilágosító előadások tartásával, 
egészségvédő programok szervezésével.
Támogatásra pályázhatnak: a kispesti il-
letőségű csoportok, szervezetek, intézméy-
nyek, amelyek a fenti célokat szolgálják; 
bírósági bejegyzéssel rendelkeznek, vagy a 
kispesti önkormányzatnál történő nyilván-
tartást önként vállalják (az önkormányzati 
nyilvántartásba vétel a Humánszolgáltatási 
Irodán kérhető). A pályázat nyerteseinek a 
támogatás felhasználásáról legkésőbb 2008. 
december 15-ig, bizonylatokkal dokumen-
tálva kell elszámolniuk.
A pályázatokat Budapest Főváros XIX.
ker. Kispest Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Irodájára (1192 Bp. Ady 
Endre út 7.) kizárólag pályázati adatlapon 
lehet benyújtani, mely átvehető a Humánz-
szolgáltatási Irodán vagy hozott floppyra
másolva, illetve letölthetők a www.kispest.
hu honlapról.
Határidő: április 15.

Közművelődési 
pályázat

A pályázat célja: művelődési, alkotó, hay-
gyományápoló rendezvények, időszakos 
közművelődési programok és azok feltételei-
nek pénzügyi támogatása. Pályázók köre: A 
pályázat céljának megfelelő, konkrét és ellen-
őrizhető tevékenységet folytató kispesti szer-
vezett közösségek (jogi személyek, társadal-
mi szervezetek, egyesületek és intézmények), 
akik a pályázat feltételeinek megfelelnek.
A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájára (1192 Budapest, Ady 
Endre út 7.) a pályázati feltételeknek megfe-
lelően lehet benyújtani április 8-ig.

Civil szervezetek 
támogatása

A pályázat célja: a kispesti öntevékeny lakos-
sági szervezetek támogatása, a kispesti lo-
kálpatriotizmus erősítése a hagyományőrző 
tevékenységek, egyéb programok és azok 
megvalósítása feltételeinek támogatásával.
Pályázhatnak: A pályázatra jelentkezhetnek 
mindazon Kispesten működő, és a kispesti 
közéletben tevékenykedő kispesti illetőségű 
öntevékeny lakossági szervezetek (kivéve 
politikai pártok), amelyeket a bíróság a pá-
lyázat beadását megelőzően 2 éve nyilván-
tartásba vett. 
Határidő: április 11.

A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájára (1192 Budapest, XIX. ker. 
Ady Endre út 7.) a pályázati feltételeknek 
megfelelően lehet benyújtani, személyesen 
vagy postai úton (személyesen 2008. április 
11-én 12 óráig, a postai feladás legkésőbbi 
időpontja szintén 2008. április 11-e kell, 
hogy legyen).

Sportszervezetek 
támogatása

A pályázat célja: támogatásban részesí-
teni azokat a sportszervezeteket és egyéb 
szervezeteket, amelyek rendszeres, széles 
körben igénybe vehető sporttevékenységet, 
testedzési alkalmat biztosítanak és szervez-
nek a kispesti lakosság számára.

Pályázati feltételek: támogatásra az a sportz-
szervezet pályázhat, amely bíróság által 
bejegyzett vagy az önkormányzatnál nyil-
vántartott társadalmi szervezetként műkö-
dik Kispesten; nyilatkozik arról, hogy nincs 
lejárt esedékességű adó-, járulék- vagy vám-
tartozása; amennyiben kapott, elszámolt a 
2007. évi önkormányzati támogatásokkal.

A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájára (1192 Bp. Ady Endre út 
7.) lehet benyújtani. Pályázati díj nincs.
Határidő: április 15.

Amatőr sportolók 
támogatása

A pályázat célja: támogatásban részesíteni 
azokat az amatőr élsportolókat, akik Kis-
pesten laknak, vagy Kispesten működő 
sportszervezetek színeiben eredményesen 
versenyeztek, és további felkészülésükhöz 
segítséget igényelnek.

Pályázati feltételek: támogatásra az a je-
lenleg is aktív amatőr sportoló pályázhat, 
aki 2007. január 1-jétől a pályázat beadásá-
ig; Világbajnokságon, Világkupán, Európa 
Bajnokságon, Európa Kupán I-VIII. helyet 
elért sportoló, életkorától függetlenül; 
Magyar bajnokságon, Magyar Kupán, or-
szágos diákolimpián, országos utánpótlás 
bajnokságon I-IV. helyet elért 21 év alatti 
sportoló; kispesti lakos vagy Kispesten 
működő egyesületben sportol; általános 
és középiskolai tanulóknál: 2007/2008-as 
tanév I. félévi tanulmányi átlageredménye 
legalább 3,5.

A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájára (1192 Bp. Ady Endre út 
7.) lehet benyújtani. Pályázati díj nincs.
Határidő: április 30.

Táborok 
támogatása

A pályázat célja: a szervezett táborozásban 
és szünidős programban résztvevő kispesti 
gyermekek és fiatalok részvételi költségei-
nek csökkentése, a szülők anyagi terheinek 
enyhítése.
Pályázók köre: A 2008. évi erdei iskolában, 
nyári táborozásban és szünidős foglalko-
zásban (napközi) konkrét és ellenőrizhető 
feladatot vállaló kispesti szervezett közös-
ségek (társadalmi szervezetek, egyesületek, 
önkormányzati intézmények, intézményen 
belüli szervezett közösségek), akik a pályá-
zati feltételeknek megfelelnek. Elsősorban 
a kispesti önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények, illetve legalább 80 
%-ban Kispesten lakó tanulókat táborozta-
tók pályázatát várjuk.
A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájára (1192 Bp. XIX. ker. Ady 
Endre út 7.) a pályázati feltételeknek megfe-
lelően lehet benyújtani április 8-áig.

Ingatlan 
pályázatok

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormány-
zata nyilvános, licitálásos pályázatot hirdet 
az alábbi 1-5. sorszám 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 Hiva-
tal Bp. XIX. Városház tér 18-20. C. ép. I. em. 
34..sz. alatti tárgyalóterme.

Értékesítésre kerülő ingatlanok:
1.: Bp. XIX. Jókai u. 152. Fszt. 2.
Kikiáltási ár:7 500 000 Ft
Versenyeztetés időpontja: április 15. 9 óra.
2.: Bp. XIX. Petőfi u. 83.
Kikiáltási ár: 19 000 000 Ft
Versenyeztetés időpontja: április 15. 9.30 
óra
3.: Bp. XIX. Klapka u. 28. fszt.4.
Kikiáltási ár: 7 500 000 Ft
Versenyeztetés időpontja: április 15. 10 óra
4.: Bp. XIX. József A. u. 57-63. I. em. 47.
Kikiáltási ár: br. 9 890 000 Ft
Versenyeztetés időpontja: április 15. 10.30 
óra
5.: Bp. XIX. Vas G. u. 229. Fszt. (Nagykő-
rösi út. 106.)
Kikiáltási ár: br. 54 000 000 Ft
Versenyeztetés időpontja. április 15. 11 óra

Az összes pályázatról részletes
információk a www.kispest.hu

oldalon találhatók!

Lomtalanítás
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2008. 
évi lomtalanítási akciója Kispesten
Az FKF Zrt. idén is lebonyolítja a szokásos 
éves lomtalanítást kerületünkben a tavaszi 
időszakban. A lomok elszállításának pontos 
időpontjáról a szállítást végző Társaság az 
akció előtt 2 héttel minden ingatlantulajdo-
nost hivatalos levélben fog kiértesíteni. A 
szállítások pontos időpontjáról az FKF Zrt. 
az ingyenesen hívható 06-80-204-386-os te-
lefonszámán kaphat mindenki tájékoztatást. 
Az eddigiektől eltérően idén az FKF Zrt. az 
alábbi veszélyes hulladékok elszállítását is 
vállalja (külön gyűjtőpontokat létesítve!): 
használt sütőzsiradékot, sütőolajat és göny-
gyölegeit, festékmaradékot és göngyölegeit, 
olajos műanyag flakonokat, oldószereket, hí-
gítókat, növényvédőszereket, szárazelemeket, 
akkumulátorokat, elektronikai hulladékot, 
gumiabroncsokat, aerosol szórópalackokat, 
fénycsöveket, izzókat. A gyűjtőpont pontos 
helyszínét szintén a Társaság hivatalos leve-
léből tudhatják meg a lakók. Továbbra sem 
szállítják el, ezért ne rakjanak ki mezőgaz-
dasági és állattartásból származó, ipari hul-
ladékot, építési törmeléket, autóroncsot, kézi 
erővel nem rakodható lomokat, háztartási 
szemetet és növényi hulladékot. Felkérjük az 
ingatlantulajdonosokat és a lakóközösségeket 
arra, hogy az utótakarítási munkákat még a 

szállítás napján végezzék el saját lakókör-
nyezetük tisztaságának megóvása érdekében, 
továbbá arra, hogy csak az FKF Zrt. által 
kiküldött hivatalos értesítésében megjelölt 
napon készítsék ki az elszállításra szánt 
hulladékot! Kérünk mindenkit, hogy a megz-
szervezett időpontban éljenek a lehetőséggel, 
mert ebben az évben több ilyen akcióra nem 
kerül sor.
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda

Köszönjük!
A Magyar Vöröskereszt köszönetét fejezi 
mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 
1%-ával a kerületi humanitárius tevékenysé-
get támogatták. A hazai rászorulók nevében, 
ebben az évben is várjuk segítségüket. Adóz-
szám: 19002093-2-41.

Magyar Vöröskereszt

A Szemünk Fénye - Eötvös utcai Bölcsőde 
Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma 
nevében köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-át alapítványunk részére felajánlották, 
amely 279 845 Ft. Az Önök támogatásával 
bölcsődénk játékkészletét bővítettük. Ezzel 
nagy örömet szereztünk a hozzánk járó gyer-
mekeknek, akik nekünk a legfontosabbak. 
A kis adomány is nagy segítség számunkra! 
Kérem, ha tehetik, a jövőben is támogassák 

alapítványunkat! Támogatásukat előre is 
megköszönöm! Adószámunk: 18246960-1-
43.

Horváth Lászlóné

A Kőleves Alapítvány 2006-ban alakult. 
Az alapítványt  hajléktalanságban élők és 
civilekből álló kuratóriuma összefogva hozta 
létre. A célunk: az önmagáért tenni akaró 
hajléktalanok lakhatásának, munkába állásá-
nak és tanulásának támogatása. Kérjük adója 
1%-val támogassa Kispesten működő alapít-
ványunkat! Adószám: 18252814-1-43.

Tigyi Balázs

A Kispesti Idősekért Alapítvány tisztelettel 
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 
1%-át alapítványunk részére juttatták. Kér-
jük, hogy 2007 évi jövedelemadójuk 1%-os 
felajánlásánál gondoljanak a kispesti idős, be-
teg, emberekre, akiknek nagy szükségük van 
a támogatásra. Az alapítvány nevében várom 
támogatásukat. Adószám: 18058895-1-43.

Kökényesi Györgyné

Az Idős Emberek Gondozásáért Lázár 
Margit Zongoratanárnő Emlékére Ala-
pítvány megköszöni azok anyagi segítségét, 
akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az 
alapítvány javára ajánlották fel. Kérjük, hogy 
amennyiben tehetik, a jövőben is támogassák 
alapítványunkat adójuk 1 %-ával. Adószá-
munk: 18227884-1-43.
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Az Omega Kht.-ról
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A képviselő-testület legutóbbi ülésén az Omega Kht.-t nonprofit kft.-vé alakítot-
ta, a társaság elnevezése KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási 
Nonprofit Kft.-re változott. Mi a véleményük a frakcióknak a változtatásról?

Tóth Tibor
(MSZP)

Önkormányzatunk a törvényi kötelezett-
ségeinek ellátása érdekében 2000. évben 
alapította az OMEGA Kispesti Foglal-
koztatási Szolgálat Közhasznú Társasá-
got (OMEGA Kht.). Az OMEGA Kht. 
hívatott elősegíteni a Kispesten élő és a 
munkaerőpiacról kiszorult munkaképes 
lakosok közhasznú, valamint közcélú 
foglalkoztatását. A cég a közhasznú és 
közcélú foglalkoztatással az eltelt évek 
során bővülő feladatot látott el Kispest 
parkjainak, utcáinak tisztántartásában a 
parkok rendezésében, valamint a közterü-
leten kihelyezett hulladék- és kutyaürülék 
tároló edények ürítése terén. A megfelelő 
létszám feltöltése állandó egyeztetést igéy-
nyelt a Munkaügyi Központ, valamint a 
Rendészeti szervek illetékeseivel. 2007. 
évben „Roma program” keretében a ke-
rületi cigány származású lakosok (akiket 
a kerületi „Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat” javasolt) foglalkoztatására is. 
A feladatok ellátása érdekében önkor-
mányzatunk minden évben biztosítja a 
támogatást az éves költségvetésében. 
Mint a fenti rövid bevezetőmből kitűnik, 
fontosnak tartja önkormányzatunk a tevé-
kenység folytatását. Törvényi rendelkezés 
szól arról, hogy az egyes tevékenységi 
köröknek milyen társasági formában kell 
működni, ezért a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a feladatok részbeni átcso-
portosítása révén a közfeladatot továbbra 
is ellássuk. A képviselő testület 829/2007. 
(XII.18.) határozatában non-profit gazda-
sági társasággá alakította át az OMEGA 
Kht-t. Tekintettel arra, hogy a Zöldprog-
ram Iroda létrejöttével az OMEGA Kht. 
feladatai csökkentek, illetve átalakultak, 
névváltozás is indokolt volt. Az alapító 

okirat értelmében „KÖZPARK Kispes-
ti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(KÖZPARK kft.) néven látja el a jövőben 
a közfeladatokat. Fő tevékenységi köre 
a Kft.-nek a kerület közterületeinek és 
közparkjainak tisztán tartása, valamint 
a köztéri műtárgyak javításából adódó 
szakipari tevékenységek ellátása. A 2008. 
évre szóló üzleti terv is hangsúlyt fektet 
a közhasznú és közcélú foglalkoztatásra, 
valamint a 2007. évben beindított Roma 
program folytatására, mely elősegítheti a 
kerületünkben élő hátrányos helyzetű la-
kosok megélhetésének könnyebbé tételét.

Kolozsy György
(SZDSZ)

Törvényi kötelezettségének eleget téve 
a XIX. kerület testületi ülése döntött az 
1999-ben alapított Omega Kht. non-profit
Kft.-vé történő átalakulásáról. A működési 
forma átalakításával egy időben változik 
a kft. tevékenységi köre és neve is. Az új 
neve Közpark Kispesti Köztisztasági és 
Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. lesz. A
fő feladata azonban, továbbra is marad a 
közhasznú és közérdekű foglalkoztatás, 
valamint a hátrányos helyzetű rétegek 
esélyegyenlőségének és munkához való ju-
tásának elősegítése. A közösen elfogadott 
polgármesteri program megvalósításaként 
a parkfenntartás kikerül a  kft. tevékeny-
ségi köréből és helyette a köztisztasági 
feladatok ellátása kap nagyobb hangsúlyt. 
Mindenki, aki nyitott szemmel közlekedik 
az utcáinkon látja, hogy a kerület köztisz-
tasági állapotán van mit javítani, annak 
ellenére, hogy az Omega Kht. az elmúlt 
évben a kerület köztisztaságának fenn-
tartására több, mint 40 000 munkaórát 
fordított. Összegyűjtöttek a 650 db kihe-

lyezett köztéri szemetes edényből 2 100 
m3 szemetet. A játszótéri és homokozó ta-
karítások kapcsán 220 m3 és  lakosság által 
közterületekre illegálisan kidobott zöld- és 
vegyes hulladékból pedig több, mint 5 700 
m3-t gyűjtöttek össze a munkatársaik. Ezt 
– az összesen a közel 8 000 m3-nyi – hulla-
dékot, ha egyszerre raknánk konténerbe és 
szállítanánk el,  a kocsisor hossza elérné a  
15 kilométert. Az új kft. jövőbeli feladata 
az lesz, hogy a  „Zöld Kommandó”-val 
szorosan együttműködve a közterületekről 
az illegálisan kihelyezett szemét gyorsan 
és maradéktalanul eltűnjön. Ez a feladat a 
kerületnek közel 140 millió forintjába fog 
kerülni. Természetesen ezt a pénzt neme-
sebb feladatokra is el lehetne költeni, ha 
egyesek nem szemétlerakónak néznék az 
utcáinkat és tereinket. A lomtalanításkor 
szabadulnának meg használt kacatjaiktól, 
háztartási szemetet nem a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek mellett helyeznék el, 
és a zöld hulladékot a saját telkükön kom-
posztálnák. Természetesen botorság lenne 
azt hinni, hogy ez az állapot magától fog 
megoldódni. A „Zöld kommandósoknak” 
fel kell deríteniük a szemetelők kilétét és 
felelőségre kell vonni a szemetelőket. Le-
gyen a méltó büntetésük az, hogy közmun-
kában „segítsék” a Közpark Kispesti Köz-
tisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit
Kft. köztisztasági munkáját, talán attól 
elmegy a kedvük a további szemeteléstől.

Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)

Az Omega átalakítását mi is támogattuk, 
hisz célunk az, hogy az elvégzett munka a 
leghatékonyabb módon, költségkímélően 
kerüljön kivitelezésre. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a társaság vezetőinek és 
munkatársainak eddigi és további munká-

ját. Azonban több fajsúlyos, meghatározó 
dolog is történt az utóbbi időben Kispes-
ten, így ezek megemlítése nélkül nem len-
ne teljes a kispesti emberek tájékoztatása, 
mely ennek a kiadványnak közszolgálati-
lag vállalt kötelessége. A népszavazáson 
Kispesten az emberek 3/4-e igennel, 1/4-
e nemmel szavazott a vizitdíj, a tandíj és 
a kórházi napidíj eltörlésére. A kispesti 
emberek tehát nyertek, az MSZP (köztük 
Gyurcsány Ferenc államtitkára, a nemek 
mellett kampányoló Burány Sándor), vala-
mint az SZDSZ veszített. Ám történt más 
is kerületünkben. Az Alkotmánybíróság 
ítélete megállapította, hogy a szocialista 
vezetésű kispesti önkormányzat egyik 
döntése törvénysértő volt. A József Attila 
utcában található egyik társasház építé-
sénél nem került sor ugyanis szabályos 
lakossági fórum megtartására, valamint 
az ítélet indoklása kimondja, hogy az ön-
kormányzat a rendezési terv befektetői ér-
dekeknek megfelelő módosítását ajánlotta 
a testületnek. A KÖKI-ügyben is született 
egy jogerős bírósági ítélet, miszerint a be-
ruházó nem készített teljes körű hatásta-
nulmányt a megvalósuló munka várható 
következményeiről, így e tekintetben új 
eljárás lefolytatása szükséges. A KÖKI-n 
lévő áldatlan állapotok megszüntetése 
és minél kulturáltabb, zöldebb környe-
zet kialakítása mindnyájunk érdeke, 
mi továbbra is ezt támogatjuk. De csak 
törvényesen, valamennyi kispesti ember 
érdekét szem előtt tartva! A kezdetektől 
fogva hangoztatott, és sokszor tudatosan 
félremagyarázott álláspontunk szerint a 
kispesti vezetésnek a kispesti embereket, 
nem pedig a befektetőket kellene képvi-
selni, valamint a jogszabályokat is illenék 
betartani. Ezt most az Alkotmánybíróság 
és a Fővárosi Bíróság is megerősítette.

Nagy Tamás
(MDF-FKgP-CÉFKE)

Az Omega Kht.  jogelődjét az Omega 
Alapítványt a 90-es évek elején hozta 
létre önkormányzatunk. Célja az volt a 
szervezet felállításával, hogy a munka-
erőpiacról kiesetteknek még egy (utolsó) 
esélyt adjon a visszakapaszkodásra. Ne-

vét éppen ezért kapta, hiszen az omega a 
görög abc utolsó betűje. A foglalkoztatási 
és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabály-
ok és a gazdaság jelentős megváltozása 
kényszerítette ki az alapítvány megszün-
tetését, a közhasznú társaság megalapí-
tását. (2000-ben éppen foglalkoztatási 
tanácsnok voltam, így az én feladatom 
volt az Omega Kht. megalakításának 
és a közhasznú, illetve közcélú mun-
kavégzésre vonatkozó együttműködési 
szerződések előkészítése.) A közelmúlt-
ban hozott újabb törvényi rendelkezésre 
kellett a közhasznú társaságot non-profit
kft.-vé alakítani. A mai vezetés javasla-
tára a képviselőtestület a társasági forma 
mellett a nevet is megváltoztatta. Az új 
név – KÖZPARK Kispesti Köztisztasági 
és Foglalkoztatási Non-profit Kft. - arra
utal, hogy a polgármester és a városveze-
tés a kerületünk talán legégetőbb gondját, 
közterületeink elhanyagolt, rendetlen, 
koszos állapotát kívánja orvosolni. Ezt 
nagyon pártoljuk. Természetesen tovább-
ra is fontosnak tartjuk azt, hogy a társa-
ság tevékenységét úgy végezze, hogy a 
munkaerő piacról kiszorult munkaképes 
kerületi lakosokat foglalkoztassa. Ezen 
a téren kissé szkeptikus vagyok, hiszen 
2000-ben átlagosan 60 főt foglalkoztat-
tunk, s ehhez az önkormányzat 24 millió 
forint támogatást adott, míg az idén a csak 
40 körüli létszámhoz 51 millió forintos 
támogatással számol, noha a kerületben 
élő munkanélküliek száma magasabb a 
8 évvel ezelőttinél. Remélem, az Omega 
nevétől való búcsú nem jelenti egyben 
a munkanélküliek foglalkoztatásának 
omegáját.

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Az Összefogás Kispestért Egyesület 
kiemelt céljai között szerepel a közterü-
letek, ezen belül a játszóterek, parkok, 
zöldfelületek állapotának javítása. Ezért 
mindenképpen üdvözlendőnek tartom 
és támogatom, hogy a jelenlegi vezetés 
jelentős összeget szán ezen cél elérésére. 
Az más kérdés, hogy az Összefogás Kis-
pestért Egyesület hatékonyabban tenné 

ezt, hiszen ma a költségek jelentős részét 
az újonnan létrehozott szervezetek viszik 
el. Elegendőnek tartanánk két ember 
felvételét a Városgazdálkodási Irodára, 
nem kellenének külön szervezeti egysé-
gek vezetőkkel, titkárnőkkel. Az Omega 
Kht. átszervezését törvény írja elő, tehát 
amennyiben ez nem történne meg, akkor 
egész egyszerűen meg kellene szüntetni. 
Hogy milyen feladatokat kell ellátnia, 
nem az új szervezeti formától, hanem a 
jelenlegi önkormányzati vezetés dön-
tésétől függ. A közterületeken végzett 
munkát soha nem lehet mindenki meg-
elégedésére végezni, hiszen nincs annyi 
pénz, amivel az összes – egyébként jogos 
– igényt ki lehetne elégíteni. Az Omega 
Kht.-t eredetileg a közhasznú munka 
végzésére, tehát elsősorban a munkaerő 
piacról kiszorultak foglalkoztatására 
hozta létre az önkormányzat. Azóta a je-
lenlegivel azonos pártállású vezetés nagy 
mértékben bővítette a tevékenységi körét, 
most pedig csökkenti. Az, hogy az Ome-
ga – egyelőre – Kht. milyen feladatokat 
kap, nem befolyásolja a közterületeken 
végzett összes tevékenység mennyiségét 
és hatékonyságát, de a kispestiek elvárá-
sait sem. Természetes, hogy hangzatos átz-
szervezések és átcsoportosítások kísérik 
a közterületekre az önkormányzat teher-
bíró képességéhez mérten jelentős összeg 
elköltését. Tapasztalhatjuk ugyanis, hogy 
a jelenlegi vezetés a médin keresztül pró-
bálja meg a teljesítményét a valóságosnál 
sokkalta jobb színben feltüntetni. Ez alól 
nem maradhat ki a közterületekkel kap-
csolatos tevékenység sem. Többek között 
ezért költ propagandára közel száz millió 
forintot. A lényeg azonban mégis az, 
hogy környezetünk szebb legyen, és jól 
érezzük magunkat szűkebb hazánkban, 
Kispesten.

Testületi ülés 

A képviselő-testületi ülések idő-
pontja: minden hónap harmadik 
keddje, 14 óra. A képviselő-testü-
leti ülésen tárgyalandó napirendi 
pontok a polgármesteri hivatal 
honlapján tekinthetők meg az ülést 
megelőző hét szerdájától.
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Gajda Péter
polgármester fogadónapja: előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-
16.00 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 telefon-
számon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Képviselői fogadóórák

Fogadónapok

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 17-19-
ig. 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. Telefo-
nos 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 be-
jelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet
Mihály András 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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  

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)

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

Listás képviselő 
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első hétfő, 17.30-
18.30-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, 18-19.30-
ig. 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 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselő 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselő 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

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.

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.) hétköznapon-
ként 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 gyer-
mekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek va-
sárnap 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), Sime-
on Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 
5 óra, bibliaóra kedd este 6 óra, Kismama kör (kéthetente) csü-
törtök 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. 

Nagyboldogasszony Főplébánia 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. Szent-
misék 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-foglal-
kozás, 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 óra-
kor 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: ifjú-
sági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utol-
só vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.  
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„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. Isten-
tisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis min-
den 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 istentisz-
telet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel, 
ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Is-
ten 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 dél-
után 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. Áprilisi események: 
6-án 10 óra: magyar (német nyelvű közvetítés Zürichből), 
27-én: 10 óra: Majechrzak kör-v.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

A KISPEST újság áprilisi 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. 
április 25. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. A márciusi számunkban közölt 

rejtvényünk helyes megfejtése: „Nem sokallottam volna az 
árát a bolhapiacon”; Nyerteseink: Rózsáné Makrai Ibolya 
(Fő u.), Szabóné T. Krisztina (Táncsics u.). A nyereményeket 
postán küldjük. Gratulálunk!

Rejtvény

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



16.  www.kispest.hu [2008. ápri l is]  Wekerle Centenárium civ il  Kispest  [2008. ápri l is]  www.kispest.hu   17.  

Kisebbségek 
Háza 

Új helyszínre költözött a Kisebbségek Háza. 
Az új címe: 1191 Bp., Áruház köz 2-4. Elérhe-
tőségei: e-mail: kisebbsegek@kispest.hu, tel.: 
348-0505, 280-9496.

Felhívás!
Az MSZOSZ Kispesti szervezetének klubja 
szeretettel várja a táncolni szeretőket és a ma-
gyar nótakedvelőket. A klub minden héten, 
keddi napon zenés-táncos délutánt rendez a 
Kispesti Kaszinóban 15 órától. A jó hangu-
latú találkozások alkalmat adnak barátságok 
kötésére, hagyományok ápolására. Az ez évi 
húsvéti locsolkodás most sem maradt el, a fiúk
minden lányt meglocsoltak locsoló-vers kísé-
retével, a lányok piros tojással ajándékozták 
meg a locsolókat. A meleg hangulatú délután 
kellemesen telt el. Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várnak minden hét keddi napján. 
Klubvezető: Jászteleki Sánta József. Ugyan-
csak klubunk szervezésében várjuk a magyar 
nótakedvelőket minden hónap harmadik 
szerdáján 15 órától a Kispesti Vigadóban. A 
belépés ingyenes!

Muzsikás 
az Adyban

A világhírű Muzsikás együttes a tavaszi 
szünet után, március 26-án az Ady Endre 
iskola tornatermében közel 300 gyermeknek 
muzsikált. A kitűnő zenészek, akik a világ 
számos nagyvárosának híres koncerttermé-
ben játszottak már New Yorktól Kanadán át 
Kínáig, három éve járják az országot a zene 
elhivatott követeiként, a MOL vezérigazga-
tójának kultúrát segítő támogatásával.  Az 
iskolákban rendhagyó énekórákon mutatják 
be a Kárpát-medence magyar népzenéjének 
legszebb dallamait, melyen keresztül intenzív 
zenei élményben részesül a hallgatóság. A 
kispesti diákok félkör alakban vették közre a 
zenészeket. Volt, aki először látott és hallott 
ilyet. A teremben szétáradó muzsika lendüle-
tes ritmusa, a jókedvűen egymásra figyelő, a
zenével együtt mozgó muzsikusok, az öröm-
zene magával ragadta, feloldotta a gyerekeket, 
a zenei és a normál osztályba járót, a néptán-
cot tanulót, diákot és tanárt egyaránt. Hamar 
Dániel, az együttes vezetője sorra bemutatta a 
hangszereket: megismertük a különleges, kétz-
százötven éves gyimesi ütőgardont, melynek 
fedőlapját úgy százévenként illett kicserélni, 
hallottuk a tambura hangját, a kontrázó brás-
csát, s végül a hegedűt, mely cifrázott dallamot 
és siratót játszott. Megtudtuk, hogy milyen 
volt egy falusi lakodalom, s a lassan induló, 

majd egyre gyorsabb zene, tánc hangulatát 
átélve mindenki együtt kiáltotta a kezdetben 
még bátortalanul ízlelgetett csujogató mon-
datait: „Járd ki lábam, járd ki most! Nem pa-
rancsol senki most! Jobbik lábam jól vigyázz! 
Mert a balog meggyaláz! Tyujjujujujj / Ide ha, 
ha, te, ha!!” A varázslat az ady-s gyerekekre 
is hatott: Hamar Dániel, Porteleki László, Éri 
Péter, fia, Márton és Sipos Mihály játékát vas-
tapssal jutalmazta a közönség. Kodály Zoltán 
szellemi öröksége újra éledt ebben az órában. 
Köszönjük ezt a különleges élményt a Muzsi-
kás együttesnek!

Szüle Tamásné

Házassági 
évforduló

Az önkormányzat ebben az évben is köszön-
teni szeretné azokat a Kispesten élő házaspá-
rokat, akik 2008-ban ünneplik 50. házassági 
évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket sze-
mélyesen minden héten, kedden és szerdán 
14-15 óra között a Báthory u 39.-ben. Jelent-
kezéskor a személyazonossági igazolványt és 
a házasságkötést, igazoló okiratot be kell mu-
tatni. (Időpontot lehet egyeztetni a 357-9503-
as vagy a 06 20 340 2552-es telefonszámon). 
Jelentkezni lehet: augusztus 31-ig.

Kispesti művészek
Mazalin Natália festményei a Színhely Galé-
riában rendezett önálló kiállításán szerepel-
nek a Várfok Galériában április 19-ig. Kristóf 
Lajos fotókiállítása a Kőbányai Szabadidő 
Központban nézhető meg április végéig. Sko-
da Éva kispesti portrésorozata a városháza 
újonnan kialakított galériájában a felújított 
aulában látható.

Kispesti Helikon Kulturális Egyesület

Kutyák 
az iskolában!

Április 12-én (szombaton) 11 órától, a Gábor 
Áron Általános Iskola szervezésében, Kutyák 
az iskolában! Helyszín: a Jókai utcában az 
Iskola mellett! Rendezvényünkkel a kutyaz-
szerető közönség igényeit szeretnénk kielégí-
teni, segíteni a gyermekek és a kutyák közötti 
megfelelő kapcsolat kialakítását. Fontosnak 
tartjuk, az egészséges életmód népszerűsítése 
mellett, a szabadidő hasznos eltöltését családi 
körben, és nem utolsó sorban szakmai ismere-
teket is szeretnénk nyújtani, a felelősségteljes 
kutyatartáshoz. Ebben nyújt segítséget az is-
kola pedagógusa, Juhász Katalin által vezetett 
Hungária Basset Hound Klub. Programok: Ki 
mit tud? vetélkedő a kutyákról, fajtaismertető, 
kutyasimogató, engedelmes kutyák munka-

bemutatója, agility, arcfestés, bernáthegyis 
kutyafogat. Mindenkit szeretettel várunk! 
(Rossz idő esetén elmarad!)

Media secret
A lúdtolltól a laptopig, amit a médiáról érde-
mes tudni! 25 órás tanfolyam, amitől senki 
nem lesz újságíró, de enélkül senki nem is vál-
hat azzá! A tanfolyam esély, hogy újra láss, ne 
csak nézz, és megtanulj olvasni a sorok közt 
is! Ideje: 2008. április 19-20., 26-27. Helye: 
Budapest Média Intézet Bp. XIX. József A. 
u. 74. Ára: 39 000 Ft. Jelentkezés és további 
információ: www.mediasecret.eu oldalon.

1848-ról 
a Deákban

Méltóképpen ünnepelte meg 1848. március 
15-e 160. évfordulóját a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium. Sikeres projektpályázat ered-
ményeképpen nagyszabású program valósult 
meg. A média szakos tanulók egy csoportja 
Bécsben és Rév-Komáromban készített inter-
jút a partneriskolák tanulóival, a szövegszer-
kesztés és az újságírás iránt érdeklődők fel-
adata forradalmi röplap összeállítása volt, míg 
az irodalmat és az idegen nyelveket kedvelők 
Petőfi forradalmi verseinek fordítóversenyén,
illetve vers- és prózaíró versenyen indultak. Az 
osztályok az ünnephez kapcsolódóan tablókat 
és plakátokat,  az alkotni vágyok kokárdát és 
korabeli tárgyakat készítettek. A gimnázium 
közelében jár a 48-as autóbusz, szimbolikus 
jelleggel ennek wekerlei vonalán szellemi 
akadályversennyel egybekötött ’48-as futó-
versenyt rendeztünk.  A mozit kedvelők há-
rom film megtekintése közül választhattak, a
sportos diákok pedig egy korabeli játékban, a 
métában versenyezhettek. Az egyik legsikere-
sebb program az iskola klubjában berendezett 
korabeli kávéház volt, ahol rangos vendégünk, 
Jókai Anna írónő közvetlen hangulatú, érté-
kes gondolatokban gazdag előadást tartott a 
diákok és tanárok számára, valódi irodalmi 
kávéházi hangulatot teremtve, forró csoki, 
kakaó és sütemény fogyasztása mellett. 
A délelőtti programok után az ünnepi műsor 
este a KMO színháztermében folytatódott. 
Táncbemutatók, irodalmi és zenei összeál-
lítás után a színjátszásban jeleskedő diákok 
korabeli színészek szemszögéből mutatták be 
a forradalom eseményeit. Levetítettük a Bécs-
ben illetve Rév-Komáromban készült riporto-
kat. Végül jutalomban részesültek a szellemi 
akadályverseny győztesei, a legsikeresebb 
versfordításokat készítők, a vers- és prózaíró 
verseny győztesei, a legtöbb információt adó 
tablók és plakátok készítői, a métaverseny 
győztesei és a legszínvonalasabb röplapokat 
szerkesztő tanulók.

Lázár András

Új honlap 
 
Elkészült a Wekerle-telep új közössé-
gi honlapja, várja látogatóit a www.
wekerletelep.eu címen. Az idelátogatók 
olvashatnak a centenáriumi év prog-
ramjairól, feltölthetik saját fotóikat, 
meghallgathatnak másokat, és számta-
lan sokakat érintő témához szólhatnak 
hozzá. Alakítsuk együtt, hiszen nekünk, 
rólunk szól! Ez egy internetes találka-
hely, ami mögött egy élő közösség la-
kik. Minden wekerleire számítunk. 

Üzenet a jövőbe
A Wekerlei Centenárium kiemelkedő ese-
ménye lesz október 4-én a Wekerlei Életfa 
felállítása. Az ünnepi program során egy 
acélkapszulát helyezünk el a Wekerlei 
Életfa betontalapzatába. Ez az acélhen-
ger a ma élő wekerleiek üzenetét fogja 
tartalmazni, akik a 100 év múlva itt élő 
embereknek akarnak elmondani valamit. 
Üzenni valamit csak látszatra egyszerű! 
Gondolják csak meg! Mi az, ami tényleg 
fontos lehet utódainknak? Mire lesznek 
kíváncsiak ők 100 esztendő múlva? Vár-
juk tehát ötleteiket! Írni biztosan kell, 
írunk majd valamit nekik. Mit írjunk? 
Milyen – kisméretű – tárgyakat tegyünk 
a levél mellé? Vagy valami egyebet? Öt-
leteiket leadhatják levélben a Wekerlei 
Társaskörben vagy villámpostán (E-mail) 
is elküldhetik. wekerleihirhalo@gmail.
com
A küldeményre írják rá: Üzenet a jövőbe!

április 12. (esőnap: április 26.) 
Tavaszi centenáriumi túra
Pilis - Holdvilág árok. A túra jellege: csa-
ládos túra. Útvonala: Dömörkapu - Lajos 
forrás- Holdvilág árok - Pomáz (6-7 km). 
Túravezető: Gajdos Rozália. Kérjük, meg-
felelő öltözetben, esőköpennyel, tartalék 
zoknival, elemózsiával és jókedvvel kéz-
szüljenek. A túra egyik pihenő-állomásán 
számháborúban mérhetjük össze ügyes-
ségünket. Információ: 70/381-61-22-es 
telefonon és a wekerleihirhalo@gmail.
com címen kérhető. Találkozó, indulás 
ideje: 7 órakor. Találkozási hely: Határ úti 
metróállomás, jegypénztár. Utazás: tö-
megközlekedéssel Batthyány tér – Szent-
endre – Dömörkapu. Hazaérkezés: 17-18 
óra között.

április 19.
Wekerlei Pódium
Önálló programsorozatunkban wekerlei 
művészek lépnek fel, akikkel a wekerlei 
életről is beszélgetünk. Időpont: minden 
hónap harmadik szombatja. Egy este a 
Pászto-Rock Társulattal: „Unplugged”-

koncert. Akusztikus gitár kísérettel 
részletek hangzanak el a társulat saját 
darabjából, az „...És az Ige testté lett...”- 
ből, továbbá az István, a király, a Jézus 
Krisztus Szupersztár és más ismert mu-
sicalekből. Belépődíj nincs! Kezdés: 19 
óra. Helyszín: a Munkás Szent József 
Közösségi Ház (Pannónia út 26., a római 
katolikus templom kertje).

április 19.
Föld Napja
A Föld Napja alkalmából a leendő Győri 
Ottmár tér rendbetétele a lakosság se-
gítségével. Kezdés: 9.00 órától. Aki tud, 
hozzon magával kertész eszközöket (ásót, 
kapát, gereblyét, metszőollót, seprűt, la-
pátot, vödröt, öntözőkannát). Centenáriu-
mi fa ültetése Győri Ottmár emlékhely és 
információs tábla avatása. Ünnepi műsort 
adnak a Kós Károly általános iskola di-
ákjai. Kezdés: 12.00 óra. Helyszín: Pan-
nónia út - Corvin körút - Petúr utca által 
határolt kis tér.

április 20.
Tisztelgés a tervezők előtt
Kiállítás az eredeti típusépületek terv-
rajzaiból. A kiállítást megnyitja: Mezős 
Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal elnöke. Emléktáblák a tervezőknek. 
Minden háztípushoz elkészítünk egy-egy 
emléktáblát, rajta tervezője nevével, és a 
Wekerle Centenárium emblémájával. A 
kiállítás ideje alatt ezek az emléktáblák 
megvásárolhatók lesznek. Kezdés: 11 
órakor. Helyszín: Wekerle Étterem.

április 20.
Critical Mass
Csatlakozás az országos kerékpáros fel-
vonuláshoz.  Bővebb információ: www.
criticalmass.hu oldalon. Tapasztalt kerék-
párosokat várunk! Mindenki saját felelős-
ségére vegyen részt a rendezvényen! Bu-
kósisak használata javasolt! Gyülekezés: 
13.30 órakor, a Kós Károly téren.

április 20.
Hangverseny
A Kispesti Gyöngyvirág Kamarakórus 
előadása. Reneszánsz szerzők (Victoria, 
Certon, Morley, Viadana, stb.), és Kodály 
Zoltán művei, klasszikus európai (Mo-
zart) és magyar szerzők (Bárdos Lajos) 
darabjai, valamint kortárs szerzők művei 
és populáris kórusművek. Vendég: Bálint 
Hajnalka (ének), Varga Júlia (fuvola) és a 
Jubileumi Ady Vegyeskar. Zongorán köz-
reműködik: Darvassi Andrea. Belépődíj 
nincs. Kezdés: 17 óra. Helyszín: Kispest 
Wekerle-telepi Református Templom 
(Hungária út 37.).

április 24.
Nyílt nap a Rendőrségen

Nyílt nap a Kispesti Rendőrkapitánysá-
gon. 20 fős csoportok, turnusonként kb. 
45 perc. Előzetes jelentkezés szükséges 
április 10-ig Bodnár Sándornál: (Tel.: 20/
989-1733, e-mail: sandor.bodnar@gmail.
com), vagy a WTE irodájában (1192 Kós 
Károly tér 10., Tel.: 280-0114, email cím: 
wekerleihirhalo@gmail.com). Program: 
az épület bejárása; járőrök felszerelt-
ségének bemutatása; fényképezkedés 
rendőrmotoron; élet- és vagyonvédelmi 
tanácsok. Időpont: 10 órától 13 óráig. 
Helyszín: BRFK XIX. kerületi Rendőrka-
pitánysága  Budapest XIX. Ady E. út 29.

április 29.
Nyílt nap a Tűzoltóságon
A látogatás kezdési időpontja 10 óra. 
Előzetes jelentkezés szükséges április 
10-ig Bodnár Sándornál: (tel.: 06-20/98-
9-1733, e-mail: sandor.bodnar@gmail.
com), vagy a WTE irodájában (1192 Kós 
Károly tér 10., Tel.: 280-0114, email cím: 
wekerleihirhalo@gmail.com). Program: 
a laktanyaépület bemutatása; ismerkedés 
a tűzoltók felszereléseivel (gépjárművek, 
légzésvédelmi- és műszaki mentőeszközök 
stb.); emelőkosaras gépjármű kipróbálása 
(jó idő esetén); beszámoló a tűzoltóság 
történetéről és munkájáról; tájékoztatás a 
fontosabb tűzmegelőzési feladatokról. A 
látogatás 12 óráig tart. Helyszín: Kispesti 
Tűzőrség (Budapest XIX. Üllői út 235.  
Üllői út-Corvin körút sarok). 

április 27.
„Wekerlei tekergés”
Kerékpáros ügyességi verseny a Kós 
Károly téren, minden korosztálynak. 9.30  
– 12 óra: babáknak és óvodásoknak. 10 – 
12 óra: felsősöknek, felnőtteknek. 14 – 15 
óra: 1-2. osztályosoknak. 15 – 16 óra: 3-4. 
osztályosoknak. Kivilágított járművekkel 
kerékpározás Wekerlén: 20 – 21 óra: 0-99 
éveseknek. Nevezés a helyszínen! Bukó-
sisak használata javasolt! Kerékpárszer-
viz a helyszínen. Rendezők: Katona Bori: 
30/523-0869
Csutorás Róbert: 70/228-2703.

április 18.
Közgyűlés
A Wekerlei Társaskör Egyesület meghívja 
tagjait 2008. évi közgyűlésére. A közgyű-
lés időpontja: 2008. április 18. 18.00 óra. 
Helyszín: Munkás Szent József Közösségi 
Ház, (Pannónia út 26.). Abban az esetben, 
ha a tagságnak legalább a fele plusz egy fő 
nincs jelen, a közgyűlés határozatképtelen, 
így azt az elnök elhalasztja. A megismételt 
közgyűlés a megjelentek számától függet-
lenül az eredetileg meghirdetett napirendi 
pontokban határozatképes. A megismételt 
közgyűlés időpontja: 2008. április 25. 18.00 
óra. Helyszín: Munkás Szent József Közös-
ségi Ház, (Pannónia út 26.).



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

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

április 4. péntek 19 óra
GÖRÖG EST
Zenél a Mydros együttes 
Tánctanítás, ételkóstoló, vetélkedő.

április 5. szombat 10.30 óra
SZERESD A TESTVÉRED!
HALÁSZ JUDIT KONCERTJE

április 5. 15 óra 
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
„Domboldalon áll egy öreg nyárfa...”

április 5. szombat 20-23 óráig
SKÓT TÁNCHÁZ
Zenél a Dagda együttes!

április 14. hétfő 17 óra
ÉLETMÓDKLUB
Életerő -  életfogytig! Azaz hogyan éljük túl a 
civilizációt? II. rész
Előadó: Várhegyi László

április 15. kedd 10 óra
Mátyás király bolondos bolondja – zenés bábjá-
ték, a MASZK Bábszínház előadása

április 15. kedd 19 óra
INDUL A BAKTERHÁZ
a Turay Ida Színház vendégjátéka
Főbb szerepekben: Mikó István, Boros Zoltán, 
Nemcsák Károly, Tóth Judit, Cseke Péter 
Rendezte: Cseke Péter
Belépődíj: elővételben: 1.800 Ft,
  az előadás napján: 2.200 Ft.

április 16. szerda 18 óra
BUDAPESTI TAVASZ
a Tártkapu Színház előadása 
Zenés irodalmi műsor az újjáéledő évszakról, egy 
szerelmes városról és a lélek megújulásáról szól 
sok zenével, verssel, tánccal, tragikomikummal. 
A gyógyító színház lelki problémákkal küzdő 
paciens szereplői őszinte játékukkal szeretnék 
elvarázsolni a mindenkori közönséget.

április 17. csütörtök 10 óra
HATTYÚK TAVA – zenés, vetített mesejáték, a 
Nektár Gyermekszínház előadása

április 17. csütörtök 18 óra 
Művészettörténeti előadássorozat programja: 
NAGY EGYÉNISÉGEK

április 18. péntek 15 óra
TOLNAY KLÁRI FILMKLUB
a magyar film gyöngyszemei
Szerelem – Rendező: Makk Károly

április 18. péntek 17 óra 
Holló Anna grafikus kiállítása

A kiállítást megnyitja: Ligeti Miklós grafikusművész.
A kiállítás megtekinthető: április 18. – május 15.

2008. április 18. 20-01 óráig
COCTAIL PARTY
Bolondosan rongyos party
Műsor: Kukapipőke - a Mágnes Színház zenés 
előadása

KÁNAÁN KLUB – Könnyűművészeti estek. 
Házigazda a kispesti Kánaán együttes*
Interaktív élőzenés esték a könnyűzene és a hu-
mor jegyében.
Április 25. 20-23 óráig
- Kánaán koncert 
- Meglepetés mega sztárvendégek!!! 
- 3 Men Gag Show (fergeteges, „térdcsapkodós, 
könnyfakasztóan röhejes” pantomim show)
- Karaoke
- … süti, ropi, tánc, móka, kacagás!
Kapcsolódj ki, kapcsolódj be!
Belépődíj: 1.000 Ft.
További információ: www.kanaanmusic.hu

május 1. csütörtök 10.30-20 óráig
KISPESTI MAJÁLIS
a Zrínyi u. 2-6. sz. közötti szabad területen 
Egész napos kavalkád, színpadi programok a 
sörsátorban!
Délelőtt: fúvószene, néptáncbemutatók, bohóc-
program, shaolin kung-fu bemutató, stb.
Délután: hastáncbemutató, a Két Zsivány – hu-
moros műsora, fellép továbbá Anita és táncosai, 
Csonka András és Komár László
Kísérő programok: kirakodóvásár, kisvidámpark, 
kézműves foglalkozás, játékparadicsom, kultu-
rált vendéglátás

2008. május 3. 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB 

2008. május 3. szombat 20-23 óráig
SKÓT TÁNCHÁZ – Zenél a Dagda együttes!
 
2008. május 4. vasárnap 11 óra
CSALÁDI DÉLELŐTT
Paff a bűvös sárkány és barátai - a 100 Folk 
Celsius Együttes koncertje

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
vasárnaponként 16-21 óráig

ÚJ TANFOLYAMOK

TAVASZI TÁNCISKOLA 
(8 alkalom 16 órában)
Kezdő csoport 15 éves kortól
2008. április 19-től, szombat 17.30-19 óráig
Vezeti: Varjasi András
Részvételi díj: 9.600 Ft (részletfizetési lehetőség!)

ASZTROLÓGIA TANFOLYAM 20 órában 
(10x2 óra)

2008. április 23-tól, szerda 17-19 óráig
Vezeti: dr. Szepesi János
Részvételi díj: 15.000 Ft.

INTIM TORNA HÖLGYEKNEK
Vezeti: Szilágyiné Katona Olga
Részvételi díj: 7.500  Ft
Tréning időpontja: 2008. május 9. és 16. 17-20 
óráig. Jelentkezési határidő: április 30.

FELHÍVÁSOK

Közhírré tétetik!

Nemes Hölgyek és Urak!

Mátyás királyunk tiszteletére „Mátyás mesék” 
címmel prózamondó versenyt hirdetünk 9-99 éves 
korig mindenki számára, aki Pesten vagy Budán él.
Várjuk egyéni mesemondók és zenés regölők je-
lentkezését, 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 ve-
hetnek egy középkori lakomán.

Jelentkezéseteket várjuk 2008. március 31-ig 
a Mátyás királyunk ideiglenes rezidenciájának 
címére:
KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Te-
leki u. 50., vagy posta(galambbal) vagy a 
kissagnes@kmo.kispest.hu e-mail címre.

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

ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik szívügyüknek tekintik 
a közművelődés létjogosultságát, segítsék jöve-
delemadójuk 1 %-ával a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Házat. Adószámunk: 15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is köszönjük!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Programjainkról tájékoztatást kaphat személye-
sen és telefonon, valamint a honlapon, tanfolya-
mainkra és klubjainkra jelentkezhet munkana-
pokon 9-20 óráig a KMO Művelődési Házban!

Fő támogatónk:

PROGRAMOK
 
TARKABARKA PÉNTEK DÉLUTÁNOK

Április 11.: Játéksziget – Játsszunk együtt! 
Barangolás a játékok birodalmában: építők, vo-
natok, LEGO, plüssállatok és sok más izgalmas 
játék 2-7 éves gyerekeknek.

Április 18.: Libuci – zenés bábjáték

Április 25.: Családi kézműves délután
Anyák napi készülődés: díszdoboz, textilvirág, 
csuhé munkák készítése

FOGLALKOZÁSOK 
GYEREKEKNEK

ZENEBÖLCSI 
Verses-dalos foglalkozás 1 –3 éves gyermekek-
nek. hétfő  15.45 –16.25 és 16.30 –17.10 

ZENEOVI
3 –5 éves gyermekeknek. 
hétfõ 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. Ismerke-
dés 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, rajzo-
lunk, nyomatokat készítünk, különleges esz-
közöket és technikákat próbálunk ki (kollázs, 
montázs,frottázs, monotípia, akvarell, viaszk-
arc stb.). Péntek 16.00 – 17.30 

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

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 

SZABÁS - VARRÁS TANFOLYAM
Két hónap alatt kezdő szintről a varrásfajtákat, a 
varrás alapjait, különböző trükköket sajátíthat-
nak el. Blúz, szoknya, nadrág, zsebek, cipzár, 
gombolópántok készítése. A tanfolyamhoz a 
varrógépet biztosítjuk!
kedd 18.00-20.00 
Részvételi díj: 10.000 Ft / 2 hónap

ALLEGRO TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok felnőtteknek. 
Partner nem szükséges!
kedd 18.00-19.10. (kezdő) 
csütörtök 19.50 – 21.00 (haladó)

JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely belső harmóniá-
hoz, örömhöz, egészséghez, a test-lélek-szellem 
harmóniájához vezet. Hajlékony, fiatalos testet,
energiától sugárzó személyiséget, tiszta gondol-
kodást 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

GYERMEKHÁZ 
BARÁTI KÖRÉNEK KLUBJA

Hangulatos beszélgetések, élménybeszámolók,
vetítések, előadások, receptcsere egy kis tea 
és házisütemény mellett. Minden érdeklődőt 
szerettettel várunk!
április 25. 17.00-18.30

SZÜLÉS ELŐTT ÉS UTÁN
Őszinte, kötetlen beszélgetések védőnők, gyer-
mekorvosok, szakemberek vezetésével várandós 
anyukáknak és kisgyermekeseknek. 
április 23. 10.00-11.30

IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Írásunk rejtelmei, a betűk, a számok misztikája. 
Mit mesél a firka és a rajz? Az aláírásod te ma-
gad vagy! április 4. péntek 17.00-19.00

GYERMEKHÁZBAN 
MŰKÖDŐ TÁBOROK
A táboraink egyhetesek, napi háromszori étkezést 
biztosítunk. A táborok naponta 9.00 órától 16.00 
óráig tartanak.

FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel agyagtárgyakat 
készítenek, korongoznak. A kész munkákat 
kiégetjük.
június 23-27.

KÉZMŰVES TÁBOR OVISOKNAK
Óvodások és kisiskolások részére. Naponta két 
új, egyedi technika megismerése. Különleges 
alkotások, játékok, ajándék- és dísztárgyak ké-
szítése és sok-sok játék.
július 21-25.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
6-14 évesek számára. Dramatikus játékok, 
színjátszás, improvizációs és szerepjátékok. 
Meseolvasás és feldolgozás, csoportjátékok, 
közösségfejlesztés. 
július 28-aug. 1.

NYELVI TÁBOROK – ANGOL, NÉMET
Délelőtt 2 x 45 perces órákon nyelvtanulás fo-
lyik. Délután szakképzett pedagógus vezetésével 
tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítunk.
július 28-augusztus 1.

PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások a képzőművéz-
szetben! Híres festők nyomába indulunk, külön-
leges technikákkal kísérletezünk. Szünetekben 
szabadtéri játékok, mozgás.
augusztus 4-8.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves korú gyermekek 
számára. Klasszikus balett alapok, musical és 
showtánc, társastánc, hip-hop, ír tánc.
augusztus 11-15.

SAKK TÁBOR
Kezdő és haladó szinten folyó játékos sakk-
oktatás iskoláskorú gyerekek számára. Sok 
gondolkodás és közös játék, fejtörők, izgalmas 
mérkőzések jó hangulatban. 
augusztus 25-29.

FOLTVARRÓ TÁBOR
Korhatár nélkül! Oktatás kezdő szintről is. Új 
technikák, trükkök elsajátítása a haladóknak.  
A kész alkotásokból kiállítást rendezünk.
augusztus 25-29.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Programjainkról tájékoztatást kaphat személye-

sen és telefonon, valamint honlapunkon.
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KÓS KÁROLY TÉRRE NÉZŐ ELSŐ 
EMELETI, 89 NM, HÁROM SZOBÁS, 
ERKÉLYES GYÖNYÖRŰ LAKÁS 23,8 
M FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING IN-
GATLANIRODA, KÓS K. TÉR 13. 06/70
/536 58 57

TÖBB HÁZ EGY TELKEN KISPEST 
ÓVÁROSÁBAN! SZÉP, CSENDES UT-
CÁBAN 150 NÖL. TELKEN KÉTSZIN-
TES, NAGYON JÓ FEKVÉSŰ, 135 NM. 
ÖTSZOBÁS HÁZ GARÁZZSAL, MŰ-
HELLYEL 33,2 M FT. VALAMINT 30 NM. 
HÁZRÉSZ 10 M FT. ÉS 25 NM. HÁZRÉSZ 
6,5 M FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING 
INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. 06/2-
0/53 00 165

WEKERLÉN, ADY ENDRE ÚTI 8 LA-
KÁSOS HÁZ MÁSODIK EMELETÉN, 44 
NM. KÉTSZOBÁS LAKÁS KERTRÉSZ-
SZEL, TÁROLÓVAL 12,6 M FT. IRÁNY-
ÁRON ELADÓ! K.ING INGATLANIRO-
DA  KÓS K. 13. 06/70/536 58 57

SÜRGŐSEN KERESÜNK ELADÓ IN-
GATLANOKAT VÁRAKOZÓ FIZE-
TŐKÉPES ÜGYFELEINK SZÁMÁRA! 
KÖZVETÍTŐI DÍJ 2% + ÁFA. K.ING IN-
GATLANIRODA KÓS K. TÉR 13. T: 348 
03 35, 06/70/536 58 57, 06/20/53 00 165
 
WEKERLÉN ÁLMOS UTCÁBAN, CSEN-
DES HELYEN, TIZENKÉT LAKÁSOS 
HÁZBAN, 46 NM, ELSŐ EMELETI, CIR-
KÓFŰTÉSES, KLÍMÁS LAKÁS, KÉT 
KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁVAL, 100 
NM SZEPARÁLT KERTTEL, GARÁZS-
ZSAL, METRÓHOZ KÖZEL, BÁRMI-
KOR  KÖLTÖZHETÖEN ELADÓ! IRÁR: 
13,7 M TELEFON: 06/30-9 332-592 www.
ingatlanvarazs.hu
 
Kiemelkedő adottságú wekerlei ikerház fele 
eladó. 120 nm, alsó szint: 82 nm (amerikai 
konyhs, étkező, kamra, fürdő, nappali+ 
terasz). Fent:3 szobás (gardrób, fürdő, 1 
garázs, +1 fedett gk beálló, rendezett kert 
250 nm,) Iá: 42.9 M Ft. Tulajdonostól. Tel.: 
06/30-360-8388 

XIX. ker. Jahn Ferenc utcában az Üllői út-
hoz közel családi házrész 53 nm+ tetőtér+ 
melléképület, kis kerttel eladó. Érdeklődni 
lehet a 06/20-437-3588-as telefonszámon. 

Élelmiszer üzletnek keresünk 300-500 nm 
közötti utcafronti, nagy üvegportállal ren-
delkező, forgalmas helyen található, tömeg-
közlekedéssel is elérhető üzlethelyiséget. 
Raktár és parkolás is megoldható legyen. 
Czotter Andrea, Tel.: 06/70-415-4971, 
bigsite@bigsite.hu

Eladó a Méta utcában 2 lakásos családi ház, 
régen működő borozóval, (a 194-es busz-
megállóban). Megegyezés szerinti áron. 
Tel.. 282-7819 

Tápiószentmártonban 500 négyszögöles 
bekerítetlen telek megosztva is eladó vagy 
cserélhető lakókocsira. Közművek az utcán 
a telek előtt. Irányár 1millió Ft. Érdeklődni 
lehet a 06 20 333-7209 telefonon.

Kispesten nagy telek (240 nm), 100 nm-es 
ház eladó. 2 db garázs, elektromos kapu. 
Irányár: 38.8 M Ft. Tel.: 06/20-333-5055 

Kispesten, parkos környezetben 48 m2-
es, 2 szobás, egyedi gázfűtéses lakás 
eladó. Irányár: 11MFt, Tel.: 06/20-359-
4951 (18.00 után és hétvégén bármikor) 

Kispesten Batthyány utcában 59 nm-es 4. 
emeleti, azonnal beköltözhető (üres) felújí-
tott panellakás eladó tulajdonostól! Irány 
Ár: 10, 8 Mill. Ft. T: 280-9370, Mobil: 06-
20-549-2434

Eladó vagy bérbe adó Kispest Kossuth téri 
piacon egy 15 nm-es üzlethelyiség. Érd.: 
282-4711 

WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS HÁZBAN 
TETŐTÉRBEÉPÍTÉSES FELÚJÍTÁST 
IGÉNYLŐ LAKÁS FIX ÁRON ELADÓ = 
24.2 M/Ft legoptimálisabb HITEL-lehető-
ségek intézése... - ÜGYVÉDI háttér jelen-
léte... www.ingatlan.com /supsa ingatlan/ 
TEL = 06/ 30-830-11-79
 
PESTLŐRINCEN SZEMERE-TELEPEN 
343 m2 TELKEN 110 m2 CSALÁDI HÁZ, 
GARÁZZSAL, PINCÉVEL SZÉP ÁLLA-
POTBAN 25,5 M Ft ELADÓ. Legoptimáli-
sabb HITEL-lehetőségek intézése... - ÜGY-
VÉDI háttér jelenléte... www.ingatlan.com 
/supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-830-11-79
 
Kiadó garázst keresek, hosszabb távra. Első-
sorban a Petőfi utca környékén. Tel.: 06/20-
223-8755, 19 óra után: 281-4906 

XIX. Csillag u. 150 nöl-es építési telek jó 
közlekedés mellett magánszemélytől eladó. 
Lakást 8 millóig beszámítunk. Ára: 16 M Ft. 
Tel.: 06/70-5641-443, 06/70-347-3640 

Wekerlei 4 lakásos ház két hátsó kertkaps-
csolatos lakása, össz 90 nm egybe nyitva, 
tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. Íá.: 31,5 
M Ft.Tel.: 06/20-511-64-11 

XVIII. Lakatos ltp-en az Építő u-ban, 
liftes ház V. emeletén, 2 szobás, étke-
zős, világos lakás eladó! Erkélyes + tá-
roló. lehetőség van garázs vásárlásra 
is. Bármikor költözhető. Tehermentes. 
Ára: 9,8. M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27 
 
Kispest csendes u-ban kitűnő beosztású 75 
nm-es, 1+3 félszobás, tehermentes, jó állapo-
tú öröklakás eladó. + pince. Négy emeletes 
házban. Ára: 15,2 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27 
 
Kispesten négy emeletes ház első emeletén 
54 nm-es, öröklakás eladó. 1+2 félszoba, ét-
kezős, erkélyes. bármikor költözhető. Iskola, 
óvoda, Sztk, gyógyszertár közelben. Jó közle-
kedés. Ára: 11,5 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27 
 
ELADÓ LAKÁST- HÁZAT KERESEK 
KISPESTEN-WEKERLÉN KORREKT 
ÁRON GYORS ÜGYINTÉZÉSSEL Tel.: 
06/-30-986-6785

Kispest legkeresettebb u-ban 27 nm-es 
garzon lakás eladó. Négyemeletes ház első 
emeltén. Tehermentes, tiszta, rendes, világos 
lakás. Ára: 7,8 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27 
 
Kispesten az óváros csendes részén, 150 
nm-es, 4 szobás, dupla fürdőszobás, étke-
zős, cirkós ház eladó. Több generációnak 
is megfelel. 150 nöl telken 35 nm-es, szo-
ba, konyha, fürdő, wc, cirkós ház. Gyorsan 
költözhető. Ára.: 25.999.000 Ft. Telefon: 
06/70-319-3427
 
Eladó öröklakást keresek Kispesten. Min-
den megoldás érdekel. Lehet felújított, vagy 
felújítandó is! Hívását köszönöm! Tel.: 
06/30-218-9697
 
Kitűnő állapotú, 2 + 1/2 szobás, hallos, 
nagykonyhás, világos, barátságos (felújított) 
öröklakás eladó Kispesten. Négyemeletes 
ház második (1.5 ) emeletén. Tehermentes + 
pince. Ára.: 12 850 000 Ft. Telefon: 06/70-
319-3427
 
Felső Kispest csendes utcájában eladó 
2006-ban felújított emeletes ház. 2 X 100 
nm, 584 nm-es telken, Felső szint alakít-
ható. Alsó szint: 2 szoba+ nappali+ ameri-
kai konyha, fürdő, wc, cirkó- padlófűtés. + 
Kis ház: 65 nm+ tetőtér 30 nm. Itt 2 szoba, 
étkező- konyha, fürdő, wc. Alacsony fű-
tés számla, jól szigetelt, autóbeálló. Több 
generációs háznak vagy vállalkozásnak 
is megfelelhet. Ára.: 46.5 M Ft. Telefon: 
06/70-319-3427

Kispest központjában eladó 1,5 szobás, nem 
panel 50 nm-es öröklakás. Irányár: 10,5 M 
Ft. Tel.: 06-20-354-7033

XIX. Táncsics u.-ban, 35nm-es, 1,5 szobás, 
erkélyes, 4. emeleti, felújított, vízórás panel-
lakás, beépített szekrényekkel, tulajdonostól 
eladó. I.ár: 8.8M Ft. Tel.: 20/4806-231

XIX. Bem utcában 4 emeletes házban 68 
m2-es, felújított lakás új nyílászárókkal 15 
M eladó. 06-30-267-9602

XIX. Pannónia úton 50 nm-es IV. emeleti 
lakás eladó. Tel.: 221-3561 

WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ 
EGYIK FELE, 2+3 FÉLSZOBÁS, KIVÁ-
LÓ ELOSZTÁSÚ, KÉT ÉVE SZÉPEN 
FELÚJÍTOTT, KLÍMÁS, FIATALOS , BE-
ÉPÍTETT BÚTOROKKAL,  KB 150 NM 
KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHE-
TŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 32,8 M. TEL.: 
06-30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN HATLAKÁSOS HÁZBAN 
EMELETI TETŐTÉR FELÉ BŐVITHETŐ 
GÁZFŰTÉSES LAKÁS, KÉT 
KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL, KERT-
TEL, MELLÉKÉPÜLETTEL, GÉPKOCSI-
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! 
IRÁR:13,5 M. TEL.: 06-30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu
 
KISPEST CSENDES CSALÁDI HÁ-
ZAS KÖRNYEZETÉBEN TÍZ ÉVE 
ÉPÜLT TÁRSASHÁZBAN, 55 NM, 
EGYEDI FŰTÉSŰ, KÉT SZOBÁS, 
KÉT TERASZOS, FIATALOS,  IGÉ-
NYES LAKÁS, ZÁRT GÉPKOCSIBE-
ÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! 
IRÁR:16,7M. TEL.: 06-30-9-332-592,  
www.ingatlanvarazs.hu
 
Rákospalota kertvárosában 3,5 szobás családi 
ház eladó. 133 nm alapterületű. Ára: 42 M Ft. 
Érd.: 06/20-3167-041 

KISPESTEN KÉTLAKÁSOS CSALÁ-
DI HÁZBAN, ÉRVÉNYES ÉPÍTÉSI 
ENGEDÉLLYEL, 114 NM-RE BŐVÍT-
HETŐ, JELENLEG 36 NM, EGYSZO-
BÁS, KLÍMÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZ, 
SAJÁT 110-ES KERTTEL, GÉPKOCSI-
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! 
IRÁR:10,9M . TEL.:06-30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN ÁLMOS UTCÁBAN 
TETŐTÉRFELÉ BŐVÍTHETŐ DÉL-
NYUGATI FEKVÉSŰ, KÉTSZOBÁS, 
GÁZ FŰTÉSES LAKÁS, NAGY ÉTKE-
ZŐ KONYHÁVAL, SZÉP KONYHA-
BÚTORRAL, JÓ ADOTTSÁGOKKAL 
ELADÓ! A LAKÁSHOZ SZEPARÁLT 
KERT, GÉPKOCSIBEÁLLÓ TARTOZIK! 
IRÁR:15,350M. TEL.:06/30-9-332 -592, 
www.ingatlanvarazs.hu
 
RITKA ALKALOM!!! WEKERLÉN ALAP 
HÁROMSZOBÁS IKERHÁZ, 78 NM+ TE-
TŐTÉR 35 NM, ÖSSZ HASZNOSTÉR 113 
NM, 1+4 FÉLSZOBÁS ,PADLÓ FŰTÉ-
SES, KÉT SAROKKÁDAS FÜRDŐSZO-
BÁVAL, 2000-BEN FELÚJÍTVA, KIVÁLÓ 
ELRENDEZÉSSEL, NAGY TERASSZAL, 
KLÍMÁVAL, ÖNTÖZŐ BERENDEZÉS-
SEL, FŰTÖTT  ELEKTROMOS KAPU-
VAL, RIASZTÓVAL ,GARÁZZSAL SZÉP 
KERTTEL ELADÓ! ÁR: 50 M. TEL.: 06/30-
0-9-332-592,  www.ingatlanvarazs.hu 
 
EZT LÁTNIA KELL!!!!! WEKERLÉN 
HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN 2006-
BAN ELKÉSZÜLT 110 NM, 5 SZOBÁS, 
KÉT FÜRDŐSZOBÁS EGYEDI HAN-
GULATOS TÁGAS CIRKÓFŰTÉSES 
LAKÁS, KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁL-
LÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 
28,5 M. TEL.: 06-30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN METRÓHOZ KÖZEL, 
NYOLCLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN 
HÁROMSZOBÁS, KIVÁLÓ ELRENDE-
ZÉSŰ,  GÁZFŰTÉSES,  JÓ ÁLLAPOTÚ 
LAKÁS, NAGY ÉTKEZŐKONYHÁVAL, 

KERTTEL, GARÁZZSAL,  MELLÉKÉPÜ-
LETTEL ELADÓ! IRÁR:17,5 M. TEL.: 
06/30-9-332-592, www.inatlanvarazs.hu
 
KISPESTEN PETŐFI UTCÁBAN 
TIZEMELETES GONDOZOTT TISZ-
TA PANELHÁZBAN,59NM NAGY-
KONYHÁS ,ÁPOLT AZONNAL 
KÖLTÖZHETÖ 1+2 FÉLSZOBÁS LAKÁS 
SZÉPKILÁTÁSSAL,JÓ KÖZLEKEDÉS-
SEL ELADÓ!IRÁR.10,5M TEL:06/30-9 
332-592 www.ingatlanvarazs.hu
 
SÜRGŐSEN KERESEK ELADÓ INGAT-
LANT WEKELÉN VAGY KÖRNYÉKÉN 
AKÁR KÉSZPÉNZEL IS TUDOK FIZET-
NI! 0630-46-26-306

Eladó Kispest csendes nyugodt részén 100 
nöl-es telken, 80nm-es, utcafrontos, felújí-
tandó családi ház Irányár:16.9M Ft Érd.06 
20 329 4941
 
Eladó Kispest Óvárosi részén csendes kör-
nyéken 150 nől-es telken, egy 160 nm-e,s 
felújítandó, 6 szobás ,családi ház. gépkocsi 
beállási lehetőség van. Irányár: 22.7 M Ft 
Érd:0620 329 4941
 
Eladó XIX.ker.-ben metróhoz kőzeli 
IX.em-i 53 nm-es 1+2 félszobás átlagos 
állapotú panellakás csendes nyugodt ház-
ban Irányár: 9.7 M Ft Érd.: 0620 329 4941 

WEKERLÉN HATLAKÁSOS SZÉP 
ÁPOLT HÁZBAN FÖLDSZINTI, ÜRES, 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ CIRKÓFŰ-
TÉSES, 48 NM, KÉT SZOBÁS, LAKÁS 
ELADÓ! IR ÁR:(KERT NÉLKÜL 11,9M) 
SZÉP, ÁPOLT, SZEPARÁLT KERTTEL, 
IRÁR:13,5 M! TEL.: 06/30-9 332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

Wekerlén nagyméretű, tetőteres ikerház fél, 
garázzsal, pincével eladó. Kisebb lakásra 
cserélhető. Tel.: 06/20-438-5120
 
Wekerlén tetőtér nélküli ikerházat keresek. 
Tel.: 06/30-9494-360
 
Eladó a VIII. Szigetvári u.-ban 28 nm-es, 
komfortos, pincével, frekventált helyen la-
kás. Iá.: 6.5 M Ft. Tel.: 06/70-510-6923

OKTATÁS

A WEKERLEI MOZGÁS-MŰHELY min-
den korosztályt szeretettel vár gerinctorna 
(felnőtt-gyerek), alakformálás, pilates, aero-
bic, taj-chi, hastánc, futóklub foglalkozásaira, 
melyet családias hangulatban szakemberek 
vezetnek. Tel.: 06/70 381-61-22, 28-28-445, 
honlap: www.wekerleimozgasmuhely.hu

Matematika, fizika tanítás, általános és kö-
zépiskolások részére, nagy hatékonysággal, 
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/20-
9-590-134 

Angol-spanyol nyelvoktatást, korrepetálást 
vállal diplomás tapasztalt tanár, Középkorú-
aknak is! Tel: 06/30 913-7514

Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelke-
ző, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő 
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizs-
ga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30 

KISPEST LEGOLCSÓBB AUTÓSISKO-
LÁJA! KRESZ-EÜ. tanfolyamhoz adunk 
könyvet, CD-t, tesztlapcsomagot. Nyugati 
autók, részletfizetés! Tel.: 06/30-952-4875

Matematika korrepetálást és felvételire fel-
készítést vállalok általános iskolásoknak, 
szükség esetén más tantárgyakból is. Tele-
fon: 06/70-225-5230

Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából és más tantárgyakból. Kisebb 
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok 
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.: 
06/70-243-4850 

SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, 
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzett-
séggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-
Nokia, Nordmende, Vestel, Dual, Schneider. 
Tel.: 06/20-531-7638, 06/20-542-3529 

TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELY-
SZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. 
Megbízható, precíz munka, garanciával, 
mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235, 
06/20-415-1712 
 
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőr-
me 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, tyúk-
szem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-
1524, 276-2985 

Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési 
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tar-
tályok, 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 javítá-
sa. Tel.: 06/20-439-0846, 258-0846, e-mail: 
olci@t-online.hu 

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási 
munkát vállalok! Telefon: 280-1271, 06/20-
532-7823 

Engedélyezési, kiviteli és látványtervek 
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az 
„Építő 98” BT. 06-70-311-0210
 
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., 
XIX., Lehel u. 6. Telefon: 282-3153, 06-70-
215-20-19 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE IN-
GYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villany-
bojlerek szakszerű javítása garanciával. Ja-
vítás esetén díjtalan kiszállással. 281-07-69, 
06 30 912-1294

Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése. 
Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, 
zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szak-
mai hozzáértéssel. 06 30 911 8720

Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakás-
felújítás. Igényes, precíz szakmunka, meg-
bízható szakemberek. Ingyenes felmérés! 
Tel.: 06/20-537-8099, 295-3998

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

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

Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli szak-
szerű gépi tisztítás. Fábián István, tel.: 
06/20-317-08-43 

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

Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. 
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. 
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316

Festőmester vállal szobafestés-mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával, közü-
leteknek is. Telefon: 285-2882 vagy 06-30-
251-5872

GYÓGYPEDIKŰRÜS házhoz megy! Hét-
végén is hívható. 276-29-85. Kiszállás díj-
talan!

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 ügyintézés-
sel, megbízható rakodókkal. Igény szerint 
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi 
kedvezmény! Telefon: 06/70-2-144-235, 
280-2542

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, 
szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-
9-628-704 

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEM-
PEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁ-
NOS TEL.: 06/20-9274-188 

Lakásfelújítás, tetőtér-beépítés, építőipari 
munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Minő-
ségi munka reális áron, előzetes költségve-
téssel. Tel.: 06/20-933-8634, 0670/ 38-49-
334, 282-2498 

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

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni el-
képzelések 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 Arany-
eső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629 
Magnetoterápiás kezelés.

Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz, Laká-
sán minden tipusú háztartásigép javítása 
garanciával! Kiszállási díj nincs! Tele-
fon: 285-3488, 06/30-9-50-17-17, www.
megoldasszerviz.hu

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

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zár- 
csere, betörésbiztos hevederzár szerelés, 
ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb 
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! 
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, in-
gyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-
625, 06/20-467-7693 

VÁLLALOM LAKÁSOK,HÁZAK FES-
TÉSÉT-MÁZOLÁSÁT TAPÉTÁZÁSÁT, 
LAMINÁLT PARKETTA LERAKÁSÁT, 
KORREKT, PRECIZ MUNKA, REÁLIS 
ÁRON! 06-309-00-82-64, FÓRIZS JÓ-
ZSEF

Budapesten és környékén szobafestést, 
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált 
parketta lerakását vállaljuk rövid határidő-
vel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-505-8982, 
06/20-805-6743 

Megbízható festők vállalnak festést, mázo-
lást, tapétázást, külső szigetelést. Profi mi-

nőség, elérhető áron. Közületeknek is dol-
gozunk. Kerületieknek 20% kedvezmény. 
Tel.: 292-1379. 06/20-3733-849 

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, 
konyhák felújítását vállaljuk, igény szerint 
vízszereléssel, bontással, sitt szállítással. 
Telefon: 06/70-273-4975 

TEGYEN 1 LÉPÉST EGÉSZSÉGE ÉR-
DEKÉBEN! 10X INGYEN KISPESTEN! 
FÉNY TERÁPIA TÖBBFÉLE BETEG-
SÉGRE: SZEMGYÓGYÍTÁS, FÁJDA-
LOMCSILLAPÍTÁS, GYULLADÁSS-
CSÖKKENTÉS, SEBGYÓGYÍTÁS, 
ÍZÜLETI-REUMATIKUS BETEGSÉ-
GEKBŐL VALÓ TELJES GYÓGYULÁS. 
IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL, 10-16 KÖ-
ZÖTT: 06/20-512-1854, 280-8847, XIX., 
ESZE TAMÁS U. PETŐFI U. SAROK, 
HIRTRAND6@VIPMAIL.HU
 
KISPESTEN EGYEDI SZOLGÁLTA-
TÁS! NYOMTATÓ-, FÉNYMÁSOLÓ-, 
FAX PATRONOK ÉS EGYÉB IRODAI 
KIEGÉSZÍTŐK. HÁZHOZSZÁLLÍ-
TÁSSAL, TÖBLETKÖLTSÉG NÉL-
KÜL. TEL.: 06/20-886-4887, 280-8847, 
HIRTRANS6@VIPMAIL.HU

FESTÉS-MÁZOLÁS 20% KEDVEZMÉNY-
NYEL VÁLLALUNK, TAPÉTÁZÁST TA-
KARÍTÁSSAL IS. HÍVJON BIZALOM-
MAL! 215-48-64, 06/20-358-9867 

ASZTALOS GYORSSZERVIZ: nyílászárók 
passzítása, zárcseréje, szigetelése, beépítése. 
Bútorok készítése, javítása. Egyéb faipari 
munkák. Kedvező árak, gyors szolgáltatás. 
Tel.: 06/30-827-2711 

Tíz éve a vállalkozások szolgálatában Kis-
pesten! A KRISZ-FER 98 Kft. - regisztrált 
mérlegképes könyvelővel - vállalja gazdasá-
gi társaságok könyvelését, bérszámfejtését 
és e körben a teljes körű ügyintézést. Mobil: 
06-20-669-1830, T/F: 280-3073

Fiatal pár nagy tapasztalattal, vállal napi és 
nagytakarítást /ablak,kárpit, szőnyegtisz-
títás/ Garantáltan féláron, számlaképesen. 
Tel.: 0630-3051759

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS! Korrekt 
áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs 
felmérési költség. Kérem hívjon bizalommal. 
Tel.: 06/30-9919-474, szilagyivizgazfutes.hu

INGATLAN

Megnyílt Kispest legnagyobb ingatlaniro-
dája! Szeretné ingatlanát gyorsan eladni? 
Keresi álmai otthonát? Széles kínálattal 
várjuk régi- és új ügyfeleinket. Teljes körű 
ügyintézés, felkészült munkatársak. Ingat-
lancentrum: XIX., Ady Endre út 43. (Bátho-
ry-Hunyadi u. Között) Ny.: 9-18.00 óráig. 
Tel.: 280-5830, 06/70-248-8803 www.ingat-
lan-centrum.eu

Pestimrén 744-öl telken szépen karbantar-
tott hőszigetelt háromszobás családi ház,+ 
garázs, pince , barkács helység, fúrt kút stb.. 
25.6 M/Ft-ért eladó. legoptimálisabb HI-
TEL-lehetőség intézése..- ÜGYVÉDI háttér 
jelenléte... www.ingatlan.com /supsa ingat-
lan/ TEL = 06/ 30-830-11-79

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.: 27.5 
M Ft. Tel.: 378-1111 

Wekerlén 3 szobás földszinti lakás, 2 garázs-
zsal, különleges adottságokkal eladó! 22,9 
M Ft. 30-223-0986 R.ing Bt.

Kispesti panellakás, panorámás kilátással, új 
nyílászárókkal eladó, irányár: 9,9 MFt. 30-
223-0986 R.ing Bt.

Az Óváros szélén, 2001-ben épített társas-
ház első emeletén eladó egy 86 nm-es, 2 és 
fél szobás lakás, irányára: 26,5 M Ft. 30-
223-0986 R.ing Bt.
 
Kertvárosban új építésű, 125 nm-es, kétszin-
tes ikerházi lakás, 2008. tavaszi átadással, 
30,99 MFt. 30-223-0986 R.ing Bt.

WEKERLE EGYIK LEGSZEBB UTCÁ-
JÁBAN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN, NAPOS, DÉLI FEKVÉSŰ, ,TETŐ-
TÉR BEÉPITÉSES, 2+3 FÉLSZOBÁS,  
KÉT FÜRDÖSZOBÁS HÁZRÉSZ, 150 
NM KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL 
ELADÓ! IRÁR:24,9 M TEL.:06/30-9-332-
592, www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK 
ELADÓ LAKÁSOKAT – HÁZAKAT RE-
GISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 
… ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYIN-
TÉZÉS- INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- 
MEGBÍZHATÓSÁG … TEL: 06/30-98-66-
785. supsa ingatlan

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

Kispesten eladó kertes ikerház, ami különál-
ló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös 
kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném 
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559 

XVIII.ker. KISZ-ltp-en, 4. eme-
leti 1,5 szobás felújított tégla lakás 
eladó, 11,6 millióért. Alacsony rezsi, fűtés 
gázkonvektorral. Érd.: 06-20-9517270

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es 
házrész, 2 szobás, cirkós, nagykonyhás, 
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 köz-
ponti részén, forgalmas helyen. Gyalogos 
forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzlet-
helyiséget. Tel.: 06/20-346-9004 

Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 
80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es 
telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Telefon: 06/30-32-
43461 

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szo-
bás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyi-
séggel. Iá.: 44 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, ét-
kezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, 
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével. 
Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Tel-
jes körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 
állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M 
Ft. Tel.: 06/70-319-3427 

Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen 
lévő téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron el-
adó. Érd.: 06/20-583-4322 

Kispesti önkormányzati lakásomat szeret-
ném elcserélni. A lakás 35 m²-es 1+félszobás 
lakást szeretnék. Telefon: 06205463413

WEKERLÉN, EUROPARKHOZ KÖZELI  
CSENDES UTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS 
HÁZ KÉTSZINTES, ÖTSZOBÁS FEL-
ÚJÍTOTT ELSŐ LAKRÉSZE, AUTÓBE-
ÁLLÁSSAL, KERTRÉSSZEL 26,8 M FT. 
IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING INGAT-
LANIRODA - KÓS K. TÉR 13. 06/70/ 536 
58 57

KISPEST ÓVÁROSÁBAN  KÉTSZINTES, 
NAPPALI+2 SZOBÁS, REMEK ÁLLA-
POTÚ HÁZRÉSZ GARÁZZSAL, NAGY 
KERTRÉSSZEL 17,6 M FT. IRÁNYÁRON 
ELADÓ! K.ING INGATLANIRODA- KÓS 
K. TÉR 13. 06/20/53 00 165
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VESZÉLYES HULLADÉKÉRT 
CSERÉBE VIRÁGPALÁNTA!

Budapest olyan, amilyenné tesszük. Ha vigyá-
zunk rá, óvjuk tisztaságát, örömöt, pihenést nyújt, 
ha eldobáljuk a szemetet, nem kezeljük megfele-
lően a veszélyes hulladékot, környezetünkben 
visszafordíthatatlan károkat okozunk.

Most Ön is könnyen tehet a tisztább Budapestért!

2008. április 18-án, pénteken, 15:00-18:00-ig 
veszélyes hulladék-gyűjtést tartunk a Kispesti 
Piac bejáratánál! Minden leadott hulladékért 
virágpalántát adunk ajándékba!

Amit leadhat nálunk: elhasznált fénycsövek, vi-
lágítótestek, fáradt olaj, sütőzsír, szárazelemek, 
akkumulátorok, bármilyen elhasznált elektroni-
kai eszköz.

Rajtunk múlik, hogy szemetes vagy tiszta vá-
ros-e Budapest!

Most Ön is könnyen segíthet! Ne szalassza el a 
lehetőséget!

Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, 
nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal, 
igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Al-
kalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335, 
06/20-211-9077 

Matemeatika oktatás általános és középisko-
lásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703

EGYÉB

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. 
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás 
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-
2420 

Régi rádiókon és műszaki készülékeken 
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár- 
rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bé-
lyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bár-
milyen tárgyi relikvia érdekel. Varga László, 
tel.:280 3116 

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

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

Műanyagablak, új, garanciával, 1580*1780 
kfny-bny 2 db eladó. 55.000 Ft / db. 06-70-
949-76-90 

40-esek, 50-esek, nyugdíjasok! értelmiségi 
baráti társasága bővülne, inteligens, kul-
túrált, jó szívű, érzékeny, humort, kötetlen 
beszélgetéseket kedvelő emberekkel. Jelige 

230 literes, ötfiókos fagyasztó 15.000 Ft-ért
eladó. T.: 06-20-365-3729 

Eladó 1-3 éves korú kislány részére nagyon 

jó állapotban lévő, téli-nyári ruhanemű jel-
képes áron. Érdeklődni lehet: este 19:00 
után: 281-0050 vagy egész nap a 06/30-9-
490-270-es számon. 

Eladó Garanciás plüss sarok garnitúra, epe-
dás, ágynemű tartós 136e Ft helyett 100e Ft-
ért. mérete 270x220cm. Új 55cm mosdó és 
wc. Tel.: 06/20-526-8520 

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyv-
szekrény, pogácsa lábú, torony felépítmé-
nyes, szalonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő 
állapotú, 4 polcos. Tel.: 06/70-319-34-27 

Eladó 3 részes,világos szekrénysor, 1 db 
jó állapotban lévő régi ruhásszekrény. Tel.: 
281-0680 

Eladó 2000 W-os porszívó 5000 ft. , 1200 W-
os porszívó 4000 Ft., 10l-es parapet rendsze-
rű gázbojler 6000 ft., 1200 w-os villanyfőző 
fokozat kapcsolóval 3000 ft., rakéta porszí-
vó motor 1000 ft., 1 fázisú villanymotor 500 
w-os 3000 ft. Tel.: 378-3986 

Eladó új fűzfa bevásárló kosár (1500 Ft), 
új fűzfa papírkosár (1000 Ft.), új Betegség 
Enciklopédia I-II. Féláron (5000 Ft.), Film-
lexikon I-II. (4000 Ft.) Általános kislexikon 
(1000 Ft.) és egy téglanyaraló ( komfort nél-
küli), melléképületekkel, állandóan lakott 
területen, bértelken (100nm.), Soroksáron 
5.3 M .I.áron. Tel.: 06/20-373-5540 

Piros konyhaszekrény / vajszínű ajtókkal, 
10000Ft./ és hozzá piros sarok ülőgarnitúra, 
10000 Ft. Együtt a kettő 15000 Ft. Érdek-
lődni lehet a 06 20 333-7209 telefonon.

Eladó ABC Designe 3 funkciós babakocsi 
(mózeskosár, mély, sport)összecsukható, 
mosógéppel mosható. 20.000 Ft. Váuumos 
mellszívó 1.000 Ft. Tel.: 06/30-570-6018 

Kenyérpirító vadonatúj (dobozában), kék 
színű 1.500 Ft-ért, magnós- autórádió va-
donatúj (dobozában) garanciával 3.500 
Ft-ért, AUDIOTON TV 12.5 cm-es kép-
átló/ fekete-fehér, 230 W/ 12 V: 4.000 
Ft-ért eladó. Telefon: 282-1133, 06/20-
323-3997

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Cso-
port Tanácsadás válságterhesség esetén IN-
GYENES TERHESSÉGI TESZT. Informá-
ciós és segélyvonal: 06/70-334-5052

Festők figyelem! Eladó mindenféle festő
szerszám, létrák-mázoló állvány, mázolóbak 
stb. Tel.: 292-3972, 06/70-623-9805 

Eladó 2 db gázpalack reduktor, crova sze-
relőkészlet, keretes csőmenet vágó, olcsó 
áron. Hívjon ha érdekli. Tel.: 280-6161 

Masszírozógép (originált) 10000 Ft, 2 db. 
velúr szőnyeg 190 X 140 cm , 300 db. új 
tetőcserép (Tondach) féláron. 10 kg. tiszta 
libatoll. Tel.: 282-4419, 06/20-314-5211 

Összecsukható masszázságy megkímélt 
állapotban, tartozékokkal, valamint me-
nedzser-masszázsra alkalmas, irodai masz-
százsszék eladó. A masszázságy: 65.000 
Ft, a masszázsszék: 25.000 Ft. Érdeklődni 
a 06/30-2788-754-es telefonszámon nap-
közben lehet. 
 
Villanyoszlop eladó 15.000 Ft-ért, továbbá 
20 nm-es vasszerkezetű üveg nélküli meleg-
ház. Érd.: 06/20-225-7291
 
OHAÓ étkezőgarnitúra eladó. 06/20-438-
5120

Eladó 4 db gázpalack és egy „ADLER” 
gyorsvarró, villany meghajtású varrógép. 
Tel.: 282-4492, 06/70-2763-488

Tőke & Hitel Consulting - Hitelintézés, la-
káshitelek, szabad felhasználású hitelek, hi-
telkiváltás, biztosítási tanácsadás, személyi 
kölcsönök, hosszú és rövid távú befekteté-
sek. Megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb 
megoldást! A tanácsadás ingyenes és nem 
helyhez kötött, lehet akár az Ön otthonában 
is. Telefon: 06 20 448 2485

Fiatalságot és egészséget nem adhatok, de 
könnyebbé tehetem az életét. Gondozója len-
nék egyedül élő, idős embernek. Segítsünk 
egymásnak. Hiszek az emberi jósában, biza-
lomban. A többi csak rajtunk múlik. Eltar-
tási szerződést ajánlok, ingatlanért cserébe. 
Ottlakás megoldható, de nem ragaszkodom 
hozzá. 41 éves nő vagyok, anyagi háttérrel, 
biztos munkával. Tel.: 06/30-610-7962

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 címen
Levélben: 

1192 Budapest, Nádasdy u. 2. 
Személyesen: 

a Kós Károly tér 13. szám alatt. 
Telefon: 348-0335

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes 
hirdetési lehetőséget biztosítunk 
(15 szóig) az egyéb rovatban, ameny-
nyiben nem üzleti tevékenységről van 
szó. Csak névvel és címmel ellátott 
megrendelést tudunk elfogadni, in-
gyenes hirdetés esetén is. Lapzárta: 
minden hónap 25. napja.




