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„Kiegyensúlyozott eredménytöbbletet tartalmazó költségvetési helyzet alakult ki,
amelynek segítségével megnyugtató módon biztosíthatjuk
a fejlődéshez és működéshez
szükséges forrásokat.”
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„A metróvégállomáson
és környékén az áldatlan állapotot a jogszabályok betartásával,
az ott lakók érdekeinek
figyelembe vételével kell
felszámolni.”

2008-ban tovább bővül
a térfigyelő rendszer, a
tavalyi tizenkettő mellé
idén nyolc kamerát
helyeznek ki Kispesten,
így összesen húsz elektronikus szem lesz a
kerületben.

4. oldal

7. oldal

12-13. oldal

„A költségek azért
különböznek, mert
a Kossuth tér pontosan fele akkora,
mint a Városház tér,
valamint a műszaki
tartalom is eltér”

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4525-ös telefonszámra várjuk.

2

2008. október 3.

HÍREK

2008. október 3.

HÍREK

3

SZABADIDŐ

Reneszánsz búcsú

Benépesült szeptember utolsó hétvégéjén a Templom
tér. Szeptember 27-én „Egy nap Mátyás király udvarában” címmel reneszánsz búcsút rendezett a kerület.

A

z idei reneszánsz év jegyében a kispesti búcsú is igazodott a XV. század Magyarországához, lovagok, udvarhölgyek,
zászlódobálók népesítették be a Templom teret, az este folyamán – jelképesen
természetesen – még maga Mátyás király
és Beatrix is megjelent fehér hintóval.
A szombati búcsúba
kilátogatókat már a
sétálóutca közepétől
népművészek kirakodóvására fogadta,
lehetett
válogatni
agyagedények,
műves
használati
tárgyak között, az
éhséget nyárson sült
malaccal, vagy éppen igazi kemencés
lángossal is csillapíthatta a korgó gyomrú sokaság. A bátrabb ifjak megismerkedhettek az íjaszat rejtelmeivel, és pónilovak
nyergébe is pattanhattak. Legnépszerűbb
volt a gyerekek körében az állatsimogató,
ahol birkák, kecskék, szamarak és kismalacok keresték sóvárgó tekintettel a legkisebbek kegyeit, sőt még lámát is láthattak
az érdeklődők. Vállakozó kedvű csemete
pedig akadt bővel, a nap legnagyobb részében nyüzsgő gyereksereg vette körül a
barátságos állatok karámját.
A Nagyboldogasszony templom előtti
színpadon délelőtt kezdődtek a programok:
elsőként a Maszk bábszínház „Mátyás
király bolondos bolondja” című előadása

szórakoztatta a nagyérdeműt, majd lovagi
torna következett. Ebédidőben a Telures
együttes játszott reneszánsz muzsikát,
utánuk a „Mátyás király juhásza” című
mesét mutatta be a Nevesincs Színház. A
folytatásban udvari ügyességi játékokban
versenyeztek a gyerekek, később lovagi
tornát láthatott a
közönség, majd a
Bourdon zenekar és
táncosaik jóvoltából
reneszánsz zene és
tánc töltötte be a
Tempom teret. A
búcsú esti közönségét Burány Sándor országgyűlési
képviselő és Gajda
Péter
polgármester köszöntötte. A
rendezvényt
Kispest horvátországi testvérvárosának küldöttsége is megtekintette, az előző napi
barátságos önkormányzati labdarúgómérkőzésen kerületünk 7:5-ös vereséget
szenvedett szomszédainktól. A Budapesti
Utcaszínház előadása után zászlódobálók
következtek, majd udvarhölgyek, lovagok
kíséretében, fáklyák sorfala között fehér
hintón megérkezett – Helyei László színművész és Bartalos Krisztina személyében
– Mátyás király és Beatrix királyné. Az
„igazságost” és a közönséget hastáncos,
artista, valamint tűzzsonglőr bemutatók
szórakoztatták, az egész napos programok
udvari táncházzal értek véget.

FEJLESZTÉS

L

Megállapodás a KÖKI-n?

apunk információja szerint megegyezett
a KÖKI Terminál beruházója – az R-CO
Zrt. – és a fejlesztéssel szomszédos két társasház, eredményeképpen a lakók elállnak
a pereskedéstől, amely eddig akadályozta a
fejlesztést a területen. A megegyezés lehetősége a legutóbbi testületi ülésen is szóba
került, amikor is az érintett Vak Bottyán
utca 57. alatti társasház egyik lakója ismertette véleményét a képviselőkkel. Szigeti László elmondta, „a többség odajutott,
hogy meg kell állapodnunk, mert előre kell
lépni”. Hangsúlyozta, „az R-CO-val a társasház már régen megállapodhatott volna,

hogyha a CÉFO és a Fidesz egyes képviselői ... nem amellett agitálnak a társasház
közgyűlésén, hogy a bírósági tárgyalást
továbbra is, vagy a pert tartsuk életben
azért, hogy az R-CO ne tudjon építkezni”.
Hozzátette, „27 éve épült ez a társasház, és
békességben éltünk egymással, most olyan
ellenségeskedés alakult ki ennek kapcsán,
hogy gyűlölködés, veszekedések és rendszeres viták vannak a lakók között, ami
teljesen megbontotta a társasház egységét”.
Végül kijelentette, „semmi értelme annak,
hogy továbbra is ez az áldatlan állapot maradjon, és a KÖKI ne tudjon épülni”.

AKCIÓ A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT

Autómentesen
a Bolyai iskolában
Sportbemutatók, mozgássérülteket segítő közlekedési eszközök próbája,
aszfaltrajz-verseny – néhány program azok közül,
amelyek a szeptember 22-i
Autómentes Nap
résztvevőit várták.

M

integy ezren – gyerekek és felnőttek
– mentek el a rendezvényre, amely a
környezetbarát közlekedési eszközök használatára hívja fel a ﬁgyelmet. A kerület hatodszor rendezett Autómentes Napot. Délután két órakor indult a program: a Bolyai
iskola udvarára egymás után érkeztek a
kispesti óvodások és alsó tagozatos általános iskolások. A csapatok színes krétákat
ragadtak és máris kezdődhetett a „Tiszta
levegőt mindenkinek” témájú aszfaltrajzverseny. Azok sem unatkoztak, akik éppen
nem rajzoltak: pillanatok alatt megtelt a
közelben álló tűzoltó- és mentőautó, és a
rendőrmotort is egyszerre többen akarták
kipróbálni. Az ebédlőben sakk és többféle
logikai játék várta a ﬁatalokat.

F

őképp felnőttek gyülekeztek a kerítésen kívül: a Medical Group szűrőkamionjában 14 féle ingyenes egészségvédelmi
vizsgálatot végeztek a vérnyomás- és koleszterinméréstől az allergia-vizsgálatig.
Estig mintegy háromszázan vették igénybe
a szolgáltatást. Népszerű volt a BKV autóbuszban berendezett lőpavilonja is, ahol a
céllövészetet lehetett gyakorolni.
z iskola tornatermében az Ability Park
jóvoltából mozgássérültek számára kifejlesztett speciális közlekedési eszközökkel teljesíthették az akadálypályát kicsik
és nagyok, a gyerekek ezen kívül a siketek
jelbeszédével is ismerkedhettek. A mellettük kijelölt pályán óvodások szlalomozhattak fabiciklikkel.

A

K

erületi óvodások és iskolások mellett érkeztek kerékpárosok a Kós Károly térről, civil szervezetek tagjai és nyugdíjasok
– sétálva – a Templom térről. A rendezvény
minden aktív szereplője rajtszáma alapján
vehetett részt a tombolasorsoláson: a kerékpáros közlekedésben használatos felszereléseket tartalmazó ajándékcsomagokat Gajda
Péter polgármester adta át, a közlekedési
minisztérium által felajánlott fődíjat, egy
kerékpárt, Mészáros Imre vezető tanácsostól vehette át a szerencsés nyertes.
program végén a Minorex SE sporttáncból, a Tájfun SE küzdősportból, a Sissy
Dance Tánciskola moderntáncból adott
ízelítőt. Az Autómentes Nap egy roncsautó
széttörésével zárult az iskola udvarán.

A
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BERUHÁZÁS

Közterületi
felújítások
J

avában folyik a rekonstrukció a Városház és a Kossuth
téren is. Az önkormányzat
előtti parkban már teljesen
befejeződtek a bontási munkálatok, és elkészültek a parkolóhelyek burkolatépítései
is – tudtuk meg Lipcsei Szabolcs főkertésztől. Jelenleg a
tér egyik felén (az Árpád utcai részen) úgynevezett durva tereprendezést végeznek,
valamint elkezdődött az új
térvilágítás alépítményeinek
kiépítése is. Nemsokára elkészül a szökőkút vízgépészeti
aknája, és a Kossuth utca felőli részen is folytatódik a
burkolat építése.
Kossuth tér felújítását
három szakaszra bontották a szakemberek azért,
hogy ne egyszerre zárják le
teljesen a parkot az emberek elől. Jelenleg a tér Szabó
Ervin utca felőli részén és a
közepén folynak munkálatok
– tereprendezés, burkolatbontás, szegélyezés –, majd
ezután következik a tér harmadik harmada. A munkálatok utolsó fázisában az egész
területen egyszerre végezik
majd el a növénytelepítést. A
Zöldprogram Iroda vezetője
elmondta, ugyan az időjárás
függvénye, de november második felére tervezik mindkét
téren a munkálatok teljes befejezését.
Kossuth tér rekonstrukciója több mint 50 millió, a
Városház tér modernizálása
pedig mintegy 110 millió forintba kerül. A költségek azért
különböznek – tudtuk meg az
irodavezetőtől –, mert az egyik
tér pontosan feleakkora, mint
a másik, valamint a műszaki
tartalom is eltér. A polgármesteri program részét képező felújítások nem kerületi pénzből,
hanem közcélú felajánlásokból valósulnak meg, amelyek
csak arra a célra használhatók
fel. A legutóbbi testületi ülésen Gajda Péter polgármester
elmondta, ha rendeződik a
KÖKI átépítésével kapcsolatos
jogi helyzet, és biztossá válik
a végállomás rendbetétele, akkor ott is intenzív parkosítást
indítanak el.

A
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KÖRNYEZET

Kispest az ingatlan- Átadták a játszóteret
fejlesztési kiállításon J
Harmadszor adott otthon a Fővárosi Önkormányzat a REevolutio
Budapest – idéntől Property Forum Budapest – elnevezésű,
egyik legjelentősebb közép- és délkelet-európai fókuszú ingatlanfejlesztési és -befektetési szakkiállításnak, konferenciának szeptember 17–19. között a Syma rendezvénycsarnokban.

A

kiállításon Kispest idén
is saját standdal jelentkezett, a kerület polgármestere pedig Ikvay-Szabó
Imre főpolgármester-helyettes
és Beleznay Éva fővárosi főépítész társaságában házigazdája
volt a szeptember 17-i konferencianapnak, amelyen a délkeletpesti kerületek polgármesterei
és főépítészei tartottak előadást
kiemelt projektekről, azok építészeti és városfejlesztési vonatkozásairól.
Gajda Péter polgármester beszélt az idén 100 éves Wekerletelepről, a jelen sokszínű kerületéről és a távlati célról: Kispest
a délkelet-pesti régió kiemelt
központja kíván lenni. Ennek
érdekében bemutatta az önkormányzati fejlesztéseket – Kossuth tér, Városház tér, Templom
tér és Kós Károly tér rehabilitációja a „Zászlóshajó projekt”
keretében –, amelyek célja a
központi funkcióval rendelkező
területek arculatának minőségi
és esztétikai megújítása. Szólt
a kőbánya-kispesti és a Határ
úti intermodális központok által
határolt területre tervezett funkcióbővítő beruházásokról is.
Ismertette a hallgatósággal a
négy kiemelt magánfejlesztést:
a kőbánya-kispesti regionális
többfunkciós közlekedési csomópont területén épülő színvonalas szolgáltatást biztosító
kereskedelmi, szolgáltató komplexumot; a régió és az agglomeráció számára tervezett, ugyancsak kőbánya-kispesti sport- és
rekreációs központot; a Határ
úti intermodális csomópontot; a
modern hangulatú új városközponti részt.
A konferenciát értékelve a polgármester elmondta: fontosnak

tartja, hogy a délkelet-pesti kerületek összefognak azért, hogy
ez a régió fejlődő része legyen a
fővárosnak.
Kispest tavaly először jelent
meg fejlesztési partnerekkel
a szakkiállításon. A kerület
vezetése és a partnerek is sikerként könyvelték el a részvételt.
Az akkor felvázolt fejlesztési

EGÉSZSÉGÜGY

Modernizálás
és csinosítás
Új szívultrahang készülékkel gazdagodott nemrégiben
a Kispesti Egészségügyi Intézet eszközparkja, mivel a
korábbi már elavulttá vált, és
nem volt biztonságos – tudtuk
meg az intézet főigazgató-főorvosától. Dr. Vargha Péter
lapunknak kiemelte, az intézmény saját forrásból vásárolta meg a mintegy 15 millió
forintos modern készüléket,
amely alapvetően fontos a

elképzelés meghatározóan hozzájárult ahhoz, hogy a térség
prioritást kapjon a fővárosi tervekben. Az azóta „Keleti Kapu”
nevet kapott koncepcióval a
főváros egyik legjelentősebb
fejlesztési programja valósulhat meg a következő években
együttműködésben a fővárossal
és több kerülettel.
szív- és érrendszeri betegségek diagnosztizálásában. Az
Ady Endre úti egészségügyi
intézet kardiológiai osztályán évente mintegy 120 ezer
betegek vizsgálatát végzik el,
többségüknél elengedhetetlenül szükséges a berendezés
használata. Megtudtuk, nemcsak az eszközparkja javult
az intézménynek, hanem udvarát is felújították. Szeptemberben megoldották a felszíni
csapadékvíz elvezetését, javították a csatornákat, majd
burkolatcserét végeztek és
parkosítottak is a területen. A
közel húszmillió forintos beruházás költségeit az önkormányzat biztosította.

úliusban kezdődött, augusztus végén fejeződött be a
Deák utca 3-5. és a Vécsey
utca közötti játszótér felújítása, a parkot szeptember 24én adták át hivatalosan. „Az
önkormányzat korábban azt
ígérte, hogy 2010-re az uniós
szabványoknak megfelelően
korszerűsíti a kerület játszótereit, ennek a folyamatnak
egy újabb állomása a mostani
modernizálás” – mondta az
ünnepségen a polgármester.
Gajda Péter hozzátette, jövőre
tovább folytatják a programot.
A mintegy 600 négyzetméteres
területet az uniós szabványoknak megfelelően újította fel a
kerület. Építettek várcsúszdát
toronnyal és mászóhálóval, valamint mókuskereket, körforgót, de egyensúlyozó eszközök
és rugós játékok is helyet kaptak a játszótéren. Kihelyeztek
padokat, asztalt és hulladékgyűjtőt, de ugróiskolát is felfestettek a térkőburkolatra. A
beruházást 18 millió forintból
valósította meg az önkormányzat.

Vinczek György alpolgármester és Gajda Péter polgármester
a megújult lakótelepi játszótér átadó ünnepségén

MŰEMLÉKVÉDELEM

Megszépült Wekerle egyik szimbóluma

Szeptember 17-én este rövid ünnepség keretében átadták a nyár végén felújított Kós Károly téri Zrumeczky-kaput, majd bekapcsolták a díszkivilágítást kapott építmény fényeit.

G

ajda Péter polgármester beszédében arra emlékeztette
a hallgatóságot, hogy a kerület
Balogh Pál önkormányzati képviselő javaslata alapján döntött a
telepet leginkább szimbolizáló
épület felújításáról. Kiemelte,
az önkormányzat tervei szerint
az idei külső rekonstrukciót a
jövőben belső átalakítások is követhetik. (A kerület uniós forrásokra pályázott a Kós Károly tér
teljes felújítására, ennek része a
kapu emeletén kialakítandó új
közösségi tér is.)
Az ünnepségen a polgármester
Vinczek György alpolgármesterrel a kapun elhelyezett
emléktáblát leplezte le, majd
Eördögh Gábor alpolgármesterrel a műemléket megvilágító

reﬂektorokat kapcsolták fel.
Az eseményen –, melyen sok
kerületi politikus is megjelent
– a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai
működtek közre.
A munkálatok során – tudtuk
meg Gyulai István főépítésztől
– teljesen megújult a tetőszerkezet: kicserélték a cserepeket, a
léceket, felújították a homlokzatot, emellett bádogozást végeztek és javították a lefolyócsatornákat is. A műemléki besorolást
élvező főhomlokzat faszerkezeti
elemeit favédő szerrel kezelték,
és javították a lámpatesteket. A
korszerűsítés mintegy harmincmillió forintba került, melyhez a
fővárosi önkormányzat is biztosított forrást.
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ÖNKORMÁNYZAT

Testületi döntések
A

A kispesti önkormányzat képviselő-testülete szeptember 16-án tartotta soros ülését.

zárt ülést követően
elsőként az önkormányzat vagyonával
való rendelkezés szabályairól, majd az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeleteket
módosították a képviselők.
Változtak az egyes keretövezetekben
gyakorolható
tevékenységekről, az önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek
használatáról
és rendjéről, a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről, a szociális
ellátásról, valamint a 2008.
évi költségvetésről szóló rendeletek is. Utóbbi tárgyalásakor a polgármester elmondta,
látható, hogy stabilizálódott a
kerület költségvetése.
- Nem szavazta meg a testület
dr. Fried Miklós indítványát,
amelyben a képviselő azt javasolta, hogy az önkormányzat
a 2009-es költségvetés terhére
vállaljon kötelezettséget legalább 60 millió forint értékben
a KÖKI környékének intenzív
fásítására és parkosításra az
ott élők életminőségének javítása érdekében. Gajda Péter
polgármester kijelentette, fásítási javaslatát a nyári ülésen
a testület levette napirendről;
ha tisztázódik, hogy folytatódhat-e a KÖKI-beruházás,
akkor érdemes újra beszélniük a képviselőknek a témáról.
Hozzátette, nem az önkormányzat vezetése gátolja a
beruházót, hogy rendeződjön
a helyzet a KÖKI-n. Egy lakó
a Vak Bottyán utca 57.-ből (a
bíróság két társasház – a Lehel utca 21-27., Vak Bottyán
utca 54-59., valamint a Katica
utca 2-12., Vak Bottyán utca
60-63. – kérésére függesztette
fel az építkezést) arról számolt be, hogy már régen
megállapodtak volna az R-CO
Zrt.-vel, ha civil és politikai
szervezetek nem az ellenkezőjére ösztönöznék a lakókat.
Hozzátette, a társasházukban

élők jelentős többsége nem
pereskedést, hanem megállapodást akar a céggel, hogy ne
húzódjon évekig a tarthatatlan
állapot. Dr. Tarnai Richárd
a Fidesz álláspontját tolmácsolva kijelentette: az áldatlan állapotot a jogszabályok
betartásával, az ott lakók érdekeinek ﬁgyelembevételével
kell felszámolni. A vitát Gajda
Péter összegezte: „ha kár éri a
lakókat, kárpótolni kell őket”
– hangsúlyozta. Elmondta,
ha egyértelművé válik, hogy
a beruházás megvalósul, az
önkormányzat – hasonlóan
a kerület más részeihez – ott
is intenzív zöldrehabilitációs
programot indít.
- A képviselők „tartalék” térelnevezést javasolnak a fővárosnak a Wekerle-telep eddig
névtelen részére: a Hungária út
– Gutenberg körút – Kapisztrán
utca által határolt zöldterületre.
A korábbi javaslat Bárczy István egykori főpolgármesterről
szólt, azonban a Belvárosban
már létezik ilyen nevű utca,
ezért előfordulhat, hogy a fővárosi önkormányzat ezt a névadást nem támogatja. Ebben az
esetben a kispesti képviselők
Tornallyay Zoltánról neveznék
el a teret. (Tornallyay Zoltán a
Fő tér építésének irányítását és
tervezését vette át Kós Károly
betegsége után.)
- Idén is csatlakozott a kerület
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Támogatásért a
hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási tanulmányokat
kezdő és már folytató diákok
jelentkezhetnek.
- A kerület 100 ezer forinttal
segíti a Prof. Dr. Kováts István
Alapítványt, amely a 40 év
alatti budapesti mozgássérült
ﬁataloknak nyújt közlekedési,
tanulmányi, lakhatási és munkavállalási támogatást.
- Tovább szélesedik a társadalmi párbeszéd Kispesten: Önkormányzati Érdekegyeztető
Fórum létrehozásáról döntött

a testület. A jövőben a kerületi
intézményekben dolgozó közalkalmazottakat tömörítő reprezentatív szakszervezetekkel
folyamatosan egyeztet a polgármester. A kerületben hasonló
együttműködés alakult már ki
az egyházakkal, sportegyesületekkel és a civil szférával.
- Támogatja az önkormányzat
a fővárosi Vöröskereszt egykori hajléktalanok komplex
munkaerőpiaci, lakhatási, társadalmi reintegrációját célzó
„Vöröskereszt Szolgáltatóház”
programját. Ehhez az Üllői út
243. alatti helyiséget adja bérbe a karitatív szervezetnek.
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A KERTBARÁTOK
ŐSZI KIÁLLÍTÁSÁN
Tizenöten állították ki kertjük kincseit a Kertbarát Klub
hagyományos őszi terménybemutatóján és dísznövénykiállításán szeptember utolsó
hétvégéjén a Kispesti Kaszinóban. Tóth Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
megnyitójában a klub aktivitását méltatta. Beszélt arról, hogy
a kertbarátok az elsők között
jelentkeztek a „Fogadj örökbe egy közterületet!” polgármesteri programra: a Kaszinó
kertjét tartják rendben. Az idei
környezetvédelmi pályázaton a
civilek között első díjat nyertek
– tette hozzá.

- Elfogadták a képviselők a
2008/2009-es tanév indításáról, a Kispesti Uszoda és
a Kispesti Gép-Műszer Alapítvány 2007. évi, valamint a
Kispesti Egészségügyi Intézet
idei első féléves működéséről
szóló beszámolókat.
- „Miért maradt el a közbeszerzés a Városház téri park
felújítása esetén?” címmel
nyújtott be interpellációt dr.
Fried Miklós. A képviselő
szerint a Városház tér felújítására is közbeszerzési pályázatot kellett volna kiírnia az
önkormányzatnak, hasonlóan
a Kossuth tér rekonstrukciójához. Válaszában Gajda Péter
elmondta, a Városház téri nem
az önkormányzat által ﬁnanszírozott beruházás. A polgármester válaszát Tóth Tibor, a
Környezetvédelmi Bizottság
elnöke egészítette ki. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
a Kossuth tér felújítását az
Europark 60 millió forintos felajánlása tette lehetővé, melyet
az önkormányzat számlájára
utaltak át. Ezért írt ki a kerület
közbeszerzést a jogszabályok
szerint a munkára. Elmondta,
a Városház tér rekonstrukciója az R-CO Zrt. 110 milliós
felajánlásából valósul meg, a
cég döntése volt, hogy saját hatáskörben keresett kivitelezőt.
Ezért nem kellett közbeszerzést kiírni – tette hozzá.

A klubtagok tevékenységéről a közös munkán túl saját
növényeik, terményeik és készítményeik is tanúskodtak a
péntektől vasárnapig tartott
bemutatón. Körte, alma, szőlő, szilva kosárszámra, néhány
káposzta és karalábé, fűszerek, szörpök és kompótok (érdekességként egy gigantikus
fenyőtoboz is) mutatták azt a
változatosságot, amelyet a zsűri – dr. Szántó Matild, Frank
István és dr. Nagy József – külön kiemelt a kiállítás egészének értékelésekor.
Végül Újhelyi István, Péntek
Gáborné, Kothencz Ferencné,
Nagy Imréné és Kovács
Istvánné kiváló minősítést kapott. Szépnek értékelte a zsűri
Turcsányi Gyuláné, Mester Jolán és Nagy Istvánné virágait
és terményeit. Kőrösi Gyula,
Schőn Károlyné, Köbölkuti
Ágnes, Becze Etelka, Perédi
Imréné, Józsa Csaba és Kazinczy Ferenc dicséretben részesült.
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Egyszerű válaszok

„Ahogy azt 2006-ban kollégáimmal ígértük, ebben a ciklusban megújítjuk a nagyobb kispesti közparkokat.”

É

pül a Kossuth tér és a
Városház tér. Ahogy azt
2006-ban kollégáimmal
ígértük, ebben a ciklusban
megújítjuk a nagyobb kispesti
közparkokat. A Templom tér
már elkészült, és azt hiszem,
egyetérthetünk abban, hogy
egy szépen átalakított új közösségi tér jött létre az egykoron
lepusztult közterület helyén.
Hasonló módon alakul most
át a Kossuth tér és a Városház tér is. Nem hittem volna,
de vannak olyanok, akik egy
parképítésből, a kerületi közterek rendbetételéből is politikát
csinálnak, ennek fontosságát is

képesek vitatni. Például olyan
kérdésekkel, hogy miért kerül
kétszer annyiba a Városház tér
rendbetétele, mint a Kossuth
téré. A Városház tér 5 600
négyzetméter, a Kossuth tér
pedig 2 600. Látják, a dolog
egyszerű matematika, azon
túl, hogy más a műszaki tartalom is a két park esetében. Azt
hiszem, annak is örülni kellene, hogy ezek a beruházások
nem adóforintokból, hanem
külső forrásból valósulnak
meg. Hosszú és kemény tárgyalások eredménye az, hogy
a kerület fejlesztésére különböző cégek, idén immár közel

PÁLYÁZAT

400 millió forintot ajánlottak
fel. Ez mind- mind plusz pénz
a kispestiek számára, amit természetesen arra költünk, hogy
kellemesebb legyen a városrész, hogy könnyebb legyen az
itt lakók élete. Persze mindenen lehet vitatkozni és minden
döntést meg lehet kérdőjelezni,
de azt érdemes színvonalasan
tenni. Remélem a következő
hónapokban nem kapunk a fejünkre azért, mert játszóteret
építünk, vagy felújítjuk a Puskás Ferenc Iskola előtti teret,
vagy hogy ismét elindul az ingyenes angol nyelvtanfolyam,
vagy azért, mert az ország

első Wekerle-szobrát avatjuk
novemberben, és bízom benne, hogy azért sem támadnak
majd, mert újabb hét helyszínnel bővül idén a Kispesti Térﬁgyelő Program. Ezek a célok
egyébként mind szerepeltek
a 2006 júniusától bemutatott
és azóta is ellenőrizhető polgármesteri programomban.
Én nem tehetek mást, minthogy azt hajtom végre, mert
erre kaptam felhatalmazást
a kispestiektől. Éppen ezért
ezt az elképzelést próbáljuk
megvalósítani a hivatal munkatársaival és a kormánypárti
képviselőkkel.

PÁLYÁZAT

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica

Kispest önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009.
évre kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Kispest önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
ﬁatalok számára.

részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2009-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben
ténylegesen megkezdik.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
ﬁatalok (a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások,
illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik
a 2008/2009. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok

A pályázatot a polgármesteri
hivatalnál (Humánszolgáltatási Irodán, Oravecz Éva közművelődési referensnél – 1192
Bp. Ady E. út 7. I. emelet 1.)
írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, pályázati űrlap és
bővebb felvilágosítás ugyanitt
kérhető (tel.: 347-4631) vagy
a www.bursa.hu internetcímen
található.

„A” típusú pályázati kiírás

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik
a Felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvényben meghatározott képzési időn, illetve az
egyetemi és főiskolai hallgatók
által ﬁzetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre
nyújtható támogatásokról szóló
51/2002. (III.26.) Korm. rendelet 5.§-ában meghatározott
keretek között, a felsőoktatási intézmény Szabályzatában
meghatározott határidőn belül
állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján
nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag ﬁnanszíro-

zott első alapképzésben, első
kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben,
vagy első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázatot a polgármesteri
hivatalnál (Humánszolgáltatási Irodán, Oravecz Éva közművelődési referensnél – 1192
Bp. Ady E. út 7. I. emelet 1.)
írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, pályázati űrlap és
bővebb felvilágosítás ugyanitt
kérhető (tel.: 347-4631) vagy
a www.bursa.hu internetcímen
található.
A pályázók pályázatukat a
polgármesteri hivatalban, továbbá az interneten a www.
bursa.hu vagy az itt hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.
A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

„B” típusú pályázati kiírás

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

A pályázók pályázatukat a
polgármesteri hivatalban, továbbá az interneten a www.
bursa.hu vagy az itt hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.
A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.
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Fogunk-e lógni?

Mi a valóság a Fidesz háza táján?

„

Lógni fogtok” – kiabálta
az Országházban Arnóth
Sándor ﬁdeszes polgármester és képviselő, mikor
végképp elvesztette uralmát
idegei felett. Nehéz lehet
szembenézni a helyzettel,
nem a nemzetközivel, hanem
a hazaival, mely érzékelhetően fokozódik. Megﬁgyelési
ügyben érthető a ﬁdeszes politikusok feszültsége, hiszen
egyre kínosabb magyarázkodásra kényszerülnek. A rendszerváltás idején még az volt
a legnagyobb botrány, hogy
az állampárt titkosrendőrsége
nem sokkal az első szabad választás előtt még megﬁgyelte,
lehallgatta a demokratikus ellenzék tagjait, köztük a Fidesz
politikusait. Most ugyanennek

(?) a Fidesznek néhány tagja
szoros kapcsolatot tartott fenn
egy olyan cég vezetőjével,
amely céggel szemben súlyos
vád fogalmazódott meg. A
gyanú szerint törvénytelen
eszközökkel ﬁgyeltek meg
politikusokat, szakemberek
a médiában már a kémkedés
lehetőségéről beszéltek. Államtitkokat tartalmazó rendszerekbe betörni ugyanis ezt
is jelentheti. A Fidesz néhány
politikusa – úgymond – baráti
kapcsolatot ápol az ominózus
cég vezetőjével.
Nos, érthető okokból forró
volt a légkör napirend előtt a
T. Ház szeptember 29-ei ülésén. Hogy a ﬁdeszes honatya
és polgármester mitől volt
vérmesebb frakciótársainál,

nem tudni. Azt tudni, hogy
milyen sorsot szánt nekünk,
mielőtt lehiggadt és lemondott
volna parlamenti mandátumáról (polgármesternek is ilyen
gyilkos indulatú?).
A hirtelen harag nem egyedüli
jelenség a Fidesz háza táján.
Csak néhány napja reppent fel
a hír, hogy a Csongrád megyei
közgyűlés ﬁdeszes elnöke
tettleg bántalmazta a megyei
főjegyzőt. A tettlegességet a
ﬁdeszes elnök cáfolta. A két
hölgy vitája egy botrány körül
mérgesedett el: háromszoros
díjért egy magáncéget bíztak
meg a hivatali dolgozók üzemorvosi ellátásával, miután
szerződést bontottak a megye
kórházával, ahogy erről a lapok beszámoltak. (Lásd még:

egészség nem üzlet.)
A Fidesz viszonya a valósághoz sajátságos. Itt Kispesten
is. Helyi röplapjukban már
másodszorra írják egy szocialista önkormányzati képviselőről, hogy megszűnt állami
testület mellett volt tanácsadó.
Ez már elsőre is hazugság
volt. Az igazság az, hogy az
említett képviselő a testület
megszűnéséig volt tanácsadó,
ezt követően díjazásban nem
részesült. Természetesen az
elvégzett munkáért járó díj
– ahogy mindenkit – őt is
megilleti. Ezt én írtam meg levélben dr. Tarnai Richárdnak.
Felesleges fáradság volt. A
Fideszt nem érdekli a valóság,
csak a lejárató kampány. Akár
hazugság árán is.

Hulladék-megelőzés komposztálással
Ha másból nem is, az egyre
sűrűbben gomolygó füstfellegekből
csalhatatlanul
megállapítható, hogy ismét
beköszöntött az ősz. A levélégetés egészségkárosító és
környezetszennyező, kultikus
szokása sokaknak okoz boszszúságot. Pedig lenne más
megoldás is. A Komposztáló
Kerület Program segítségével
az eddig haszontalan hulladéknak tekintett szervesanyagok
komposzttá, vagyis humusszá
alakulhatnak.
Bármilyen megdöbbentő is,
de a háztartási hulladék 3050%-a olyan természetes
eredetű szervesanyag, amely
megfelelő körülmények között, egy természetes folyamat
során a növényvilág számára
nélkülözhetetlen
tápanyagforrássá alakul. A folyamat a

természetben – a talajban lakó
megszámlálhatatlan apróbb,
nagyobb élőlény közreműködésével – évmilliók óta zajlik,
ha éppen nem akadályozzuk
meg. Márpedig a lomb, a
faágak elégetésével, a konyhában keletkező krumplihéj,
almacsutka, salátalevél, káposztatorzsa, borsóhüvely és
ki tudja, még mi minden kukába gyömöszölésével éppen
a komposzt keletkezése elé
görgetünk áthághatatlan akadályokat. Már a régi rómaiak
is – idézhetjük a megszokott
fordulattal – bizony komposztáltak, amely nem jelentett
mást, mint hogy ezeknek az
általunk „zöldjavaknak” nevezett
szervesanyagoknak
biztosították az átalakulását.
A keletkezett komposzt valóban csodálatos anyag, amely

egy sor előnyös tulajdonsággal
rendelkezik. Ilyen például,
hogy az olyannyira elterjedt
műtrágyával szemben a növények számára folyamatos tápanyagellátást biztosít, jelentős
a vízmegkötő-képessége, tehát
nagyban megakadályozza a
növények kiszáradását, egy sor
olyan tápanyagot tartalmaz,
amely növeli a növények betegségekkel szembeni ellenálló
képességét. Az önkormányzat
tervei szerint a várhatóan jövőre induló program keretében
a jelentkező családok, lakóközösségek, valamint oktatási,
nevelési és más közintézmények egy megállapodás alapján komposztálóedényekhez
juthatnak.
A program során biztosítjuk
a megfelelő szakmai felkészítést és állandó tanácsadást.

Mielőbb szeretnénk felmérni,
hogy milyen érdeklődésre
számíthatunk, ezért már most
várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen csatlakoznának a
programhoz.
A jelentkezéseket névvel,
címmel és más elérhetőséggel
(telefon, e-mail cím) várjuk
az önkormányzat Zöld Program Irodájában, a 3474-657
és 3474-558-es telefonszámra
vagy a zoldprogram@kispest.
hu elektronikus postaﬁókra.
Szakmai kérdésekkel a program szakmai lebonyolítóját, a SZIKE Környezet– és
Egészségvédelmi Egyesületet
keressék ( tel/fax: 409-0449
gellertm@vnet.hu ).
Jó komposztálást!
GELLÉRT MIKLÓS
SZIKE
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A pénzügyi helyzetről

A legutóbbi testületi
ülésen tárgyalták az

2008. október 3.

L

egutóbbi ülésén tárgyalta
a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
féléves beszámolóját, amelyet
nagy többséggel támogatott.
Talán az arány nem véletlen,
hiszen az elmúlt éveket tekintve először fordult elő, hogy
52 milliós pozitív működési
egyenleggel tudtuk zárni a
félévet. Mindezt persze nem

kezdtük a takarékoskodást, a
polgármester ﬁzetését 10%kal, a képviselőkét pedig 30%kal csökkentettük. A hivatal,
az oktatási ágazat és a közművelődési intézmények átszervezésével többszáz-milliós
megtakarítást realizáltunk. Az
önként vállalt feladatok újragondolásával pedig sikerült
egy olyan optimális egyensúly
elérése, amely még nem veszélyeztette az önkormányzatiság
szellemiségét, de hűen tükrözte a takarékosság jegyeit.
Az intézkedések már az első
évben látványos eredményt
produkáltak. 2007. év végére
jelentősen, mintegy ¼-re, 228
millióra csökkent az önkormányzat működési hiánya.
A szigorú költségvetési gaz-

dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
dálkodás azonban nem azt
jelentette, hogy az oly várt
fejlesztések csorbát szenvednek. Folyamatosan szépülnek
köztereink, megújulnak játszótereink, útjaink, kulturális
és nevelési-oktatási intézményeink. Mára elmondható az
is, hogy biztonságunkat 20-nál
több térﬁgyelő kamera őrzi
éjjel-nappal Kispest számos
pontján.
Mindehhez mostanra pedig
elértük azt is, hogy egy kiegyensúlyozott eredménytöbbletet tartalmazó költségvetési
helyzet alakuljon ki, amelynek
segítségével megnyugtató módon biztosíthatjuk a fejlődéshez és működéshez szükséges
forrásokat, a jelenre és a jövőre
nézve egyaránt.

H

a a családban valaki nem
ad gyermekének húst, ritkán kínálja őt gyümölccsel,
valamint egyébként is kevés
ételt ad neki, akkor evvel sokat
meg tud takarítani a költségekből... csak éppen a gyerek

E

gy önkormányzat költségvetési helyzete, vagyis a
gazdálkodása napi szinten kevéssé érzékelhető a lakosság
számára. Hosszútávon mégis
jelentősen meghatározza a
lehetőségeket, a településen
élők közérzetét, de még a lakosság összetételét is.

Ezen ok miatt nehezen állítható, hogy stabilizálódott a
költségvetés helyzete, hiszen
főként olyan külső körülmények idézték elő a javulást,
amik bármikor, önkormányzatunktól függetlenül ismét
kedvezőtlenné válhatnak.
Ezért tartom veszélyesnek
azokat a rövidtávú, a népszerűséget hajhászó beruházásokat, amik ugyan látványosak,
de amellett, hogy jelentős
egyszeri költséggel járnak,
a fenntartásuk is komoly kiadással terheli évről évre Kispestet. Sokkal hasznosabb, és
a jövőt megalapozó, kerületünk fejlődését elősegítő lenne
a szanálások folytatása, illetve

az intézményhálózat átgondolt
racionalizálása.
Igaz, hogy ez „csak” a kispestieknek lenne jó, és a jelenlegi
vezetés napi politikai érdekeit nem szolgálná. Ezért inkább több száz millió forintot
herdálnak el olyan közterületi
munkákra, amit pár tízmillióból is el lehetne végeztetni.
Összegezve: ahhoz, hogy
a költségvetésünk valóban
stabilizálódjon, felelős, és
hosszútávon gondolkodó vezetésre lenne szükség. Ezt
azonban a pártérdekeket mindenek fölöttinek tekintő pártok által delegált polgármester és képviselők képtelenek
teljesíteni.

KULTÚRA

Kerületi kiállítások októberben
Kispesti Városházi Tárlat
Ruttkay Sándor kiállítása október 26-ig tekinthető meg az
önkormányzat aulájában (Városház tér 18-20.).
Zórád Ernő emlékkiállítás
A „képregény varázslójának”
emlékkiállítása október végé-

ig látható a King Galériában
(Kós Károly tér 13.).
In memoriam
Nagy Balogh János
Életműkiállítás a Magyar Nemzeti Galéria és a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény képeiből
a Wekerle-telep centenáriuma

alkalmából. A tárlat október
11-ig tekinthető meg a nevét
viselő kiállítóteremben (Ady
Endre út 57.).
Képek Kispestről
Horváth Tamás „Imperfectum” című tárlata a KMO-ban
a nagyvárosi lét világába invi-

tálja a kiállítás nézőit, a sajátos
sétát október 9-ig tehetik meg
az érdeklődők (Teleki u. 50.).
Hernádi Paula kiállítása
Hernádi Paula graﬁkusművész
komputergraﬁkái október 12ig láthatók a Wekerlei Társaskörben (Kós K. tér 10.)

egészsége megy rá. Valahogy
így vagyunk Kispest anyagi
helyzetével is. 6 év alatt több
mint 2 milliárd forintnyi vagyon felélése történt meg.
Ehhez képest iskolabezárás,
óvodaösszevonások, 46 pedagógus álláshely megszüntetése
jelzik azokat az állomásokat,
ahol a szocialista – szabaddemokrata vezetés megfordult.
Ezen intézkedésekkel valóban
sikerült annyit megtakarítani,
hogy jelenleg éppen nem nő az
adósság. Ám ez most is több,
mint 1 milliárd forint és ehhez
minden évben plusz 150 millió
még hozzájön. Az igazi nagy

kérdés azonban az, miért nem
saját magán kezdte az önkormányzat a spórolást? Miért
alkalmazta a jelenlegi polgármester az előző – nagy eladósodást elindító – polgármester
asszonyt havi több százezer forintért – ráadásul költségvetési
ügyekben – politikai főtanácsadóként? Vagy hogy lehet az,
hogy a jelenlegi polgármester
(akkor még alpolgármesterként) jobbkeze volt az előző
polgármester
asszonynak,
vagyis kéz a kézben kergették
Kispestet az adósságcsapdába?
Érdekes dolog, hogy a 2006-os
választások idején mindenhol

járdafelújítások voltak (szigorúan hitelből!), majd azt
követően hirtelen leálltak. Ha
most valahol Kispesten tönkremegy egy járda, azt a teljes
szakaszt nem lehet végig felújítani (bármennyire is égető
szükség lenne rá), mert hosszú
évekre előre elköltötték az erre
szolgáló pénzt. Szeretnénk, ha
Kispest is egészséges lenne,
ehhez pedig az kell, hogy a
„mindent a megtakarítás érdekében” szemlélet helyett egyre
inkább a növekedést elindító,
kispestiek életminőségét javító
intézkedések kerüljenek elfogadásra.

Kolozsy György (SZDSZ)

Timár Béla (Összefogás Kispestért)
Ezért beláthatatlanok az előző
négy év gazdálkodási ámokfutásának következményei. Ezalatt az idő alatt több milliárd
forint értékű vagyont herdált
el az akkori vezetés, aminek
alpolgármesterként a jelenlegi
polgármester is tagja volt. A
korábbi tizenkét év gondos,
felelős gazdálkodásának minden eredményét hihetetlenül
rövid idő alatt tették tönkre.
Mára a költségvetés ugyan
kiegyensúlyozottabbá
vált,
bár még mindig jelentős
a hiány. Jelentős javulást
eredményez(ett), hogy a fővárosi forrásmegosztásból a
korábbinál kb. 500 millió forinttal több jut kerületünknek.
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önkormányzat első féléves költségvetéséről szóló beszámolót, ahol elhangzott, stabilizálódott
az önkormányzat gazdasági helyzete. Mi a véleményük a frakcióknak a pénzügyi helyzetről?

Kránitz Krisztián (MSZP)
egyik pillanatról a másikra
sikerült elérni. Érdemes talán
egy pillanatra visszatekinteni
a múltba, hogy honnan is indultunk 2 évvel ezelőtt.
2006-ban az önkormányzat
működési hiánya megközelítette az 0,9 milliárdot. Azzal
mindannyian tisztában voltunk, hogy ekkora hiány mellett nem lehetett sokáig rentábilis működést biztosítani az
önkormányzat számára, tehát
azonnal cselekednünk kellett.
Olyan stabilizációs programot
dolgoztunk ki, amely a kiadások csökkentését, az ésszerűbb
és hatékonyabb működést, a
racionálisabb feladatmegvalósítást, és a takarékos gazdálkodást helyezte a középpontba.
Első lépésként a politikusokon

VÉLEMÉNY

E

ltelt a 2008-év első fele és
az önkormányzatunk gazdálkodása továbbra is tervszerű. Idestova másfél éve, hogy
az MSZP-SZDSZ koalíció
tartva a szavát lefaragta a
túlköltekezést. Tehát bejöttek
a koalíció azon törekvései,
hogy a költségvetés szigorú
gazdálkodással egyensúlyba

hozható. Az ide vezető intézkedések természetesen nem
arattak mindenkinél osztatlan
sikert. Emlékezzünk vissza, a
karcsúsítást a testület az első
évben, saját magán kezdte
azzal, hogy a polgármester,
képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját jelentősen
csökkentette. Majd a hivatal
költségeinek és létszámának
karcsúsítása következett. Ezt
követte az intézményi átszervezés és ésszerűsítés. Emlékezzünk vissza, milyen vihart
kavart az iskolák összevonása,
melynek eredményeképpen a
Szegfű utcai iskola bezárásra
kerülhetett. A meghozott intézkedésekkel közel 400 millió forint kiadáscsökkenést ér-

tünk el. Mindenki tudja, hogy
kerületünk ingatlanvagyona
mostanra már nem nyújt további fedezetet a költségvetési hiány pótlására. Minden
beruházásunkhoz meg kell
teremteni a fedezetet. A számok tükrében úgy érezhetjük,
hogy jó úton járunk. Még sok
munka áll előttünk. Az új
térﬁgyelő rendszer kiépítése
tovább folyik. Az iskola- és
óvodafelújítások terv szerint
folynak. A játszótereink is az
új előírások szerint kerülnek
felújításra. A „zöld kommandó” előtt még sok feladat áll,
hogy beváltsa létrehozásának
ígéreteit. Az új Közpark Kft.
sem mérettette még meg magát, a köztisztaság látványos

javításában. Ezek a sikerek
még előttünk állnak. Nagyon
bízunk abban, hogy az éves
zárszámadás alkalmával további eredményekről tudunk
beszámolni. Minden lehetőség
a rendelkezésünkre áll ahhoz,
hogy az átgondolt intézkedések hatására a költségvetés
egyensúlya tovább szilárduljon, és a kerület tovább
fejlődjön. Nagy örömünkre
végre újra elindult a Hattyúpark beruházás. Reméljük,
hamarosan újraindulhat a Kőbánya-Kispest végállomás és
bevásárlóközpont építése is,
mely nem csak közérzetünket
fogja javítani, hanem kispestiek százainak fog munkát,
megélhetést biztosítani.

FELHÍVÁS

Elektromos hulladék begyűjtése Kispesten

K

ispest önkormányzata és
az ÖKOMAT Elektronikai
Hulladék Hasznosítást Koordináló Kht. közösen meghirdeti kerületünkben a lakosság számára
a veszélyes hulladéknak minősülő elektromos és elektronikai
hulladékok ingyenes begyűjtését. Az akció során október 18án, szombaton 8-15 óra között a
kerületben az alábbiakban felso-

rolt négy gyűjtőhelyen adhatják
le a Fe-Group Invest Zrt. munkatársainak a működésképtelen
vagy leselejtezett elektromos és
elektronikai hulladékaikat:
1. A Vass Lajos Általános
Iskola mögötti, Bem J. u.
felőli parkoló,
2. Jókai u. - Zrínyi u. közötti
parkoló (Üllői út mentén),
3. Wekerle-telep: Deák F.

Gimnázium előtti terület,
4. Kócsag tér.
Amennyiben az Önök háztartásában kidobásra szánt elektronikai hulladék mennyisége meghaladja az 500 kg-ot, elszállítási
igényét jelezheti személyesen a
Fe-Group Invest Zrt. munkatársainál vagy a 236-0506-os telefonszámon Garai Gabriellánál,
az ÖKOMAT Kht. munkatársá-

nál. Ebben az esetben az elszállításra a begyűjtési napot követő
héten, hétköznap kerülhet sor.
Leadható minden olyan gép,
készülék, amely árammal vagy
akkumulátorral vagy elemmel
működött.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel
környezetünk megóvása érdekében!
ZÖLDPROGRAM IRODA
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KÖZBIZTONSÁG

Több kamera lesz
a kerületben
2006 őszén határozta el az önkormányzat, hogy Kispesti Térﬁgyelő
Programot indít el. Tavaly kiépítették a rendszert és felszerelték az első
kamerákat, melyek száma idén tovább bővül. A programról és a közbiztonságról is beszélgettünk Kispest rendőrkapitányával, dr. Mittó Gábor
rendőr alezredessel.
Kispest: Két év telt el az elhatározás óta, idén hogyan folytatódik a program?
DR. MITTÓ GÁBOR: 2008-ban
sikerül tovább bővíteni a rendszert, a tavalyi tizenkettő mellett az idei év első félévében már
egy kamerát felszereltek a Határ úton, valamint újabb négyet
kötnek még be a szakemberek
szeptember végén (lapzártánk
után – a Szerk.). A hónap végére már 17 kamera fog üzemelni,
és még további három helyét a
közeljövőben jelöljük ki, melyeket az év végéig szintén üzembe
helyezünk, így ezekkel együtt
összesen húsz elektronikus
szem lesz a kerületben.
Eddig milyen eredmények születtek a kameráknak köszönhetően?
DR. MITTÓ GÁBOR: Általában
két típusú eredményt lehet a
rendszer javára írni, egyrészt
azokat a konkrét intézkedéseket, melyeket a kamerák alapján
foganatosítottunk, valamint azt
az eredményt, amely a bűnözés
csökkenését jelenti, hiszen a kamerák által lefedett területeken
általában csökkenni szokott a
bűncselekmények száma. Erre
azonban nehéz pontos statisztikai számot mondani, mivel a
bűncselekményeket nem helyszínekre lebontva tartjuk nyilván. A tavalyi évről különösen
nehéz nekem beszélni, hiszen
akkor még nem én voltam a
kapitány, így arról nincs személyes élményem. Azt viszont
már el tudom mondani, hogy
az év első felében a Határ úti
P+R parkolóból szinte naponta
vittek el egy gépkocsit, de he-

tente minimum hármat. Ezzel
szemben, amióta oda is kamerát helyeztünk ki, gyakorlatilag
összesen 2-3 gépkocsit tulajdonítottak el. Ez látható, mérhető
nagyságrendi különbség.
Rendelkezésükre áll-e a megfelelő eszközállomány a rendszer
a működtetésére?
DR. MITTÓ GÁBOR: A térﬁgyelő
programot gyakorlatilag az önkormányzat ﬁzeti. A technikai
eszközállományt, a monitorokat is az önkormányzat biztosította, a munkát a rendőrök
szabadidejükben önkormányzati bérezéssel végzik, valamint plusz kaptunk még egy
személygépkocsit is a kerülettől a hatékony reagálásra. Mi a
helyiséget adtuk, mivel az adatvédelmi szabályok szerint ezt a
tevékenységet csak rendőrségi
épületben lehet folytatni.
Milyen visszajelzéseket kaptak
a lakosság részéről?
DR. MITTÓ GÁBOR: A lakók általában bizalmatlanok a kamerákkal szemben. A kapitányságon
már kétszer is tartottunk nyílt
napot, legutóbb a kulturális
örökség napján, amikor is többen
megkértek, ha lehet, megnéznék
a rendszert. Sajnos egyrészt nem
hiszik el, hogy van, másrészt pedig nem hiszik, hogy ﬁgyeljük.
Mindkettőről saját szemükkel
bizonyosodhattak meg az érdeklődők. Bizalmatlanság érezhető
tehát a lakosság részéről, de negatív visszajelzéseket egyáltalán
nem kapunk.
Hogyan biztosítják a személyiségi jogokat?

DR. MITTÓ GÁBOR: Egyrészt
táblákat kellett kihelyezni, hogy
mindenki tisztában legyen azzal, hogy megﬁgyelik az adott
területet. Másrészt ugyan a
felvételeket rögzítjük, de a törvény igen szigorú kitételt tesz
– korábban a rendőrség által
felvett képeket hat hónapig lehetett őrizni, utána kellett törölni, most jócskán megszigorította azt az időt a jogalkotó – idén
januártól csak nyolc napig lehet
megtartani a felvételeket, utána
azokat törölni kell.
Jövőre szeretnék tovább fejleszteni a rendszert?
DR. MITTÓ GÁBOR: Mindenképpen szeretnénk még tovább
bővíteni, bár például a kerület lakótelepi része szinte már
lefedetté vált, vagyis egyre
nehezebb lesz olyan helyszíneket találni, hogy értelme legyen, és látható eredményeket
hozzon. A jövőben a kerület
kertvárosi része felé kell majd
tovább terjeszkedni a rendszerrel, és megtalálni azokat
a gócpontokat, ahová akár a
közlekedés, akár a gyorshajtás vagy akár egy szórakozóhely miatt érdemes térﬁgyelő
kamerát kihelyezni. Idén a további három kamera helyszíne
közül az egyiknél már célirányosan olyan helyet választottunk, ahonnan két irányból is
sok panasz érkezett, vagyis a
lakossági bejelentések is nagyban hozzájárulnak a helyszínválasztásunkhoz.
Nemrégiben 23 fővel bővült a
kerületi rendőrkapitányság állománya, ami nagyon jó hír,
azonban sokszor szállásproblé-

dr. Mittó Gábor
rendőr alezredes,
Kispest rendőrkapitánya

mák miatt nem sikerült a ﬁatalokat megtartani.
DR. MITTÓ GÁBOR: A hozzánk
került rendőrök közül kettő
kivételével mindenki vidéki.
Sikerült két olyan nagyobb
lakást is találni – a kerület segítségével –, amelyek enyhítenének a lakásgondokon, ezért
kéréssel fordultunk Budapest
Rendőrfőkapitányához, vizsgálja meg a BRFK lehetőségeit, hogy akár szállóként, akár
bérleményként hogyan tudnánk
hasznosítani a lakásokat. Ezen
a két helyszínen gyakorlatilag
16 kolléga elhelyezését tudnánk
biztosítani. A hozzánk került
rendőrökről általában elmondhatom, hogy nagyon lelkesek,
hamar beilleszkedtek a közösségbe, és a munkatársak is
gyorsan befogadták őket. Az
pedig természetes, hogy időbe
telik megszerezni az intézkedési gyakorlatot, hiszen azt nem
lehet könyvekből megtanulni.
Az utóbbi időben feltűnt, hogy a
kerületben egyre többször látni
gyalogos járőröket.
DR. MITTÓ GÁBOR: Ez alapvetően a létszámnak köszönhető,
hiszen korábban nem volt erre
lehetőség. Most van olyan nap-

szak, hogy akár négy párost is
ki tudunk küldeni. Nappal különösen hasznos, ha gyalogosan
vannak kint a területen. Megemlíteném, hogy vannak különösen veszélyeztetett gócpontok a kerületben, ilyen például
a Határ út, ahol főként a teherautók behajtásával van probléma. Igyekeztünk odahatni az
illetékesekre, hogy pontosan
táblázzák ki a helyszíneket, de
például a behajtást tiltó táblát
először befestették fekete festékkel, majd utána ellopták. Ez
ügyben írtunk már a Fővárosi

Önkormányzat illetékes ügyosztályának, egyrészt kértük,
hogy pótolják a táblát, másrészt
kértük, hogy olyan helyre tegyék ki, ahol biztosított a jobb
láthatóság. Nyilván, ha megállítunk egy teherautóst, elsősorban arra hivatkozik, hogy
nem látta a tálát. A jövőben a
probléma kezelésre akciókat
fogunk szervezni a Határ útra.
Emellett több ilyen utca is van
még a kerületben, ahol közlekedéssel kapcsolatos problémák vannak, például sokszor
kapunk bejelentést száguldó

autókra. Ezekre a helyszínekre
igyekszünk több sebességmérő
járőrt kiküldeni. Megemlítem,
hogy ezen a területen szintén
jogszabály-változás volt idén
májusban, amikor is bevezették
az objektív felelősségi törvényt,
ami megkönnyíti a szabályok
betartatását, hiszen már nincs
szükség helyszíni leállításra.
Milyenek az eddigi féléves
eredmények?
DR. MITTÓ GÁBOR: Ha a statisztikai adatokat nézzük, majd

OKTATÁS

Csökkenhetnek a térítési díjak

A tanulók is kevesebbet ﬁzethetnek a jövőben a tervek szerint

C

sökkenhetnek a közeljövőben a térítési díjak a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban
működő felnőttek iskolájában.
Még tavasszal döntött úgy az
önkormányzat, hogy a gazdaságosabb működés érdekében
a kerületi felnőttoktatás idén
szeptembertől a középfokú
oktatási intézmény épületé-

ben, annak részeként működik
tovább (korábban a Berzsenyi
utcában volt az iskola). Az átszervezés eredményeként olcsóbbá vált a működés – tudtuk meg Szujkó Szilviától, az
önkormányzat oktatási bizottságának elnökétől –, ami lehetővé tette, hogy felülvizsgálják
a díjakat. A csökkentési javas-

latról először a szakbizottság,
majd véglegesen a képviselőtestület dönt.
A bizottsági elnök hozzátette, a
változás ugyan bevételkiesést
jelent majd az önkormányzatnak, de – hangsúlyozta az elnök
– ez a kispestiek érdeke, hiszen
a kerület célja, hogy minél többen részesüljenek oktatásban.

minden bűncselekmény-kategóriában csökkent a bejelentett esetek száma. Egyedül a
lakásbetörés az, ahol egy-egy
hónapban a tavalyihoz képest
stagnálnak a számok. Nyáron
sok volt a kerületben a besurranásos lopás. Megpróbáljuk
elfogni az elkövetőket, de azt
kell, hogy mondjam az állampolgárok még mindig túlzottan
megbíznak az idegenekben, és
sok a felelőtlen ember is, hiszen
a legtöbb betörés nyitott ablaknál történt éjjel egy és hajnal
négy óra között. Az elkövetőkről általában elmondható, hogy
nem erőszakosak, a legkisebb
jelre is menekülnek, elsősorban kisebb eszközöket lopnak:
pénz, ékszer, laptop, mobil a
leggyakrabban eltulajdonított
tárgy. Örvendetes azonban,
hogy a rablások száma kevesebb mint a felére csökkent a
tavalyihoz képest. Ez minden
bizonnyal annak is köszönhető,
hogy az év első felében sikerült
3-4 rablócsapatot tetten érni.

TÁJÉKOZTATÓ

Ügyfélfogadás
Október 17-én (pénteken) a
polgármesteri hivatalban az
ügyfélfogadás 8.00 - 17.30
óráig tart.
Október 18-án (szombaton)
és október 24-én (pénteken)
a hivatal zárva tart.
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR

jegyző
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FELHÍVÁS

Késői becsengetés
A hajdani kispesti Kossuth
téri Általános Iskola volt
tanárait, diákjait, dolgozóit
keressük!
Az alakulóban lévő Kossuth
tér 7. Egylet azok jelentkezését várja, akik szívügyüknek tekintik és még most is
fontosnak tartják az egykori
iskolától kapott értékeket.
Célunk a hajdani tanárok,
növendékek felkutatása és a
hagyományőrző tevékenység
érdekében információs adatbázis létrehozása és működtetése. Célkitűzésünk a hajdani iskola hagyományainak
megőrzése, szellemiségének
ápolása, egy támogató illetve
megtartó közösség létrehozása, a szeptemberben az épület
falán elhelyezett emléktábla
gondozása. Elérhetőségünk:
kossuthter7@gmail.com telefon: 06-30-466-1583 Pataki
Istvánné, Király Anna.
Szeretettel várunk minden
érdeklődő iskolatársat!

SZOCIÁLIS

Segítségnyújtás
gombnyomásra!
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kispesten időseknek, betegeknek
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idős, beteg emberek számára nyújt otthonukban
szakszerű ellátást. Segíti a kispesti lakosságot a magasabb
színvonalú szociális ellátás
igénybevételében. A biztonság
érték! Legyen biztonságban,
a saját otthonában! Az év
bármelyik napján, a nap 24
órájában, a saját otthonában. A
segítség csupán egy gombnyomáson múlhat! A szolgáltatás
célja: a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás keretében a
saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a

segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorúak
vagy betegek részére nyújt
segítséget, váratlanul adódó
helyzetekben. Mennyibe kerül
mindez? Rászorultság esetén
csupán a havi jövedelmének
1%-a havonta (például 80 000
forint nyugdíj esetén ez csupán
800 forintot jelent havonta).
Ne feledje, a biztonság érték,
mi vigyázunk Önre! Forduljon
bizalommal
intézményünkhöz: Érdeklődni a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
Gazdasági Központjában lehet: 1193 Budapest Táncsics
M. u 7., telefon: 282-9501.

KIÁLLÍTÁSOK

Kispesti
művészek

Mazalin Natália, Skoda Éva
és Vén Zoltán a szeptember 20-án nyílt IV. Kortárs
Keresztény Ikonográﬁai Biennálén vett részt. Mazalin
Natáliának önálló kiállítása
nyílik Washingtonban a Magyar Nagykövetségen október
23-án. Vén Zoltán munkáit
meghívták a II. Shanghai-i
Kisgraﬁkai Biennáléra, valamint önálló kiállítása is látható
Fonyódon. Pál Csaba a Fészek
Klub Galériájában mutatja be
alkotásait, a kiállítás szeptember 23-án nyílt. Október 9-én
az Ybl-palotában zászlókiállítás nyílik Czeglédi Júlia és
Prohászka Margit részvételével, valamint kiállítják zászlóikat a Festészet Napja alkalmából az Újbudai Kulturális
Központban. Nikmond Beáta
és Tihanyi Viktor munkái a
Nagyatádi X. Faszobrászati
Kiállításon szerepelnek.

2008. október 3.
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SIKETEK VILÁGNAPJA

Könnyűzenei slágerek
jeltánccal elmesélve
L

átványos műsorral ünnepelte a Siketek Világnapját a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat keretén belül működő
Siketeket Segítő Klub szeptember 24-én. Blázy Krisztina
megbízott
intézményvezető
köszöntőjét követően először a
varázslójelmezbe öltözött siket
bűvész, Denis szórakoztatta a
klubtagokat és a meghívott vendégeket. A mágus után táncosoké lett a főszerep: egyedülálló
jeltánc produkciót mutatott be a
nagyothalló Napsugár Anna és
a mozgássérült Csillag Andrea.
A jeltáncművész testvérpár a
publikum bevonásával adta elő
vidám műsorát: könnyűzenei
slágerek szövegeit siket jelnyelven tolmácsolták a többségében
halláskárosodott közönségnek,
közben saját koreográﬁájuk
alapján táncoltak a zenére.
Lapunknak elmondták, műsoraik mindenkinek szólnak, azt
példázzák, hogy a sérült emberek is olyan művészi értékeket
tudnak létrehozni, amellyel

Köszönjük!
A Gyöngyvirág Kórusalapítvány az APEH az 1996.évi
CXXVI. tv. alapján, a 2006.
évi szja bevallásokkal kapcsolatban összesen 383 836 Ft-ot
utalt át, amit teljes összegben a Kispesti Gyöngyvirág

itka ásványok, kagylók, ősmaradványok, de még ékszerek és drágakövek között is
válogathattak a szeptember 20-i
Kispesti Ásványbörze látogatói. A KMO őszi évadnyitó családos rendezvényén kilencvennégy asztalon, közel 70 kiállító
mutatta be a nagyközönség számára féltett gyűjteményét. DélPest legnagyobb méretű és leg-

ÁLLÁS

Karbantartó-fűtő

A Kós Károly Általános Iskola (1192 Bp., Hungária út
28., tel.: 282-9997) pályázatot hirdet 1 fő karbantartófűtő munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idejű, teljes
munkaidőben történő foglalkoztatásról szól 2008. november 2-tól. Illetmény a közalkalmazotti bértábla szerint.
A munkakör betöltésének
feltétele: fűtővizsga. Érdeklődni az iskola igazgatóságán
személyesen vagy telefonon
lehet.

Gazdasági vezető

örömet szerezhetnek bárkinek,
s egyben segítenek lebontani
a fogyatékkal élő és az ép emberek közötti falakat. Megtudtuk, Napsugár Anna és Csillag
Andrea Magyarországon elsőként szerezte meg az Országos
Szórakoztatózenei
Központ

jeltáncművész bizonyítványát.
Számtalan hazai és külföldi
fellépés van mögöttük, több
fesztiváldíjat nyertek. Jelenleg
egy országos zenei, jelnyelvi
és jeltánc szolgálat felállításán
dolgoznak, távlati céljuk Jeltánc
Színház létrehozása.

Kórus 2008. évi, macedóniai
szereplésére fordítottunk. A
magánszemélyek támogatását
ezúton is köszönjük.

átutalt 586 596 Ft-ot tanulóink
táborozásának támogatására,
Kós-díjakra, tanulóink nyelvvizsgájának
támogatására,
valamint a médiaterem kialakításához szükséges felszerelések beszerzésére használtuk
fel. Felajánlásaikat a jövőben is köszönettel vesszük a
18056240-1-43 adószámon.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Wekerlei Kós
Károly Iskoláért Alapítvány
javára ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk 1 %-át. Az

Különleges kincsek a KMO-ban

R
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gazdagabb ilyen jellegű börzéje
vonzotta is az érdeklődőket, az
egész napos eseményre több
mint félezren voltak kíváncsiak.
Látnivaló pedig akadt bőven,
hiszen a Teleki utcai közművelődési intézmény földszintjének minden terme amatőr és
hivatásos gyűjtőkkel telt meg.
Az idei év slágerei – mondta el
lapunknak Nyilas Gabi főszer-

vező – leginkább a gyógyító
ásványok voltak, a kiállítóktól
nemcsak megvásárolni lehetett
a ritka köveket, hanem a természetgyógyászat rejtelmeibe
is beavatták az érdeklődőket.
Legközelebb november 23-án
az első alkalommal megrendezendő Nemzetközi Rovarbörzére invitálja látogatóit a népszerű
kerületi művelődési ház.

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
20/A – alapján pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, 4 hónapos próbaidővel. Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett
legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel vagy ezzel
egyenértékű képesítéssel kell
rendelkeznie. Költségvetési
területen szerzett legalább
3-5 év szakmai tapasztalat.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP,
felhasználói
szintű számviteli/pénzügyi
szoftverismeret, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. október 15.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton: 1193. Budapest Táncsics M. u. 7. A
borítékra kérjük ráírni „gazdasági vezetői pályázat”.
A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.
Az 5769. zsidó új év, a
Ros Hasana alkalmából,
ezúton kíván Kispest
minden lakosának édes évet
a Kispesti Zsidó Közösség
Egyesület.
www.kzsk.hu.
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)
Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

2.sz. választókörzet

Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)
Minden hónap második szerda 18-19.30-ig.
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13.

3.sz. választókörzet

Vinczek György (MSZP)
Minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig.
Vass Lajos Általános Iskola,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

Szemõk Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 18-20 óráig.
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet

Bogó Józsefné (MSZP)
Minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet

Lõrinczi György (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

8.sz. választókörzet

Szujkó Szilvia (MSZP)
Minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet

Kránitz Krisztián (MSZP)
Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig.
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75.
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)
Minden hónap elsõ szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)
Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal,
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 0
6-20-911-1187

Listás képviselõ

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig.
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK

Rejtvény

A KISPEST újság 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. október 14. A helyes megfejtők között könyveket
és Kispest pólókat sorsolunk ki.

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Nincs egy elefántunk sem a garázsban”. Nyerteseink: Kathi Zsigmondné (Batthyány utca), Nyikos
László (Zrínyi utca). A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

2008. október 3.

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és
gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt
konﬁrmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra
(tizenéveseknek és huszonéveseknek 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.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok
miséje) 11 és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra,
szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet
jelentkezni.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel fél 8 és 18 órakor. Vasárnap: 7, 8.30 (gyerekek és családok szentmiséje), 10 és 18
órakor. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12
és délután 4–5 óráig. Programok a közösségi házban.
Bibliaóra kedden délelőtt 9.30-kor.
Játszóház kisgyermekek részére
szerdán délelőtt fél 10-kor.

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.
Októberi események: 5-én, 15 órakor Hálaáldozat napja
Imhof püspökkel (a délelőtti istentisztelet elmarad).

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695
E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György ügyvezetõ igazgatók
Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: október 10. www.kispest.hu
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SZÍNHÁZ

Herczeg Ferenc:
Kék róka

Október 14-én este ismét a
Turay Ida Társulat vendégeskedik a KMO-ban. Mostani előadásuk a „Kék róka”
- kiváló színészi játékkal és
szórakoztató történettel varázsolja el a nézőket. De miről is van szó? A házasság
háromszögét a férj, a feleség
és a házibarát alkotja. Az író,
Herczeg Ferenc azonban ezt
egy kicsit bonyolítja: a nő
állítólag megcsalja a férjet
házibarátostól egy másik idegen férﬁval. Szóval a háromszögből négyszög lesz... De a
háttérben feltűnik egy ﬁatal
rajztanárnő, aki a férjre veti
ki a hálóját. A négyszögből
ötszög lesz... Hol vannak az
idilli idők, mikor a házasság
rendes, szabályos háromszög
volt: férjjel... feleséggel... házibaráttal? A többit megtudhatjuk az előadásból. A két
főszereplő, akiknek személye garantálja a színvonalas,
felhőtlen szórakozást: Pápai
Erika és Nemcsák Károly

PÁLYAVÁLASZTÁS

Sulibörze a KMO-ban

Ismét sok kispesti családban
központi kérdés az őszi időszakban, hogy hol is tanuljon
tovább a jelenleg 8. osztályos gyerek. Ennek eldöntésében szeretnénk segíteni
az október 16-ra szervezett
Sulibörzén. Húsz középiskola
enged betekintést képzésébe,
speciális programjaiba. A
gimnáziumok mellett számos
szakközépiskola is várja az
érdeklődő iskolai csoportokat
és szülőket. A börze látogatói
találkozhatnak többek között
vegyipari, környezetvédelmi,
ruhaipari, művészeti, élelmiszeripari, kertészeti, földmérési, valamint vendéglátóipari
szakközépiskolákkal. A 8.
osztályos pályaválasztók mellet természetesen várjuk a jó
előre gondolkodó 7. osztályos
tanulókat és szüleiket is.

Programok
RENDEZVÉNYEK
Október 14. kedd 19 óra
Herczeg Ferenc: Kék Róka
A Turay Ida Színház vendégjátéka
Főszereplők:
Pápai
Erika,
Nemcsák Károly
Rendezte: Márton András
Belépődíj: elővételben: 2.000 Ft,
az előadás napján: 2.400 Ft
Október 15. szerda 18 óra
Tárt Kapu Színház
„Must vagy soha” - őszi, zenés
irodalmi performansz
A Tárt Kapu Színház előadásain
a részvétel díjtalan!
Október 16. csütörtök 9-16 óráig
Sulibörze
Középiskolai
pályaválasztási
információs kiállítás. Bemutatkozik mintegy 20 budapesti
középiskola.
Csoportoknak előzetes jelentkezés a 282-9826/0106-os telefonszámon Forgon Miklósnál.
KIÁLLÍTÁSOK
Október 10. péntek 18 óra
Előtér Galéria
Dobos Szilveszter fotóművész
„Groteszk” c. jubileumi kiállítása
Megnyitja: Gombai Zsóka képzőművészeti szakértő.
A kiállítás megtekinthető: november 6-ig
Október 17. péntek 18 óra
Nagy Balogh János Kiállítóterem
Laborcz Ferenc emlékkiállítás
megnyitója. A kiállítás megtekinthető: november 15-ig
KLUBOK
Október 13. hétfő 17 óra
Életmódklub:
A Pápánál jártam – Schirilla
György előadása
Belépődíj: 500 Ft
Társaságkedvelők klubja
vasárnaponként 16-21 óráig
Zenél: Somogyi Károly
TANFOLYAMOK
Intim torna hölgyeknek
Október 10. péntek 17-20.30
óráig és október 11. szombat 1013 óráig.
Vezeti: Katonáné Szilágyi Olga
Részvételi díj: 7.500,-Ft
Jelentkezési határidő: október 6.

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
Látásjavító szemtorna
A tanfolyam első napján dr.
Balázsovits Ágnes szemész látásvizsgálatot végez. Tanfolyam
időtartama: 6 x 45 perc.
Október 9-10. csütörtök-péntek
18-20 óráig, október 11. szombat
10-12 óráig.
Vezeti: Bori Bertalan
Részvételi díj: 9.000,-Ft/fő +
látásvizsgálat 700,-Ft/fő
Felnőtt agykontroll tanfolyam
40 órában.
Október 11-12. és 18-19. (szombat-vasárnap).
Vezeti: Domján Gábor
Ringató
Kedd 10-10.30 óráig
Első foglalkozás: október 14.
Vezeti: Gábor Erzsébet zenepedagógus.
Részvételi díj: 700 forint/család/
alkalom.
Latin tánc gyerekeknek
a Miguel és Timi Stúdió szervezésében 14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig
Első foglalkozás: október 6.
Latin show tánc
13 éves kortól. Hétfő 17.3018.30. Első foglalkozás: október
6. 17.30 óra
Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól. a Musztáng Sportegyesület szervezésében.
Hétfő, szerda, csütörtök 1620.30 óráig
Ovis torna
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig
Jazzbalett
Kezdőknek: kedd, csütörtök
17-18 óráig. Középhaladóknak:
kedd, csütörtök 18-19 óráig és
péntek 15-16 óráig. Haladóknak:
Péntek: 16-18 óráig
Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig
Szilva rajziskola
5 éves kortól. Szerda 17-18 óráig.
Hatha jóga
Haladó csoport
Szerda 18-20 óráig
Kezdő csoport
Szerda 18-20 óráig
Első foglalkozás:
szeptember 24.

Hastánc
Kezdőknek:
Szombat 10-11 óráig
Középhaladóknak:
Hétfő 17.30-18.30 óráig és csütörtök 18-19 óráig
Haladóknak:
Hétfő 18.30-19.30 óráig
Fellépő csoport:
Hétfő 19.30-20.30 óráig
Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig
Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig
Pilates torna
Hétfőtől csütörtökig
17.30-19.00 óráig
Etka Jóga
Kedd 17.30-19.00 óráig
Salsa Con Timba Tánciskola
14 éves kortól
Kezdő csoport: kedd, csütörtök
18-19 óráig
Haladó csoport: kedd, csütörtök
19-20 óráig
Középhaladó csoport: kedd csütörtök 20-21 óráig
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK Táncstúdió
Modern tánctechnikák, színpadi
táncok, koreográﬁák, fellépések
Kezdőknek: szerda 18-19 óráig,
péntek 16.30-17.30 óráig, szombat 10-11 óráig.
Középhaladóknak: szerda 19-20
óráig, péntek 17.30-18.30 óráig,
szombat 11-12 óráig.
Haladóknak: szerda 19-20 óráig,
péntek 18.30-19.30 óráig, szombat 12-13 óráig
Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: Hétfő, szerda 1718 óráig. Haladóknak: Kedd,
szerda, csütörtök 17-18 óráig.
Versenyzőknek: minden nap.
Modern Ving Tsun Kung Fu
12 éves kortól.
Kedd, csütörtök 19.15 - 20.45
óráig.
Shaolin Kung-fu
8 éves kortól. Szerda 18-20 óráig, szombat 9-11 óráig.
Tai ji guen
Hétfő 18-20 óráig

PETUR UTCA 7., TEL./FAX: 282-9895, TEL.: 358-0690, WWW.KISPEST.HU/GYERMEKHAZ

PÉNTEKI SOROZATOK
ZENE, TÁNC, FILM, BÁB
gyerekeknek és felnőttek
Október 10. 16.30 – 17.30:
„A rézfúvósok – Varázslatos utazás a zene világában”
– klasszikus művek és gyermekslágerek élő zenével. Részvételi
díj: 700 Ft/fő.
Október 17. 16.30 – 17.15:
„Kippkopp és a hónapok”
– zenés bábszínház. Részvételi
díj: 600 Ft.
Október 31. 16 – 19:
„Ghandi” – életrajzi ﬁlmklub
(indiai-angol, 1982, rendező.:
Richard Attenborough, főszereplő: Ben Kingsley). A ﬁlm
megtekintése után szakember
vezetésével beszélgetést tartunk.
Részvételi díj: 400 Ft/ fő.

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, éneklés, mozgás
sporteszközökkel, ritmushangszerekkel és közös alkotással
a legkisebb gyermekeknek és
szüleiknek.
Hétfő 16.30 – 17.10
BABASZÍNHÁZ
Interaktív színház a legkisebbeknek 1-3 éves korig. Sok játék, állatka, tárgyak, mondóka,
ének, bábozás, mese. Itt szabad
beleszólni, odaszaladni, részt
venni az előadásban!
Kedd 17 – 18
(kezdés: október 7.)
ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mesélünk, műremeket,
bábokat készítünk, gyerekek és
felnőttek együtt.
Szerda 10 – 10.45
MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozások
a legkisebbeknek, 20 hónapos
kortól 4 éves korig. Festés, nyomdázás, gyurmázás, szórás, ragasztás mesével, dallal, játékkal.
Csütörtök 9 – 9.30, 10 – 10.30,
11 – 11.30
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás,
pörgés, forgás, gurulás, ringatózás, futkározás, lóbálás, háton
zötyögés, a térben való mozgás
minden örömével. Speciális tor-

naszerek használata.
Péntek 9.30 – 10.15, 10.15 – 11
BORIBABA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves
korig hétfőtől csütörtökig délelőttönként.
Babatorna, ikertorna. A babatorna után szervezett beszélgetésekre, tanácsadásra, tapasztalatcserére van lehetőség.
BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak
3 éves korig.
Szerda 16 – 16.30, 16.45 – 17.15

OVISOKNAK
ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a zene
és a mozgás művészetével. Rengeteg játék, dalok és vidámság
kedves, családias légkörben.
Hétfõ 17.10 – 17.50
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló alkotás játékos
formában, különleges eszközöket és technikákat próbálunk ki.
Csütörtök 17 – 18.30
OVIS SZÍNHÁZ
Brémai muzsikusok
– zenés, bábos mesejáték.
Október 8. 10 – 10.50
Erdei vetélkedő
– zenés, bábos mesejáték
Október 29. 10 – 10.50

KISISKOLÁSOKNAK
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 7 – 13 éves korig.
Festünk, rajzolunk, nyomatokat
készítünk, különleges eszközöket és technikákat próbálunk
ki (kollázs, montázs, frottázs,
monotípia, akvarell, viaszkarc
stb.).
Csütörtök 17 – 18.30
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző
anyagokkal, és azok felhasználási lehetőségével ismerkedünk,
megtanuljuk a bábkészítés
fortélyait rövid mesék, versek
felhasználásával.
Hétfő 16 – 17.30

FAZEKAS MŰHELY
6–14 éves gyermekeknek. A
foglalkozásokon megtanítjuk,
hogyan kell bánni az agyaggal,
a koronggal.
Hétfő 16.30 – 18.00
TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
7 éves kortól hetente, 2x45 percben.
A színpadi tánc, a klasszikus
balett és a modern tánc alapjain
nyugvó oktatás.
Csütörtök 16.20 – 17.50 (12 éves
korig); 18.00 – 19.30 (12 év fölött).
SAKK SZAKKÖR
haladóknak és kezdőknek
6-14 éves korig.
Kedd 16 – 17.30

FIATALOKNAK
MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. Hogyan olvassunk újságot? Hogyan nézzünk
tévét? Hogyan hallgassunk
rádiót? Hogyan használjuk ki
az internet adta lehetőségeket?
Médiaelemzés,
szerkesztési
gyakorlatok,
interjúkészítés.
Látogatás szerkesztőségekbe,
stúdiókba.
Hétfő 18 – 9.30
SZÍNHÁZI STÚDIÓ
13-18 éveseknek. Beszélgetés,
elemzések ﬁlmekről, irodalomról, zenéről, festményről drámajátékkal. Megjelenítjük a szituációkat, érzéseket, belebújunk a
szereplők bőrébe.
Péntek: 17 – 20

FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS KEZDŐ ÉS
HALADÓ
20 órás tanfolyam kezdőknek,
12 alapmotívum elsajátítása. 20
órás tanfolyam haladó szinten.
Csütörtök 17 – 21
SZABÁS - VARRÁS KEZDŐ
ÉS HALADÓ
Kezdő szinten két hónap alatt
a varrásfajták, a varrás alapjainak elsajátítása. Blúz, szoknya,
nadrág, zsebek, cipzár, gomboló
pántok készítése.
A haladó tanfolyamon egyéni
szabásminták készítése. Tervezett ruhadarabok: szoknya,
ruha, blézer, kosztüm.
Kedd 18 – 20

FAZEKAS TANFOLYAM
Három hónapos, 24 órás tanfolyam felnőttek részére. Korongozás, mázazás, használati és
dísztárgyak készítése. A kész
munkákat kiégetjük.
Hétfő 18 – 20
KOSÁRFONÁS
Kéthónapos tanfolyam felnőttek
részére. Kezdő és haladó jelentkezőket egyaránt várunk! Az
árak az anyagköltséget is tartalmazzák.
JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely
belső harmóniához, örömhöz,
egészséghez, a test-lélek-szellem harmóniájához vezet. Hajlékony, ﬁatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta
gondolkodást eredményez.
Hétfő 9 – 10.30
Szerda 18 – 19.30
TERHES TORNA
Három hónapos kortól ajánljuk
várandós kismamáknak. Képzett gyógytornász vezetésével
elsajátíthatják a speciális torna elemeit, amely a szüléshez
szükséges ﬁzikai felkészülést
is segíti. Előzetes jelentkezés
szükséges!
Kedd 15.30 – 16.30
TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 – 20.30
Kedd 18.30 – 19.20
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HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Dual,
Schneider. Tel.: 06/20-531-7638, 06/20542-3529
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja
szőrme bundák átalakítását, javítását,
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX.,
Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése.
Igényes, precíz szakmunka, megbízható
szakemberek. Ingyenes felmérés! Tel.:
06/20-537-8099, 295-3998
GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANIKŰR, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ TESTMASSZÁZS (NEM
SZEX), talpmasszázs. Kérésre házhoz
megyek! Ildikó, tel.: 06/20-335-5653,
295-3998
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,
FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI
TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.:
06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Mobil-ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa akció! Kerületieknek
5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Bútorgyártás, konyha- és szobabútor
egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség!
Tel.: 06/30-401-1029
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,
közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 0630-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os
hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144235, 280-2542
Gyógypedikűrös-manikűrös
házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.:
06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés-, víz-,
gáz-szerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak,
csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák
hatósági engedélyezése. Telefon: 3248692, 06/30-9-826-269
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-,
kőművesmunkák, lapostető-szigetelés,
régi tetők felújítása garanciával, palatetők
javítása. Telefon: 06/20-439-0846, 2580846, e-mail: olci@t-online.hu
Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási munkát vállalok! Tel.: 280-1271,
06/20-532-7823

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
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. Tel.: 282-3153, 0670-215-20-19
Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése.
Tetőfelújítás
ácsmunkával,
héjazatcsere, zsindelyezés, cserépfedés
garanciával, szakmai hozzáértéssel. 06
30 911 8720
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villanybojlerek szakszerű javítása garanciával. Javítás esetén díjtalan kiszállással.
281-07-69, 06 30 912-1294
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER
JÁNOS, TEL.: 06/20-9274-188
Lakásfelújítás, tetőtér-beépítés, építőipari
munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Minőségi munka reális áron, előzetes költségvetéssel. Tel.: 06/20-933-8634, 0670/
38-49-334, 282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Alakformálás felsőfokon. Professzionális
gépekkel: Regen, LGP, Venus, Oxilife,
Belex. Most ingyenes állapotfelméréssel,
ajándék kezelésekkel. Bejelentkezés:
06/20-532-3131
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch Siemens, Teka
háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes
felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.:
06/70-209-6081
Ezüst felvásárlás, evőeszközkészlet
(hiányos is). Tálca, cukortartó, persely,
gyertyatartó, a legmagasabb készpénz
ﬁzetéssel. Tel.: 317-9938, 06/30-9911-791,
Bp., VII., Wesselényi u. 19.
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00,
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc
Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz,
Lakásán minden tipusú háztartásigép
javítása garanciával! Kiszállási díj nincs!
Tel.: 285-3488, 06/30-9-50-17-17, www.
megoldasszerviz.hu

Budapesten és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált parketta lerakását vállaljuk rövid
határidővel, takarítással. Állapotfelmérés
ingyenes. Hívjon bizalommal! Telefon:
06/30-505-8982, 06/20-805-6743
Rövidáru, méteráru olcsón, szövetbélés
100 Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás, zsebanyagok, gombok, cérnák,
zipp zárak nagy választékban. Kispest,
Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 280-1147
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás,
szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és
tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.:
06/30-345-7130
Kézrátételes gyógyítás, bioenergetikai
kezelés, pszihoszomatikus problémákra,
depresszióra, ízületi-, anyagcsere-, gyomor
és emésztési, immunrendszer, nőgyógyászati-idegrendszeri problámékra és vérkép
javítására. Jöjjön bizalommal! Meggyógyul! Vladimir, Tel.: 06/30-363-51-01
Földmérés, Telekmegosztás, épületfeltüntetések, kitűzések, tervezési alaptérképek
készítése, szolgalmi jog vázrajzok földhivatali dokumentálás. Mobil:06-20-95-59349, e-mail: info@geobest.hu
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok. KFT.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások és
beszámolók készítését, TB és adóügyintézését. Tel.: 281-13-20. 06/20-360-91-29
INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás, amerikai konykás, belseje feléújított,
kertes házrész saját 178 nm-es kertrészszel, sürgősen eladó. Iá.: 17 M Ft. kép
megtekinthető:
http://www.luxusweb.
extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705
ELADÓ
WEKERLEI-INGATLANT,
TÁRSASHÁZI-LAKÁST,
CSALÁDI
HÁZAT, KERESÜNK ITT A KERÜLETBEN VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE... HATÉKONY - SIKERES KÖZVETÍTÉS...
HITELÜGYINTÉZÉS, JOGI TANÁCSADÁS... supsa ingatlaniroda.. Tel: 06-30830-1179
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati
lakásra. Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös
kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559

Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve
helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 2814249, 06/30-931-5840

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron
van egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M
Ft. Tel.: 06/20-427-4559

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30961-37-94

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

Leinformálható nyugdíjas, betegápolást
és beteg melletti munkát vállal, hétvégén
is. Tel.: 281-42-20.+ üzenetrögzítő.
Rácskészítés ajtóra-ablakra, erkélyre.
Előtető, erkélybeépítés, erkélykorlát felújítás-üvegezés, tolókapu, egyéb lakatos
munkák. Tel.:284-2540, 06/70 209-42-30

Kispest zöldövezetében tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs,
hat szobás családi ház eladó, garázzsal,
irodahelyiséggel. Iá.: 44 M Ft. Telefon:
06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás,
étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, egyedi megoldásokkal, erkéllyel,

pincével. Új nyílászárók, biztonsági
ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva.
(Lehetőség + 1 vagy 2 állásos garázs
megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. Telefon:
06/70-319-3427
KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105
m 2 családi ház, 2 külön lakrésszel 2+2
fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET
ELADÓ Irányár: 31,9 mill. Tel: 377-6989
06/30-975-9572, megtekinthető: http://
www.star tapro.hu /ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen lévő téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron eladó. Érd.: 06/20-583-4322
Batthyány utcában 59 m 2-es 4. emeleti, 1
+ 2 fél szobás azonnal beköltözhető (üres)
részben felújított panellakás eladó tulajdonostól! Irányár: 10, 5 M. Ft. Érdeklődni: de. 10h-20h-ig. Tel.: 280-93-70 Mob:
06-20-549-2434
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült 90 nm-es családi ház, fsz: amerikaikonyhás nappali + 1 szoba + fürdő + 23
nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba
+ erkély. Tetőtérbeépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon-UPC, 340 nöl panorámás
telekkel, szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft.
Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135
WEKERLÉN, A KÓS KÁROLY TÉREN, MŰEMLÉK ÉPÜLETBEN TULAJDONOSKÉNT MEGVÉTELRE KÍNÁLOK EGY 97,5 NM.-ES, 3 SZOBÁS,
VERANDÁS, ERKÉLYES, KONYHÁS,
FÜRDŐSZOBÁS, KÜLÖN WC.-S ÉS
ELŐSZOBÁS, JÓ BEOSZTÁSÚ ELSŐ
EMELETI GÁZFŰTÉSES POLGÁRI LAKÁST, 26 M FT-ÉRT. PINCE,
KOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉG VAN.
TEL.: 06/20-972-1291
KISPESTEN FREKVENTÁLT HELYEN
NÉGYEMELETES HÁZ II. EMELETÉN
54 NM-ES 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT,
BEÉPÍTETT
KONYHABÚTOROS,
ZUHANYZÓS FELÚJÍTOTT ÖRÖKLAKÁS 13.900.000 FT ELADÓ. TEL:
06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu
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Pestlőrinc, Szemere kertvárosban sürgősen eladó 100 nm-es, 2 szoba + hallos
+ amerikai konyhás, gázcirkó fűtéses
családi házrész a hozzátartozó, elkeríthető, külön bejáratú 135 nöl-es, rendezett
telekkel, melléképületekkel. Irányár: 18,5
M Ft. Telefon: 06/30-357-2164
Pestlőrinc, csendes, szép utcában családi
okok miatt sürgősen eladó 150 nöl-es,
rendezett telken 82 nm-es, kétszobás,
teraszos, nagy konyhás, szabadon álló
(körbejárható) családi ház. A ház elektromos hálózata, nyílászárói, víz- és fűtésrendszere felújításra került. Irányár: 17,9
M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Kispest-Óváros, csendes, szép utcában
eladó 110 nöl-es, parkosított telken 168
nm-es, kétszintes, kétlakásos (45 nm + 123
nm), így két generáció részére alkalmas,
hőszigetelt családi ház. Garázs, terasz, fúrt
kút, borospince, működő kandalló, impozáns, egylégterű-kétszintes nappali, stb.
Irányár: 39,9 M Ft. Tel.: 06-30/357-2164
Kispest kertvárosi részében, csendes
utcában eladó 100 nöl-es, összközműves,
parkosított telken, 160 nm-es, 4 szobás,
gázcirkó fűtéses, teraszos ikerház, sülylyesztett, három kocsi beállására alkalmas garázzsal, mosókonyhával, tárolóval.
Irányár: 35,9 M Ft Telefon: 30/357-2164
Felső-Kispesten, a Bem utca egyik szép,
csendes mellékutcájában eladó 200 nöl-es
telken, 100 nm-es 3 szobás lakás, teraszszal, működő kandallóval, tágas terekkel
+ a tetőtérben 100 nm-es, félkész, 3
szobás, külön bejáratú lakás, valamint
80 nm-en kialakított műhely, szociális
helyiségekkel. Irányár: 44,9 M Ft Telefon:
06-30/357-2164
Kispesten az Árpád utcában eladó 100
nöl-es, rendezett telken, 85 nm-es, kitűnő
állapotú, dryvit-szigteléses családi ház,
hőszigetelt nyílászárokkal, zárt verandával 24 M Ft-ért. Telefon: 06-30/357-2164
Földmérés, telekmegosztás, épületfeltüntetések, kitűzések, tervezési alaptérképek
készítése, szolgalmi jog vázrajzok, földhivatali dokumentálás. Mobil:06-20-9559-349, e-mail: info@geobest.hu

KISPESTEN METRÓKÖZELI TÖMBFŰTÉSES HÁZBAN VII. EMELETI 63
NM-ES 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS,
LOGGIÁS, TEHERMENTES,
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, ÖRÖKLAKÁS
IRÁNYÁR 11.800.000 FT ELADÓ. TEL:
06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu

XIX. Jáhn Ferenc u., 1+2 félszobás, jó
állapotú panellakás a IX. emeleten eladó.
Ára: 10,5 M Ft. Tel.: 06/20-366-7943

ÜGYFELEIM RÉSZÉRE KERESEK A
KERÜLETBEN ELADÓ TÉGLA, VAGY
PANELLAKÁST, HÁZAT, HÁZRÉSZT
REÁLIS ÁRON. LEHET FELÚJÍTANDÓ IS. TEL.: 06-20-364-4237 www.
ilonalak.fw.hu

Sürgősen eladó a Bem utcában, családi
házakra néző, 3. emeleti 68 nm-es , jó
állapotú lakás. Beépített mosógép, hűtőszekrény, új tűzhely az árban benne van.
Ár: 12.9 M Ft. Érdeklődni: 20/663-0577

Eladó családi házat, öröklakást keresek
Kispesten. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre is köszönöm. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest központjához közel eladó 73
nm-es, háromszobás, kiváló elrendezésű
házrész, ötlakásos, csendes, kulturált
társasházban, kerttel, pincével, tárolóval.
Tetőtér beépíthető. Irányár: 13,9 M F.t
Telefon: 06-30/357-2164
Kispest kertvárosában 19,5 M Ft-ért
eladó 100 nöl-es, összközműves telken
1,5 szobás, jó állapotú, bővíthető családi
ház, komfortos melléképülettel, gépkocsi
beállási lehetőséggel. Telefon: 06-30/357-2164

XIX., Széchenyi u.-ban 53 nm-es, 1 + 2
félszobás panellakás, VII. emeleti liftes
házban. Iá.: 9,5 M Ft. Tel.: 280- 5434

A Csokonai utcában eladó egy 2 + félszoba + hallos átlagos állapotú , erkélyes
lakás. Irányár: 10.4 M Ft. Érdeklődni:
20/663-0577
Az Áchim A. utcában 2 + félszobás
jó állapotú ház, 360 nm telken családi
okok miatt eladó. Irányár: 25 M Ft.
Érdeklődni:20/663-0577
A Jáhn F. utcában új építésű, befejezésre
váró, 129 nm alapterületű, családi ház
374 nm körbe lezárt telken eladó. Irányár:
34.9 M Ft. Érdeklődni: 20/663-0577
Kispest Óvárosi részén 100 nm alapterületű polgári ház, 463 nm-es jó adottságú
telken, kedvező áron eladó. Irányár: 24.7
M Ft. Érdeklődni: 20/663-0577

APRÓHIRDETÉS
Ceglédbercelen eladó egy 3 szobás,
kertes lakóház, 4000 nm-es gyümölcsös
földterülettel 7,4 M Ft irányáron. Tel.:
06/30-440-6736
KISPESTEN ELADÓ 1+3 FÉLSZOBÁS,
ÉTKEZŐS, GARDRÓBSZOBÁS, JÓ
ÁLLAPOTÚ PANELLAKÁS. IRÁNYÁR: 14 500 000 Ft. ÉRDEKLŐDNI:
06/70 451-3587
Eladó Kispesten 68+3 m 2-es, erkélyes,
1+3 félszobás, vízórás, magasföldszinti
öröklakás. Zöld környezetben, jó közlekedéssel. 06-30-2663939
Kispesttől 3 buszmegállóra, Kőbánya-Újhegyen két egymás melletti összkomfortos lakótelepi lakás (68 és 49
négyzetméteres) egyben sürgősen eladó
összeköltözőknek vagy vállalkozónak.
5 szoba, 3 erkély, 2 fürdőszoba, konyha,
WC. Ugyanott egy harmadik lakás (68
m 2) is eladó, egy emelettel lejjebb. Garázs
megoldható. Bármelyik lakás önállóan is
megvehető 9.700.000 Ft. irányáron. Érdeklődni: 0620-4117649
Eladó Bp. XVIII. kerület, Haladás u.-ban,
538 nm.-es telek, kis házzal, 4 lakásos
társasház építhető rá. I.á. : 22 M. Ft. Tel.:
este 06/70-320-59-44
Wekerlén, nagy méretű ikerházfél, garázzsal, pincével eladó vagy kisebbre
cserélhető. Tel.: 06/20-438-51-20
Wekerlén saroktelki tetőtér beépítés nélküli ikerházfél eladó. Tel.: 06/20-438-51-20
XIX. Corvin krt. garzonházban, a Metrónál, 32+4 nm.-es, erkélyes, liftes, panorámás, csendes lakás, alacsony rezsivel
eladó. Vízóra, szabályozható távfűtés,
biztonsági kamera. Ár: 8,3 M. Ft. Tel.:
357-37-42, 06/20-80-60-460
Üllői út mellett Kispesten, saját tulajdonú, önkormányzati területen-, 48 nm-es,
bevezetett, felújított üzlet eladó. (Piac,
Spar közelben, villamosmegálló). Dupla
komfortos, 2 bejáratú, 2 üzletként is
üzemeltethető. Köszönöm hívását! Tel.:
06/70-319-3427
Kispesten Árpád u. csendes részén, 100
nöl-es telken, 1 szoba- étkezős-konyhás
ház eladó! Új ablakok, alacsony rezsi,
gázfűtés. Autóbeállás megoldható! Tudunk sietve költözni, van megoldás. Tiszta, rendezett ingatlan. Iá.: 19.3 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
XIX. keresett u-ban, 75 nm-es, 1 + 3
félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó állapotú lakás eladó, négyemeletes házban.
Tiszta-rendezett lakóközösségben.- Kicsit nagy lett! Költözés megoldható! Tel.:
06/70-319-3427
Balatonakarattyán 100 nöl telken, 90
nm-es, jó állapotú, tiszta, rendezett családi ház eladó! 3 szobás, nagy konyha
fürdőszoba, kamra. Pincézett + padlás
felé bővíthető. Gázfűtéses, tehermentes.
Autóbeálló megoldható! Előkertes+ saját
kút. - Lehet, hogy cserélnénk is! - Iá.: 19,5
M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Kispesten a Deák utcában, liftes ház, V.
emeletén, jó állapotú, világos, tiszta, 2
szoba- hallos öröklakás új tulajdonosra
vár. Tiszta-csendes-jól gazdálkodó társasházban. Kitűnő ellátottságú, erkélyes.
- Költözni bármikor lehet!- Iá.: 9,4 M Ft.
Tel.: 06/70-319-3427
Eladó 220 nöl-es gyümölcsös telek Érd
parkvárosában. Tel.: 3299-851

LEHETŐSÉGEK HÁZA! Felső Kispest
csendes részén, emeletes ház (2 x 100
nm+ kis ház) 65+30 nm eladó! Több
generációnak vagy társasháznak, vállalkozásnak kitűnő! Cirkófűtésű- kandallópadlófűtés is. Olcsóbb fűtés! 584 nm-es
telek: autóbeállók. Iá.: 43.5 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
XIX. négyemeletes házban, 68 nm-es,
világos, kitűnő állapotú, 1 + 2 félszobás +
hallos + erkélyes lakás eladó! Új burkolatok, új vezetékelések. Új konyha, új fürdő.
Bármikor költözhető! - Mi már mennénk!
Iá.: 13,2 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
WEKERLEI
CSODA
IKERHÁZ!
530 nm-es kertes, igényesen felújított
ikerházfél eladó! Gazdaságos kombi cirkó
fűtés + padlófűtés + kandalló. Nappalikonyha-kamra, fürdő, wc. Harmóniában
az egész ingatlan. Új nyílászárók. Tetőtér: 3 kis szoba, wc. Beépített bútorok,
konyhagépek, jó márkájúak, a vételárban.
Kerti tárolók (pince is), autóbeállók. Sietős, van hová! - Tökéletes szigetelés,
új vezetékelések. Iá.: 38.750.000 Ft. Tel.:
06/70-319-3427
Budapesten a Blahához közel, 47 nm-es,
2 szobás, egyedi fűtésű, jó állapotú, világos, csendes lakás eladó, liftes házban. Jó
közlekedés, alacsony rezsi, gyors költözés. 2 bejáratú az ingatlan. - LehetőségekIá.: 13,1 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Wekerlén, csendes helyen, 8 lakásos
társasházban, földszinti, jó állapotú, gázkonvektoros lakás eladó! Külön bejáratú a
két szoba. Leválasztott jó méretű kerttel +
autóbeállóval! Gyors költözés - van hová!
Iá.: 13,8 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
MEGBÍZHATÓSÁG- RUGALMASSÁG.
Eladó öröklakást- házat keresek. minden
megoldás érdekel. lehet felújítandó is
vagy felújított. Hívását köszönöm! Tel.:
06/30-218-96-97
XVIII. 50 m 2-s, GÁZKONVEKTOROS,
2 SZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, II.-ON,
LAKATOS TELEP SZÉLÉN IRÁNYÁR: 1.2800.000 FT. TELEFON.: 06/30/954-6019
Bejáratott üzlethelyiség bérleti joga Kispest Centrumában eladó T: 06-30/2313202
Wekerlén a Kós Károly téren garázs kiadó
15.000 Ft/hó Tel.: 06-30-299-7489
A Hunyadi utcai garázssoron 14,6 nm-es
garázs bérleti joga eladó. Tel.: 06/30-5494820 (Minden nap 8-10-ig.)
Ügyfeleinknek keresünk eladó ingatlanokat Dél-Pesten. AnDeZ Kft. 1191 Budapest, Báthory utca 2., 06-70/365-6499
www.andez.hu
Rákóczi utcában, átlagos, V. emeleti, 53
m 2-es, 1 + 2 félszobás, erkélyes panellakás eladó 9.8 Millióért. 06-70/365-6499
Jókai utcában, felújított, V. emeleti, 53
m2-es, 1 + 2 félszobás, erkélyes panellakás eladó 9.5 millióért. 06-70/365-6499
Kazinczy utcában, felújítandó, I. emeleti,
62 m 2-es, 2 és félszobás, erkélyes panellakás eladó 10.8 millióért. 06-20/955-4489
Jókai utcában, 200 nöl-es telken, 118 m 2es, 4 és félszobás, garázsos ház eladó 38.8
millió Forintért 06-70/365-6499
Batthyány utcában, 6 lakásos házban, átlagos, 91 m 2-es, 3 szobás téglalakás eladó
16.8 millió forintért 06-70/365-6499
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OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés. Tel.: 280-2640, 06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni:
06/20-224-01-30
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”,
„C”, C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és
„D kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, autóbusz vezetői és vállalkozói
szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/264-5045,
30/900-5562, 30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.:
06/70-243-4850
Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelvvizsga, korrepetálás nagy
gyakorlattal, igény esetén 3 fős csoportos
oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás.
Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077
Angolnyelv oktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés. Házhoz megyek. Tel.: este
280 5774 vagy 06 20 383 9056
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703
Francia egyéni nyelvoktatás, felnőttnek,
gyereknek. Korrepetálás. Egyéni tanmenet. Beszédcentrikus. Franciaországban
éltem. Nemcsak Kispestieknek. 278-3781
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és
középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06/209-590-134
DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt
stúdióban a legkorszerűbb módszerekkel,
gyors eredménnyel Kispest központjának
közelében. Tel.: 215-7467. 30-495-7470
Vállalom alsó tagozatos gyermeke hétköznap délutáni rendszeres felügyeletét,
segítek tanulásában (diplomával, babysitter tanfolyammal). Betegség esetén
egész napra is. Tel.: 06/20-928-1838
Spanyol, francia nyelv oktatása, korrepetálása. Tel.: 06/70-212-6553, 377-4667
Pedagógusnő vállalja általános iskolások,
angol és francia nyelvoktatását, korrepetálását, továbbá gyógypedagógusként sérült
gyermekek felkészítését. Tel.: 281-0208
ALSÓTAGOZATOS TANULÓK KORREPETÁLÁSÁT,
tehetséggondozását,
fejlesztését, minden tantárgyból vállalom. Tel.: 06/20-372-5443
Minden szinten mindent, amit az OLASZ
nyelvről tudni akarsz tanárnőtől. 0620918-5613
Matematika, ﬁzika oktatás és felvételire
felkészítés egyénileg, szaktanártól. Tel.:
378-22-40, 06/20-356-83-20
Német anyanyelvű egyetemista, korrepetálást és nyelvvizsga felkészítést vállal.
Tel.: 06/30-9748-707, 281-4335
ÁLLÁS
Kiemelt jövedelemmel, ingyenes képzéssel dél-pesti területre hitelek és biztosítá-
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sok értékesítésére munkatársat keresek.
Hívjon: 287-83-84 vagy 06 70 336-83-17es számon.
3-6 hónapra, alkalmi munkalehetőséget
kínálok, gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőnek, személygépkocsira. Elvárás: megbízhatóság, rugalmasság, járművezetői gyakorlat, budapesti helyismeret.
Érdeklődi, jelentkezni lehet: e-mail vagy
sms üzenetben lehet a telefonos elérhetőség megadásával: e-mail: bolyzi@tonline.hu, Tel.: 06/20-496-1095
Nyugdíjas gyermekápolónő csecsemő
vagy óvodás korú gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 282-1360
Mellékállásba, korhatár nélkül, XX.
kerületi irodánkba telefonos időpont
egyeztetőt keresek. Betanítással hétfőtől
csütörtökig este 16.30-19.30-ig. Hívjon a
06 20 554-35-79 vagy 285-0251
Álláslehetőség! 150.000 Ft-os jövedelemmel lakásbiztosítás kötésére munkatársakat keresünk. Jelentkezés: 06 30 2417513
telefonon, 9-14 óra között.
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.:
282-2420
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén
INGYENES TERHESSÉGI TESZT. Információs és segélyvonal: 06/70-334-5052
Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kéménybe köthető, keveset használt eladó.
Á. 17 E. Ft. Tel.: 357-5420

Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon, mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítm
ényes,szalonképes, diópácos, kulcsos,
kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet
íróasztal. Külön és egyben is. Telefon:
06/70-319-34-27
Eladó egy 10 literes parapet rendszerű
gázbojler 6.000 Ft, kifogástalan állapotban lévő, fehér zománcos, öntöttvas fürdőkád, 20.000 Ft, építkezésnél használt,
nélkülözhetetlen golyóscsapágyas csiga:
4.000 Ft Tel.: 37-83-986
Parkettázók ﬁgyelem! Parkettacsiszológép eladó. Tel.: 292-3972, 06/70-6239805
Eladó szőlődaráló és prés, hűtőgép, gázkonvektor, kukoricadaráló, 4 személyes
sátor. Tel.: 292-3972, 06/70-623-9805
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A
szénnel megegyező fűtőérték, 20-kg-ós
csomag, könnyű tisztántartás. 700 Ft/csomag. www.fabrikettalas.hu 70/9-400-555
Új garanciális 171 és 46 literes hűtőszekrények eladók. Tel.: 214-75-64
4 db-os Napfény szekrénysor és 171 literes új, garanciális hűtőszekrény eladó.
Tel.: 214-7564

Eladó, 4 db műanyag, fonott 15 literes
demizson, szőlődaráló, szőlőprés, műanyaghordó, erős kivitelű alumínium üst.
Tel.: 707-6570 este 19 óra után.
Automata és keverőtárcsás mosógép, ipari- és háztartási villanyvarrógép, 55 kg-os
súlyzó, Erika táskaírógép és villanyírógép, olajradiátor, villanyhősugárzók
eladók. Tel.: 06/20-958-8805
Eladó egy nagy piros virágú hibiszkusz
(magassága: 85 cm, szélessége: 1,7 m.)
Tel.: 377-3083, 06/30-512-6268
Helyhiány miatt eladó egy modern plüss,
garanciás, epedás, ágyneműtartós kihúzható sarokgarnitúra (270 x 240) 127.000
Ft helyett 90.000 Ft-ért. Tel.: 06/20-5268520
Eladó 4 darabból álló elemes szekrénysor
és 2 személyes ágynak nyitható rekamié,
2 db fotellal, költözés miatt 1/4 áron.
Majdnem új. Tel.: 280-5434
ELADÓ: fonott 5-10-30 literes demizson,
valamint hőmérős mustfokoló. Ugyan itt
zománcozott piros nagyméretű 20 literes
lábas, vályling, és fazék. Hella szögletes
ködlámpa és különböző helyzetjelző
lámpák. Érdeklődni 12-14 között, Tel.:
282-79-77
Eladó egy Calor II. földgázzal üzemképes falra szerelhető melegítő, 1 db SKIL
körfűrész 230átmérő lappal. Este 19 óra
után: 707-6570
Eladó Hajdu Z80E 80l-es elektromos
boyler - 8000 Ft, FÉG F25.1 konvektor 15000 Ft, fali gázfűtő - 4000 Ft, valamint
7 db bontásból megmaradt hullámpala
ingyen elvihető. Tel.: 280-5774

Eladó 300 db új tetőcseráp, Toundach íves,
féláron és 10 kg libatoll pehely. Telefon:
282-44-19
Kültéri és beltéri lábtörlők lakosságnak és
közületeknek különböző méretben eladók.
Bővebb információ a www.malortec.hu
honlapon vagy Tel.: 06 20 543 2769
Vitrines konyhaszekrény, asztal, ülőkék,
2-2 db különleges szövetű heverő és fotel
eladó. Tel.: 357-1492
LEHEL 60 literes fagyasztó 5.000 Ftért, 8 részes számítógép, kerekes asztallal 25.000 Ft-ért, LITTON 14 literes
mikrosütő, 47 x 33 x 24 cm, barna/ beige
színű: 3.000 Ft-ért ELADÓ! Tel.: 28211-33, 06/20-323-3997

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 SZÓIG: 1 800 Ft,
KERETES: 2 400 Ft.
HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON:
260-2449, 348-0335
FAXON:
260-2449,
E-MAILEN:
UJSAG@KISPEST.HU
LEVÉLBEN:
1192 BUDAPEST,
KÓS KÁROLY TÉR 6.
SZEMÉLYESEN:
A KÓS KÁROLY TÉR 6. ÉS 13.
SZÁM ALATT.
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési lehetőséget
biztosítunk (15 szóig) az egyéb
rovatban, amennyiben nem
üzleti tevékenységről van szó.
Csak névvel és címmel ellátott
megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is.
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