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CIVIL FÓRUM

SZOCIÁLIS ÜGYEK
VIGHNÉ VINCZE 
ERZSÉBET
Szociálisan rászoruló tanulók 
iskolai felzárkóztatását segítő 
programok indultak a Kispesti 
Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ szer-
vezésében.

14. oldal

VÉLEMÉNY PARKOLÁS

XV. évfolyam, 9. szám

TARNÉ AZARI 
ZSUZSANNA
Jogszerűen folytatja 
tevékenységét a Határ 
út melletti területen 
az a vállalkozó, aki az 
ottani parkolásért díjat 
kér az autósoktól.

NAGY TAMÁS
„2008-ban az 
önkormányzat gaz-
dasági helyzete igen 
határozottan javult, 
(...) most a költség-
vetés tartaléka 960 
millió forint.„

15. oldal

MIHÁLY 
ANDRÁS 
Mintegy harminc 
kerületi szervezet 
képviseltette magát 
a Kispesti Civil 
Fórumon április 16-
án a Városházán. 

5. oldal 10-11. oldal

Térátadó
2. OLDAL

MEGÚJULT A VÁROSHÁZ TÉR

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL
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öszöntőjében a polgármester az ösz-
szefogás fontosságáról beszélt: ennek 

köszönhetően közcélú felajánlásból és nem 
közpénzből valósult meg a térrekonstruk-
ció. Említette, hogy az év folyamán még 
további fejlesztéseket 
végez az önkormány-
zat: Wekerle-telepen 
épül a Bárczy István tér, 
megújul a Nagysándor 
és Petőfi utcák közötti
központi játszótér, és 
több új műfüves foci-
pályát is kialakítanak. 
Beszélt a nagy közpar-
kok megújítását célzó 
Zászlóshajó projektről: 
a Templom tér, a Kos-
suth tér és a Városház 
tér már elkészült, és 
sokan dolgoznak azon 
is, hogy a program 
folytatódjon, legköze-
lebb a Kós Károly tér felújítását tervezi 
az önkormányzat. Beszéde végén Gajda 
Péter hangsúlyozta, nemcsak a környéken 
élőké, hanem minden kispestié a megújult 
Városház tér. A polgármester Burány Sán-
dor országgyűlési képviselő, Ritter János 
kispesti SZDSZ-elnök és három kisgyerek 
– Filmák Levente, László Anna, Tóth Máté 
– segítségével egy platánfát is elültetett a 
téren. Ezt követően sorsolták ki azt a sze-
rencsés kispestit, akinek kézlenyomata 
díszíti majd a teret: Baranyi Gézáné kezét 

Kristóf Lajos szobrász mintázza meg. Az 
ünnepség végén Gajda Péter, valamint Tóth 
Tibor és Gulyás Zoltán önkormányzati 
képviselők együtt indították be a tér szökő-
kútjait. A térátadó alatt az Obsitos Zenekar 

zenéje szórakoztatta a 
közönséget. A Város-
ház tér teljes felújítá-
sát a KÖKI beruhá-
zója finanszírozta: a
közcélú felajánlás 110 
millió forint volt. Ta-
valy augusztus elején 
indult a rekonstrukció, 
és az év végére be is 
fejeződött. Az 5654 
m2-es tér új díszbur-
kolatot kapott (2800 
m2), 38 fát ültettek, 
több mint 600 m2-en 
telepítettek talajtaka-
ró- és cserjefelületet, 
150 m2-t virág borít, 

és csaknem 2100 m2 a gyep – tájékoztatta 
a Kispestet Lipcsei Szabolcs főkertész. Az 
öntözést automata rendszer biztosítja, s a 
tíz csobogó-szökőkút működését vízforga-
tó rendszer teszi takarékossá. Felállítottak 
egy egyedi gyártású, Kispest címerével el-
látott órát, a közvilágításról 17 kandeláber 
gondoskodik, és a városháza homlokzata is 
díszkivilágítást kapott. A téren álló szob-
rot letisztították, talapzatát felújították és 
kijavították. Az emberek 18 padra és kerti 
székre ülhetnek le.

FEJLESZTÉS

Takarítottak a képviselők
akosoknak és önkormányzati képvi-
selőknek hirdetett takarítási akciót 

április 17-ére a városháza. A Zrínyi-Ka-
zinczy utca területen Huszár Erzsébet, 
Cserny Sándor, Tóth Tibor, Chernel 
Erika, Balogh Pál és Bogó Tünde 
önkormányzati képviselők szedték a 
környéken eldobált szemetet. Ugyan 
nem koszos a terület, de a játszótér-
használók gyakran megfeledkeznek 
arról, hogy a kijelölt helyre tegyék a 
papírzacskókat vagy éppen a cigaretta-

végeket – mondta a Kispestnek Huszár 
Erzsébet, a körzet önkormányzati kép-
viselője. 
Hasonló tapasztalatokról számolt be 
Cserny Sándor is, aki hozzátette, az 
önkormányzatban keresik a lehetősé-
get arra, hogyan lehetne kulturált kö-
rülmények közé szorítva szabályozni 
a kerület játszóterein a dohányzást. Az 
akció során a képviselők felseperték a 
játszóteret, átgereblyézték a kutyafut-
tatót, és összegyűjtötték a szemetet.

KÖRNYEZETÜNK

K

Átadták a megújult 
Városház teret
Április 29-én ünnepélyes keretek között átadták a tavaly 
felújított Városház teret. Volt térzene, az alkalomból be-
kapcsolták a szökőkutakat, és platánfát is ültettek.

TÖBB SZÁZAN SZÓRAKOZTAK

Tömeg 
a kispesti majálison

ár reggel lehetett célba lőni, pecázni a 
„Horgászparadicsomban”, és külön-

féle körhintákra is felülhettek a gyerekek 
a majálison a Zrínyi utcai játszótéren. A 
kicsik legnagyobb örömére megszólaltak 
a rendőrmotorok és -autók szirénái is, s a 
járművekkel közelebbről is megismerked-
hettek. A kirakodóvásár árusai is többféle 
portékát kínáltak: lehetett édességet, ke-
rámiatárgyakat és napszemüveget is ven-
ni. Sajátos színfoltot jelentett a mintegy 
20 méter hosszú fehérneműstand, ahol 
elsősorban a női alsóneműk – bu-gyik és 
melltartók – bőséges kínálatával találkoz-
hattak a majálisozó kispestiek. Napköz-

ben még falmászásban is kipróbálhatták 
ügyességüket a legbátrabbak. 

z egész napos műsort a Kolom-
pos Együttes koncertje indította, 

„Antanténusztól” zengett a sátor, a fel-
nőtteket és a gyerekeket is megénekel-
tette a zenekar. Vásári komédiát adott 
elő a Portéka Színpad, majd a Miguel és 
Timi Táncstúdió következett. Ebédidő-
ben a rendező KMO Obsitos Zenekara 
szórakoztatta a közönséget. A délutáni 
program a szerb, a cigány és a görög ki-
sebbség műsoraival indult, ezt követően 
a Kispesti Kisszínház adott elő musi-
calrészleteket. Nem hiányoztak a vidám 

pillanatok sem: a humorról Varga Ferenc 
és Aradi Tibor színművészek gondos-
kodtak. A Salsa Con Timba Tánciskola 
karibi hangulatot varázsolt a színpadra, 
majd Szatmári Orsi és Majsai Gábor 
énekesek műsorai következtek. A ma-
jálisozókat Gajda Péter polgármester és 
Burány Sándor országgyűlési képviselő 
is köszöntötte. A zene és a slágerek végig 
fontos szerepet kaptak: fellépett az R-
Port, majd olasz slágerekkel Erox Mar-
tini. A programot záró Szűcs Judithot a 
közönség alig akarta leengedni a szín-
padról: a népszerű énekesnőt többször 
visszatapsolták.

Ilyen sokan még nem vol-
tak majálisozni Kispesten 
az utóbbi időben. A töme-

get még egy kisebb délutá-
ni zápor sem riasztotta el a 

május elsejei Zrínyi utcai 
programoktól. A színpadon 

késő estig követték egy-
mást a fellépők műsorai.  

A
M

L

Gajda Péter, polgármester
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polgármester tájékoztató-
jában elmondta, a világ-

gazdasági válság ellenére a 
kispesti önkormányzat gaz-
dasági helyzete stabil. A ki-
egyensúlyozottságot az elmúlt 
évek szigorú pénzügyi politi-
kájának köszönhetően érte el 
a kerület – fogalmazott Gajda 
Péter. Az idei évről szólva 
kiemelte, hitelfelvétel nélkül 
tervezték a költségvetést, de 
a világban tapasztalható pénz-
ügyi bizonytalanság miatt je-
lentős tartalékot is képeztek. 
Elmondta, ebben az évben 
mintegy 40 millió forintból 
tovább fejleszti a kerület a 
Kispesti Egészségügyi Intézet 
épületét és műszerparkját – az 
összeg tartalmazza a 2007-
ben elhunyt Dojcsák Sándor 
Kispestre hagyott 30 millióját 
is –, komoly korszerűsítést vé-
geznek majd a Nagysándor és 
Petőfi utca közötti játszótéren,

valamint a tervek szerint több 
új műfüves focipályával is 
gazdagodnak idén a kispestiek. 
Folytatódik a panelprogram, a 
térfigyelő-rendszer 2009-ben
is tovább bővül, és a teljes körű 

intézményi felújítások során 
elkezdik az Ady iskola és az 
Arany Óvoda modernizálását. 
A fórum folytatásában Deákné 
Császár Gabriella, a Kispes-
ti Családsegítő Szolgálat és 

Tanácskoztak a kerületi 
civil szervezetek

FÓRUM

díjat azért hozta létre a pol-
gármester, hogy jutalmazza 

azokat, akik szűkebb környeze-
tük gondozásával járultak hoz-
zá, hogy zöldebb és virágosabb 
legyen a kerület. Beszédében 
Gajda Péter elmondta, idén még 
nagyobb sebességre kapcsol a 
kispesti Zöldprogram. Év elején 
elindult a Zöldkommandó átala-
kítása: a már 24 órában dolgozó 
csoport még több figyelmet
fordít arra, hogy tisztább legyen 
a kerület. Folytatódik a nagy 
közterek megújítását célzó 
Zászlóshajó program is. Uniós 
forrásokra pályázott az önkor-
mányzat, siker esetén több mint 
700 millió forintból újulhat meg 
idén és jövőre a Kós Károly tér. 
A játszótér-felújítások kapcsán 

elmondta, központi játszóteret 
alakít ki 2010-re a kerület. A 
Fogadj örökbe egy közteret! 
program is folytatódik, azzal a 
céllal, hogy minél többen vegye-
nek részt a kerület szépítésében. 
A díjazottakat példaképként ál-
lította a polgármester azok elé, 
akik tenni szeretnének azért, 
hogy otthonosabb legyen Kis-
pest. Tóth Tibor, a Környezet-
védelmi Bizottság elnöke arról 
beszélt, hogy mennyire nehéz 
volt kiválasztani a díjazottakat, 
hiszen szerencsére nagyon so-
kan gondozzák környezetüket a 
kerületben.
Az ünnepségen – minden dí-
jazott munkáját külön-külön 
bemutató rövidfilmet követően
– Danó Ferencnének, Kelemen 

Istvánnak, Vadas Andrásnénak, 
özv. Csapó Lajosnénak, dr. Ha-
lász Gézának, valamint a Ko-
sárfonó u. 2-12. lakóközössé-
gének, a Pannónia Iskola 2000 
Alapítványnak és a Kispesti 
Egészségügyi Intézetnek adta át 

az idei Zöld Kispestért díjakat 
a polgármester és a bizottsági 
elnök. 
A rendezvényt a Fesztivál Vo-
nósnégyes műsora zárta. A dísz-
teremben kiállítás is várta a ven-
dégeket. A Vass Lajos Általános 
Iskola tanulóinak rajzai mellett 
látható volt Tóth Tibor több 
fotója a Kispesti Kertbarát Klub 
2008. évi kiállításáról, valamint 
Sivók Zoltán régi könyvekből, 
nyomatokból és térképekből 
álló magángyűjteménye.

ELISMERÉS

Díjat kaptak a környezetszépítők

ispest is csatlakozott a Föld 
Napjához kapcsolódó Brin-

gázz a Munkába! kampányhoz. 
A Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium ak-
ciója április 6-tól május 8-ig 
tart, célja, hogy a dolgozók 
is megtapasztalják, mennyire 
egyszerű és természetes kerék-
párral érkezni a munkahelyre. 
A kerékpározást népszerűsítő 
kampány keretében április 22-
én reggel a polgármesteri hi-
vatal több dolgozója és Gajda 
Péter polgármester biciklivel 
érkezett a városházára. A brin-
gás dolgozók ajándékot kaptak. 
Az országos akcióba bekapcso-
lódott csapatok, így a kispesti 
„Városházi Velománok” tagjai 
is naponta mérik, hány kilomé-
tert tekernek. A verseny végén 
a legjobbakat díjazzák.

KÖRNYEZETÜNK

Munkába bringáztak

ikmond Beáta és Kalmár 
János szobrászművészek 

kiállításával Skoda Éva Mű-
terem-galériájában április 
16-án megkezdődött a Tava-
szi Képzőművészeti Szemle. 
Másnap a Nagy Balogh János 
Kiállítóterem és a KMO tárla-
taival folytatódott a program.
Egyezésekről és különbözősé-
gekről beszélt Wehner Tibor 
művészettörténész Nikmond 
Beáta és Kalmár János közös, 
„Visszatekintés” című kiállítá-
sának megnyitóján Skoda Éva 
festőművész Hunyadi utcai 

műterem-galériájában. (Mind-
ketten 5-5 korábban készült 
szobrot állítottak ki, Nikmond 
ezek mellett még nyolc új pasz-
tellképet is hozott.) Elmondta, 
mindkét szobrász a ’70-es-
’80-as évek fordulóján lépett a 
közönség elé, tipikusan kiállító 
alkotók, csak elvétve készíte-
nek megrendelésre szobrokat, s 
mindketten alapvetően az egye-
dülálló embert jelenítik meg 
műveikben. Zárógondolatként 
hangsúlyozta: a kiállítás érzé-
keny látlelet az ezredforduló 
emberének tragikusan önma-

gába zárt világáról. A kiállítást 
május 8-ig láthatja a közönség.
Másnap két újabb tárlatot kö-
szönthettek a művésztársak 
és az érdeklődők Kispesten. 
A képzőművészeti élet kö-
zépgenerációjához tartozó 
Kalmár János szobrászművész 
ezúttal a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben önálló tárlat-
tal jelentkezett, Mészáros Bori 
festőművész pedig a KMO 
Előtér-galériájában állította ki 
képeit. 
A Templom tér sarkán 
levő Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben nyolc, az 
utóbbi években, hónapokban 
készült, ülő és álló emberekre 
hasonlító Kalmár-szoborral 
találkozhatnak az érdeklődők 
a május 9-ig nyitva tartó tár-

laton, melyet Radnóti Sándor 
esztéta nyitott meg. 
A KMO Előtér-galériájában 
12 fotórealista vászonnal talál-
kozhat a közönség május 21-ig. 
A mai képzőművészeti élet 
legfiatalabb generációjához
tartozó Mészáros Bori festő-
művész tárlatát Vágó Ádám 
grafikus ajánlotta a megnyitó
közönségének figyelmébe. A
régi nagy mesterek tiszteleté-
ről beszélt a képek kapcsán, 
mások mellett Vermeer és 
Caravaggio hatását emelte ki 
Mészáros művészetében. A 
festmények legjellemzőbb ele-
meként a fény és a kompozíció 
különleges alakítását említette, 
amely – mint mondta – speci-
ális kapcsolatot teremt a képek 
szereplői és a nézők között.

KIÁLLÍTÁS

Három tárlatK

Mintegy harminc kerületi szervezet képviseltette magát a Kis-
pesti Civil Fórumon április 16-án a városházán. A rendezvé-
nyen több önkormányzati képviselő mellett Mihály András, a 
Társadalmi Kapcsoltok Bizottságának elnöke is részt vett. 

A Föld Napján másodszor osztották ki 
a Zöld Kispestért díjakat. A városházán 
rendezett április 21-i ünnepségen öt ma-
gánszemély, egy-egy lakóközösség, civil 
szervezet és intézmény vehette át a pol-
gármesteri elismerést.

Gyerekrajz-kiállítás is 
szinesítette a díjátadó 
programját

AA

Gyermekjóléti Központ mun-
katársa a képviselő-testület 
által nemrégiben elfogadott 
kerületi közfoglalkoztatási ter-
vet ismertette, hangsúlyozva, 
hogy egyesületek, alapítvá-
nyok és civil szervezetek is be-
kapcsolódhatnak a programba, 
és annak keretében közfoglal-
koztatottaknak nyújthatnak 
munkát. 
Németh Roland, az RVI Ma-
gyarország Kft. ügyvezetője 
két, uniós forrásokra benyúj-
tott kerületi pályázat részleteit 
mutatta be a jelenlevőknek. 
Gábor Ilona, a KMO igazga-
tója pedig két nagyszabású 
szabadtéri rendezvényre invi-
tálta a kispesti civileket: má-
jus 31-én az uszoda kertjében 
Gyereknapot, június 13-14-én 
a Templom téren Városünne-
pet rendez a kerület. A fórum 
végén Csukás Irén egy új szer-
vezet, a Magyar Értékekért 
Patróna Egyesület megalaku-
lását jelentette be.

A Zöldkommandó éjjel-
nappal, 24 órában hívható 
információs száma, amelyen 
a kerületi lakosok bejelent-
hetik, ha illegális szemétle-
rakást látnak vagy gyűjtő-
helyet találnak:
06-20-535-1837.

TÁJÉKOZTATÓ

Zöldkommandó 
telefon

A kispesti Zöldkommandó 
egyik munkatársa akadá-
lyozta meg, hogy egy nőnek 
elvegyék a táskáját április 
10-én este az Ötvenhato-
sok terén. A gépkocsival 
közlekedő zöldkommandós 
észrevette, amikor a tet-
tes egy nő kezéből kitépte 
táskáját (benne egy csepe-
li üzlet 1,5 millió forintos 
bevételével). Azonnal cse-
lekedett, földre teperte a tá-
madót, akinek társa ekkor a 
zöldkommandóst kezdte üt-
legelni. (A Zöldkommandó 
munkatársa 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.) Az időközben érte-
sített és a helyszínre érkező 
rendőrök mindkét elkövetőt 
elfogták.

Meghiúsult 
rablás

BŰNÜGY

N
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ár folyik a térkő-burkolatú 
járda építése a Hungária 

út – Gutenberg körút keresz-
teződésében lévő Bárczy Ist-
ván tér Hungária úti oldalán. 
A munka kapcsolódik a tér 
felújításához: pihenőparkot, 
információs pontot hoznak lét-
re, virágágyásokat alakítanak 
ki, és a játszóteret is rendezik 
önkormányzati forrásból és a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
pályázaton nyert támogatásá-
ból. Az új gyalogút összeköti 
a meglévő járdát a tér bejára-

taival és a buszmegállóval. Az 
építkezés május első felében 
fejeződik be.
A Zrínyi utcai Gyöngyszem 
Bölcsőde Jókai utcai oldala 
mellett lapkő járdát alakítanak 
ki: ez biztosít összeköttetést 

a meglévő szilárd burkolatú 
gyalogutak és a bölcsőde be-
járata között. A fejlesztést a 
szülők szorgalmazták, ugyanis 
csak az úttesten vagy a kerítés 

mellett tudták gyermekeikkel 
megközelíteni a bölcsődét. 
Május elején kezdődik a járda 
felújítása a Mészáros Lőrinc 
utca Dobó Katica és Bercsényi 
utcák közötti szakaszán – be-
nyúlva a Bercsényibe –, va-

lamint a Kossuth tér 24. előtt 
az Üllői út és a piac között. A 
Mészáros utcában térkő-bur-
kolat váltja fel a tönkrement 
aszfaltjárdát, a téren pedig új 

aszfalt burkolat biztosítja majd 
a balesetmentes közlekedést. 
A tervek szerint május végéig 
tartanak a munkák – tájékoz-
tatta a fejlesztésekről a Kis-
pestet a Városüzemeltetési és 
Közbiztonsági Iroda.

Járdákat építenek
FEJLESZTÉS

Megújul a Bárczy István tér: pihenőparkot, információs pontot 
hoznak létre, és korszerűsítik a játszóteret is.

M

Javában zajlanak a munkák

zenéről és a hangulatról 
Weszely Ernő, a tangóhar-

monika művésze, az énekes 
Molnár Melinda és a zongorista 
Czégény Zoltán gondoskodott. 
A könyvtárosok ezúttal is aktív 
szerepet vállaltak: a kávéházi 
programsorozat ötletgazdája, 
Dobrova Zsuzsanna nem csak 
az est konferansziéja volt, 
Ady Endre „Párizsban járt az 
Ősz” című versét is elszaval-
ta, Tóthné Hamar Krisztina 
könyvtárvezető pedig az idé-
zeteket olvasta fel. A „Párizsi 
kávéház” című műsor első fele 
azokról a magyar költőkről, 
írókról és művészekről (Czóbel 

Béla, Csók István, Ferenczy 
Károly, Csontváry Kosztka 
Tivadar, Egry József, Vaszary 
János, Paál László, Brassai, 
Lucien Hervé, André Kertész, 
Robert Capa) szólt, akik jár-
tak, illetve alkottak a francia 
fővárosban. Ady mellett Rejtő 

Jenőt, József Attilát, Radnóti 
Miklóst és Faludy Györgyöt 
idézték meg. A második rész-
ben a sanzon kapott főszere-
pet: Edith Piaf, Jacques Brel, 
Joe Dassin, Gilbert Becaud, 
Charles Aznavour és Mireille 
Mathieu dalait hallhatta a kö-
zönség.
A KultúrCafé következő 
programját Tango Argentino 
címmel május 23-án délután 
tartják. Buenos Aires hangu-
latát Csonka Gábor és Csonka 
János idézi meg Astor Piazzola 
dallamaival, Rápolthy Gabriel-
la és Koós Viktor pedig tangót 
táncol.

„Párizsi kávéház” a könyvtárban
KULTÚRA

Párizsba kalauzolta el a vendégeket az Üllői úti könyvtár KultúrCafé 
sorozatának április 25-i rendezvénye.

Új egyesület alakult a kerü-
letben.  A Magyar Értékekért 
Patróna Egyesület azt a célt 
tűzte ki maga elé, hogy segítse 
a nemzeti kultúra, az irodalom 
és a nyelv, a hagyományok 
ápolását, a keresztény nem-
zeti, polgári értékek védel-
mét – hangzott el az április 
25-én a Wekerlei Kós Károly 
téri Templom Közösségi 
Ház tartott alakuló ülésen. 
Az egyesület tiszteletbeli 
elnöki feladatait Jókai Anna 
Kossuth-díjas írónő látja el. 
Megtudtuk, a civil szervezet 
kiemelt feladatának tekinti a 
karitatív munkát, a környezet, 
a társadalom rászorult rétege-
inek, a szociálisan hátrányos 
helyzetűek védelmét.

Új civil
szervezet

A

Vállalunk  kiskertekben, 
társasházi előkertekben:

kertészeti munkákat 
(fű- és sövénynyírás, gyom-
irtás, növénytelepítés, stb)

zöldhulladék elszállítást 
(1700 Ft+áfa / m3)
Társasházak előkerti zöldfe-
lületéről SZÓRT SZEMÉT 
napi összegyűjtését, elszál-
lítását (6500 Ft+áfa/hó/kb. 
500 m2 terület)

Továbbá a 
zöldhulladékgyűjtő 
zsákok árusítását idén is 
folytatjuk, jelenleg 160 
Ft-os egységáron. A zsákot 
a kuka mellé kell kihelyez-
ni, ahonnan az FKF Zrt. 
köteles elszállítani.

Lehetőséget kínálunk kis 
mennyiségű sitt beszál-
lítására Temesvár utcai 
telepünkre (vasúti átjáró 
mellett) 3600 Ft/m3 + áfa 
áron.

További információ
Közpark Nonprofit Kft.
1192 Budapest, 
Bercsényi u. 18.
Tel:282-9931,282-9622, 
email:kozpark@kispest.hu

Közpark Kft.
SZOLGÁLTATÁS
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indnyájan szép, zöld 
környezetben szeret-
nénk élni, de hogy 

jön ehhez Gandhi? Nos, ő 
mondta egyszer: a változást, 
amit a világon szeretnél lát-
ni, magadban kezdd! Erre 
tesz kísérletet a Zöld Buda-
pest Program. Ez egy átfogó,  
szemléletváltozást megcélzó 
zöldrendszer. Mit is takar 
mindez? Szelektíven gyűjtjük 
a hulladékot. Energiatakaré-
kos izzókat használunk, és 
sok apró dolgot bevezettünk, 
annak érdekében, hogy a le-
hető legkevésbé terheljük kör-
nyezetünket. Tavaly Budapest 
lakossága körében összegyűj-
töttük a háztartási veszélyes 
hulladékot és ezért cserébe 

egy virágpalántát adunk. Az 
akció annyira jó sikerült, hogy 
közel 40 köbméter hulladék 
jött össze. Van olyan kerület, 
ahol azóta minden hónapban 
megrendezik a szocialisták 
ezt az akciót. Idén, immár ha-
gyományunkhoz híven megint 
meghirdettük a programot, 
több lépcsőben. Van „Zöld 
Totó”, melynek nyertese egy 
környezetkímélő csomagot 
kap, versenyt hirdettünk a 
kerületi irodáink között is. A 
program létjogosultságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy idén  májusban is foly-
tatjuk a veszélyes hulladékért 
virágpalánta akciót. Eddig  
10 000 db virágpalántát cserél-
tünk el hulladékra. És további 

10 000 db még gazdát keres, 
ez 3 kilométer virágutca lenne, 
ha egymás mellé ültetnénk. 
És hogy mi nekünk az „üzlet” 
ebben? Ha „csak” annyival 
járultunk hozzá Budapest 
tisztaságához, hogy össze-
gyűjtöttünk 80-100 köbméter 
hulladékot, amit aztán az arra 
kijelölt helyre szállítottunk el, 
akkor már megérte. Ha csak 
annyival járultunk hozzá az 
emberek környezettudatos 
gondolkodásához, hogy ezen-
túl szelektíven gyűjti a hulla-
dékot, akkor már megérte. Ha 
csak annyival járultunk hozzá 
a tiszta udvar, kerület, Bu-
dapest, ország programhoz, 
hogy elindult és önszervező 
módon terjeszkedik, akkor 

nekünk már megérte. 
Festhetnék egy szürke, fekete 
képet arról, hogy miért szüksé-
ges a környezetünk védelmére 
figyelni, ügyelni, de nem sze-
retnék. Inkább mindenkinek 
javaslom, sétáljon a családjá-
val Kispest egyik parkjába, 
üljenek le és beszélgessenek. 
Nem kell a politikának mindet 
megmagyarázni. Nézze, hogy 
anyukák már úgy nevelik 
gyermekeiket, hogy szelektív 
hulladékszigetekhez viszik a 
szétválogatott hulladékot.
Közvetlenül Anyák Napja után 
és a közelgő Gyermeknap előtt 
pedig minden édesanyának, 
minden gyermeknek boldog, 
derűs életet és a szép élethez 
szép környezetet kívánok!

Zöld Budapest és 
Mahatma Gandhi

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

MVárosház tér ünnepélyes 
átadása kapcsán jutott 
eszembe néhány gondo-

lat a sikerekről, a válságról és a 
jelenlegi helyzetünkről. Arról, 
hogy milyen fontosak ezek az 
események. Persze nem is csak 
azért, mert adóforintok fel-
használása nélkül, külső for-
rásból, közcélú felajánlásként 
újult meg az egyik legjelentő-
sebb és legnagyobb közparkja 
Kispestnek. Hanem azért is, 
mert az ilyen nehéz időkben, 
mint amilyeneket most él meg 
a világ, helyi szinten fontosak 
az apróbb és nagyobb örömök. 
Fontos itt Kispesten is, hogy a 
sok-sok gond ellenére tudjunk 

örülni, és ne csak egy nap ere-
jéig annak, hogy vannak azért 
jó dolgok is. Van azért, ami jól 
működik és pozitív irányba vál-
tozik. Azt hiszem, ilyen apró 
öröm volt mindannyiunknak 
a térátadó ünnepség és maga 
a tér is. Hiszen mostantól 
kulturált, európai környezet-
ben játszhatnak itt a gyerekek 
– és ahogy nap mint nap látom, 
egyre többen vannak –, pihen-
hetnek a kismamák, szülők, 
nagyszülők. Normális körül-
ményeket talál itt az a sok ezer 
kispesti és máshonnan érkező, 
aki ügyes-bajos dolgait intézi 
a szintén felújított városházán. 
Persze ez nem azért fontos, 

mert én is és kollégáim is itt 
dolgozunk. A Városház tér és a 
városháza felújítása valameny-
nyi kispestinek szól. Azoknak, 
akik itt laknak a környéken, 
azokak, akik a kertvárosból, 
a Wekerléről, a lakótelepekről 
jönnek ide. Mert ez a tér, ahogy 
a többi megújult közpark a 
Kossuth tértől a Templom 
térig, valamennyi kispestié, 
valamennyi kispestit szolgálja, 
nekik, Önöknek készült. És így 
lesz ez a többi idén elinduló ki-
sebb-nagyobb fejlesztéssel is, 
amit az önkormányzat külső 
forrásból, vagy saját erőből 
valósít meg. Legyen szó akár 
a Bárczy István tér megújítá-

sáról, a központi játszótér ki-
alakításáról, a műfüves pályák 
építéséről, az egészségügyi 
intézet fogadóterének teljes 
rekonstrukciójáról. Ezek a 
megújult közterek, mind-mind 
az itt élőket szolgálják. Kell 
tudnunk örülni, még akkor is, 
ha tudjuk, hogy sokan vannak 
most bajban, mert nehéz szoci-
ális helyzetbe kerültek. Ha fel-
emeljük a fejünket, ha tudunk 
örülni az apróbb dolgoknak, ha 
észrevesszük, hogy nem csak a 
rossz vár ránk, ha látjuk, hogy 
azért csak-csak fejlődik, meg-
szépül a környezetünk, köny-
nyebben túl lehetünk a válság 
okozta sebek gyógyulásán is.

Tudjunk örülni is

A

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete április 
21-én tartotta soros ülését:

- A zárt ülést követően első-
ként az önkormányzat 2008. 
évi zárszámadásáról alkotott 
rendeletet a képviselő-testü-
let. Gajda Péter elmondta, a 
kerület gazdasági helyzete 
az elmúlt 10-15 évben nem 
volt olyan stabil, mint most, 
s ez így is marad, ha a jövő-
ben is a költségvetési terv 
alapján gazdálkodik Kispest. 
Hozzátette, a tavalyi évet 
960 millió forintos többlettel 
zárta az önkormányzat, úgy, 
hogy sikerült megvalósítani 
a fejlesztési elképzeléseket 
is. Kispest felkészülten néz 
a válság elé – hangsúlyozta 
a polgármester. A takarékos 
gazdálkodás eredményét az 
ellenzék is elismerte: dr. Fried 
Miklós pozitívnak tartotta, 
hogy megállt a vagyonfelélés.

- Kiegészítette és módosította 
a testület a kerületi lakosok 
szociális és gyermekvédelmi 
ellátásáról szóló rendeletet. 

Több kisebb módosítás és 
pontosítás mellett az egyik 
legfontosabb változás, hogy 
a rendszeres szociális segély-
re jogosult 55 év felettiek 
együttműködési szabályait 
beemelték a rendeletbe. Pon-
tosították a Közpark Kft. köz-
foglalkoztatással kapcsolatos 
feladatait is. Csökkent az 
elismert havi lakásfenntartási 
költség és a háztartás havi 
összjövedelmének százalékos 
aránya. Szigorodtak a méltá-
nyossági ápolási díj jogosult-
sági feltételei azzal, hogy a 
jövőben az ápolt személynek 
is bejelentett kispesti lakással 
kell rendelkeznie. Mostantól 
az átmeneti segély természet-
beni formájaként alkalmazott 
hátralékkiegyenlítő támo-
gatás esetében is vizsgálja a 
hivatal a háztartásban élők 
vagyoni viszonyait. Lénye-
gesen, 20 százalékkal emel-
kedett az anyasági támogatás 
gyermekenkénti összege is. 
Közgyógyellátás esetén az 
egyedül és a családban élők-
nél is emelkedett a jogosult-
ság jövedelmi értékhatára. 

Ugyancsak növekedett a 
jogosultság jövedelmi érték-
határa adósságkezeléskor, és 
a szolgáltatásba bevonható 
közüzemi díjtartozások köre 
is új elemmel – a vezetékes 
gázdíjtartozással – bővült. 
Egyéb természetbeni szoci-
ális ellátásként került be a 
rendeletbe, hogy amennyiben 
az éves szociális előirányzat 
lehetővé teszi, karácsony 
előtt az időskorúak járadé-
kában, az alanyi jogú ápolási 
díjban és a rendszeres szoci-
ális segélyben részesülőknek, 
valamint a kispesti önkor-
mányzat által működtetett 
szociális és gyermekjóléti 
intézmények által javasolt 
rászoruló kispestiek, illetőleg 
családok részére karácsonyi 
élelmiszercsomagot vagy 
élelmiszerutalványt biztosít 
a kerület.

- Módosult a lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérletéről és elidegení-
téséről szóló helyi rendelet: 
a jövőben egyszerűbb és 
gyorsabb lesz a helyiségek 
bérbeadása. A jószolgálati 
biztosíték elnevezés óvadékra 
változott, amit minden helyi-
ségbérlés esetén fizetni kell.

- Változott a lakóközösségi 
tulajdonban lévő lakóépüle-
tek felújítási támogatásáról 
szóló rendelet is: gáz-alap-
vezeték cseréjére a Gázmű-
vek már nem, csak az ön-
kormányzat ad támogatást 
a lakóközösségeknek.

- Elfogadták a képviselők 
a Dél-pesti Tűzoltási és 
Mentési Parancsnokság 
tavalyi évről szóló be-
számolóját. Köztudott, a 
kerület idén híradós szoba 
kialakításához és szolgálati 
beszerzéséhez is támoga-
tást nyújtott a tűzoltóknak. 
Ugyancsak elfogadta a 
testület a Kispesti Polgárőr 
Egyesület 2005-2008. évi 
tevékenységéről szóló be-
számolót is.

- Műfüves focipályát építtet 
az önkormányzat a Vass 
iskolában. A beruházásra 2 
millió forint minisztériumi 
támogatást és az Ollé Prog-
ram keretében mintegy 20 
millió forintos hitelt kap a 
kerület. (Műfüves pályával 
bővül idén az Eötvös iskola 
is, ezt közcélú felajánlásból 
valósítja meg az önkor-
mányzat.)

Testületi döntések - Elbírálta a testület az egyhá-
zi funkciót szolgáló kerületi 
épületek felújítására benyúj-
tott pályázatokat. Idén össze-
sen 4 millió forinttal támogat-
ja a kerület a munkákat. 

- Döntött a testület: szociális 
élelmiszerbolt nyílhat a jö-
vőben az Üllői út 250. alatti 
évek óta kihasználatlanul álló 
önkormányzati ingatlanban.

- Az önkormányzat öt évre a 
Wekerlei Társaskör Egyesü-
letnek adja bérbe a Kós Kár-
oly tér 12-13. alatti társasház 
udvari épületében lévő helyi-
séget, amit a civil szervezet 
raktárként kíván használni.

- Elfogadta a testület a 
Közpark Kft., és a Kispesti 
Egészségügyi Intézet 2009. 
évi működéséről, valamint a 
KMO „Mondj nemet” című 
drogprevenciós munkájáról 
szóló beszámolókat.

- Kispest testvérvárosi kap-
csolatot létesít a lengyelor-
szági Krzeszowice városával. 
A Krakkó közelében erdős 
vidéken található 30 ezer la-

kosú település gyógyszállót 
üzemeltet, a városban jelentős 
a hegymászóturizmus is. A 
Kispesti Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat régóta kap-
csolatot ápol Krzeszowicével.

- Kispesti Klubot hoz létre 
a Kispesti Romákért Egye-
sület az önkormányzattól 
bérelt Attila utca 52. alatt. 
Az egyesület olyan közössé-
gi házat szeretne kialakítani 
az épületben, amely elősegíti 
a romák és a többségi tár-
sadalom közötti párbeszéd 
javítását.

- Licitálásos pályázaton ér-
tékesíti az önkormányzat 
az Esztergom Árok utca 44. 
alatti ingatlanát. (A terüle-
ten a közelmúltban tartottak 
helyszíni szemlét a képvise-
lők.) A licitálás kiinduló árát 
70 millió forintban határozták 
meg. 

- A Közoktatási Intézkedési 
Terv kétéves felülvizsgálatáról 
szóló jelentést is elfogadták a 
képviselők. A 7 éves időszak-
ra vonatkozó tervet 2007-ben 
szavazta meg a testület.

„A Városház tér, ahogy a többi megújult közpark is, valamennyi kis-
pestié, valamennyi kispestit szolgálja, nekik, Önöknek készült.”
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A zárszámadásról Az önkormányzat leg-
utóbbi testületi ülésén 

legutóbbi testületi ülésen 
elfogadta a testület az 

önkormányzat 2008. évi zár-
számadását, amely a tavalyi 
év teljes pénzügyi elszámolá-
sát foglalja össze. A számok 
önmagukért beszélnek, hiszen 
a nehéz gazdasági helyzet el-
lenére úgy tudott gazdálkodni 
az önkormányzat, hogy az 
előzetesen tervezett pénzügyi 
többlet tovább növekedett és 
majdnem elérte az 1 milliárdos 
nagyságrendet. Hosszú évek 

óta nem volt ilyen kiegyensú-
lyozott és stabil anyagi hely-
zetben Kispest önkormányza-
ta. Jóleső érzéssel tölt el ezeket 
a sorokat leírni, hiszen amikor 
2006-ban bizalmat szavaztak 
a szocialista vezetésű önkor-
mányzatnak, nekem is az a 
cél lebegett a szemem előtt, 
hogy mihamarább egyenesbe 
hozzuk a költségvetést. Mára 
nyugodt szívvel kijelenthetem, 
hogy a kitűzött célt teljesítet-
tük. Sok olyan intézkedést 
kellett megszavazni, ami nem 
feltétlen volt mindenki ked-
vére, de igyekeztünk a legki-
sebb kellemetlenséggel járó 
döntéseket hozni. A költség-
csökkentést saját magunkon 
kezdtük, amikor 2006-ban 
mintegy 40%-kal csökkentet-
tük a képviselők tiszteletdíját. 
Oktatási intézményreformot 
hajtottunk végre, amelynek 

segítségével egy sokkal taka-
rékosabb működést sikerült 
elérnünk. A feladatok újragon-
dolásával átrendeztük a régi 
elavult városházi struktúrát és 
egy új hatékonyabb, elsődlege-
sen szolgáltató jellegű hivatalt 
hoztunk létre. Mindezen in-
tézkedések megteremtették a 
kellő alapot ahhoz, hogy meg-
induljon egy komolyabb fejlő-
dés a kerületben. A 2008-as 
évben is sok olyan beruházás 
valósult meg, ami a kispestiek 
örömére és büszkeségére szol-
gálhatott. Ilyen volt a Deák F. 
u.-Vécsey u. közötti játszótér 
átépítése és környezetrendezé-
se. Befejeződött a Templom tér 
felújítása, és díszkivilágítást 
kapott a református és evangé-
likus templomunk is. Megújult 
a városháza homlokzata és az 
ügyfeleket fogadó recepció is. 
Felújításra került a Kispesti 

Egészségügyi Intézet belső ud-
vara, és sikerült egy új röntgen 
képalkotó rendszert is munká-
ba állítani az intézményben. 
Befejeződött a KMO épüle-
tének teljes rekonstrukciója, 
amely 306 milliós költségével 
a legnagyobb fejlesztési tétel 
volt a tavalyi esztendőben. 
Folytatódtak az oktatási intéz-
mények felújításai, amelyek 
keretében megújult a Mese-
Vár Óvoda épülete, a Gábor 
Áron iskola tetőszerkezete, és 
a Puskás Ferenc iskola parko-
lója is. Az összességében több 
mint 1,1 milliárdos fejlesztés 
és a közel azonos 2008-as 
költségvetési többlet jól jelzi, 
hogy az önkormányzat gaz-
dálkodása jó úton jár, és min-
den esély megvan arra, hogy 
az elkövetkezendő években to-
vább folytatódhasson a kerület 
lendületes fejlődése.

Kránitz Krisztián (MSZP)

zárszámadás az adott év 
költségvetésének végrehaj-

tásáról szól. Mennyire teljesül-
tek a tervek, hogyan alakultak 
a bevételek, kiadások, meny-
nyire volt a kettő egyensúly-
ban? Azt is meg lehet gondolni 
(bár nem kötelező), hogy a 
tervek teljesülése, vagy nem 
teljesülése mennyire volt a mi 
szándékaink szerinti, vagy 
esetleg külső okokra vezethe-
tő vissza. A 2008-as kispesti 
önkormányzati költségvetés fő 

jellemzője ebben az évben is a 
megszorítás volt. A tavaly be-
zárt iskolák, óvodák, az inflá-
ció (pénzromlás) alatti fizetés-
emelések a közalkalmazottak 
körében tovább csökkentették 
a működési kiadásokat. Az 
is „takarékosságot” jelentett, 
hogy törvény által előírt állás-
helyek maradtak betöltetlenek 
a szociális ágazatban, veszé-
lyeztetve a működőképességet. 
Az se igazán szép dolog, hogy 
a szociális támogatások rovat-
ban 15 millió Ft-tal kevesebb 
került kifizetésre a tervezett-
nél, ebből „csak” 10 milliós 
„megfogás” a lakhatási támo-
gatásnál, miközben több mint 
60 %-kal nőtt a távfűtés díja. 
Ennél többet nyomott a latba, 
hogy a fővárosi szinten be-
szedett és visszaosztott helyi 
iparűzési adóból, 240 millió 
Ft-tal nagyobb lett a bevétel a 
tervezettnél. Ez tette lehetővé, 

hogy 188 millió Ft kerülhetett 
„működési tartalékba”, ami az 
idén egyre mélyülő gazdasági 
válság hatásait hivatott enyhí-
teni. Ezzel megállt az elmúlt 
évekre jellemző vagyonfelélés, 
amely az előző 6 év alatt már 
elérte a 2000 milliót. Ennyi 
volt a 2002 óta folyamatosan 
keletkező működési hiányra 
elfolyt vagyon értéke. (Az ÁSZ 
jelentése szerint csak 2005-
2007 között az ingatlanvagyon 
értéke 300 millióval csökkent, 
ugyanakkor a hosszú lejáratú 
kötelezettségek (adósság) több 
mint 1000 millióval nőtt.) „Fej-
lesztési tartalékba” 300 millió 
Ft került, egy sor meg nem 
valósult terv miatt. A wekerlei 
gyermekorvosi rendelő évek 
óta nem „tud” elkészülni. 
Ennél szomorúbb, hogy mind 
az oktatási intézményekben, 
mind a Kispesti Egészségügyi 
Intézetben a korábbiaknak ke-

vesebb mint a felét fordították 
intézményi beruházásokra. 
Az oktatási intézményekben 
az eszközök használhatósága 
30 %-ról 19 %-ra csökkent 
2006-hoz képest, ami komoly 
színvonalromlást jelent. Az 
SZTK-ban pedig a tönkreme-
nő, de szükséges berendezések 
pótlása bérléssel történik, ami 
50 %-kal növeli a költségeket. 
Ez pedig nem takarékosság, 
hanem pazarlás! Ezeknél is 
fájóbb, hogy lakóközösségek 
sora maradt hoppon. A sokat 
reklámozott „panelprogram”-
ból egy fillér sem került kifi-
zetésre, pedig 57 millió Ft volt 
előirányozva. A legfelhábo-
rítóbb, hogy a tavaly beadott 
pályázatokat még eddig el sem 
bírálták, vagyis valószínűleg 
2009-ben sem lesz kifizetés!
Csak nem a választási évre ta-
karékoskodnak az országot és 
a kerületet kormányzók?

lérkezett újból a zárszám-
adás, a kispesti önkor-

mányzat 2008-as évi pénzügyi 
gazdálkodásának a lezárása. 
Ilyenkor illik mindenkinek 
egy kis leltárt készíteni, ho-
gyan és milyen évet is zárt. 

A jelenlegi MSZP, SZDSZ 
koalíció tényszerűen elmond-
hatja magáról, hogy a válasz-
tási programjának ígéretei 
időarányosan megvalósultak. 
Szemmel láthatóan ez a tény 
igen csak zavarta az ellenzék 
néhány képviselőjét. Sajnos 
legnagyobb igyekezetük da-
cára sem sikerült elfogadható 
érveket felhozni arra, hogy 
miért is volt sikertelen ez az 
év. Sőt még ilyen kifejezések 
is elhangzottak mértékadó 
ellenzéki politikusoktól, hogy 
szépek a zárszámadás számai, 
vagy hogy megállt a vagyon-
felélés. Arra a megjegyzé-

sükre, hogy azért lett pozitív 
a zárszámadás mérlege, mert 
nem valósultak meg a tervezett 
fejlesztések, pedig csak azt le-
het mondani, hogy nyissák ki 
a szemüket és nézzenek körül. 
Akkor látni fogják a felújított 
óvodát a Zrínyi utcában. A 
teljesen megszépült Kossuth 
teret. A városháza előtt a va-
sárnapi napfényben az új dísz-
burkolaton játszadozó gyere-
keket. Látnák a kihelyezett se-
bességmérőket, észrevennék, 
hogy egyre bővül a térfigyelő
rendszert. Észlelnék, hogy a 
Zöldkommandó és az új Köz-
park Kft. együttműködése 

hatására, kevesebb a szemét 
az utcákon és a közparkok, 
játszóterek állapota is javult. 
A Közpark Kft. átalakítása 
kapcsán a sikeres roma fog-
lalkoztatás után elindulhat az 
új közfoglalkoztatási program 
is. Még sorolhatnám a sike-
reinket, de hagyok még teret 
más képviselőtársamnak is. 
Összegezve a 2008-as év 
gazdálkodását az SZDSZ 
frakció sikeresnek tartja, és 
ezúton szeretné megköszönni 
az önkormányzat minden 
dolgozójának, akik nélkül 
mindez a siker nem való-
sult volna meg. Köszönjük. 

Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)

Kolozsy György (SZDSZ)

A

gy önkormányzat működé-
sének, a lakosság számára 

nyújtható szolgáltatások fajtá-
jának és minőségének alapja 
a vagyoni háttér, és a gazdál-
kodás hatékonysága. Talán 
ez indokolja, hogy az utóbbi 
néhány hónapban immár ötöd-

ször foglalkozik a vélemény 
rovat ezzel a témakörrel. A 
2002-es önkormányzati válasz-
tásokat követően a bal-liberális 
koalíció gazdasági (a közéleti 
kultúrát is érintő) ámokfutása 
a tönk szélére juttatta Kispes-
tet. Történt ez annak ellenére, 
hogy a több esetben jogsértő, és 
kerületünk számára egyértel-
műen káros kezdeményezések 
ellen megalapozott, szakmailag 
alátámasztott érvekkel tilta-
koztak a felelősen gondolkozó 
képviselők. A 2006-os válasz-
tások némi változást hoztak, 
mert legalább a vagyonfelélés 
mérséklődött. Sajnos az ész-
szerű, hatékony, előrelátó gaz-

dálkodásnak csak a csírái lát-
szanak. Nagyon sok, kampány- 
ízű intézkedés és beruházás 
terheli a költségvetést, amiknek 
fenntartása hosszú távon is je-
lentős kiadásokkal fog járni. A 
visszafogottabb költekezést az 
is indokolja, hogy a gazdasági 
környezet úgy országos, mint 
nemzetközi szinten romló ten-
denciát mutat, ami a központi 
forrásokból származó bevéte-
leinket negatívan befolyásolja. 
Nagyon nehezen számítható ki 
az, hogy miképpen alakulnak a 
bevételeink, és azok fedezik-e 
az utóbbi két év propaganda cé-
lú fejlesztések működtetésének 
költségeit. Reméljük, hogy a 

„nagypolitikában” végre meg-
szűnik a gáncsoskodás, a „ne-
künk az a jó, ha az országnak 
minél rosszabb” szemlélet, és 
végre képesek lesznek a pártok 
az ország és a nemzet érdeké-
ben az összefogásra. Ez köz-
vetlen környezetünk, Kispest 
számára is előnyökkel járna, 
és biztonsággal lehetne a jövőt 
tervezni, a kispestiek számára a 
szolgáltatásokat magas színvo-
nalon nyújtani. Helyi szinten az 
Összefogás Kispestért Egyesü-
let továbbra is minden segítsé-
get igyekszik megadni a jelen-
legi vezetésnek a nehézségek 
leküzdéséhez és az eredményes 
gazdálkodáshoz.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

E

A E

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

alán az Olvasók számára 
nem ismeretes az, hogy 

az önkormányzatok képvi-
selő-testületei kötelesek az 
új költségvetési év negyedik 
hónapja végéig megtárgyalni 
az előző év zárszámadását. 
Ennek a kötelezettségének 

Kispest képviselő-testülete 
április 21-én eleget tett. A 
polgármester által előter-
jesztett zárszámadási rende-
letet a testület megtárgyalta 
és elfogadta. Természetesen 
szakmai, de még inkább po-
litikai viták után. 2008-ban 
az önkormányzat gazdasági 
helyzete igen határozottan 
javult. Már a múlt évi zár-
számadáskor is elismertük a 
javulást, most a költségvetés 
tartaléka 960 millió forint. 
Kétségtelenül igen nyomasz-
tó teher volt az előző ciklus-
ból örökölt hatalmas műkö-
dési hiány. Ez a polgármes-
ter által már a megválasztása 

óta vezényelt takarékossági 
és megszorító intézkedések 
következtében 2007-ben 
jelentősen csökkent, a múlt 
évben megszűnt. A legfon-
tosabb megállapítása a 2008. 
évi zárszámadásnak, hogy 
megállt a vagyonfelélés! Ki 
kell azonban jelentenünk, 
hogy a mindenáron való ta-
karékosság nem vezet jóra. 
Az egyensúlyra, a normális 
működés fenntartására na-
gyobb figyelmet kell fordí-
tani. Az egészségügyi inté-
zet beszámolójából kitűnt, 
hogy a túlzott takarékosság 
amott a működési feltételek 
leromlásához vezetett, az 

infrastruktúra, az orvosi mű-
szerpark rovására történik, a 
műszerek elavulnak. 
Véleményünk szerint a költ-
ségvetés megzabolázása 
helyes út. Sajnálatos, hogy 
a takarékosság nem min-
den területen jelentkezett. 
A kisebb érdekérvényesítő 
területek – a kultúra és az 
egészségügy – vesztesen ke-
rültek ki. 
A politikai szférában to-
vábbra is tetten érhető a 
pazarlás: a helyes, takarékos 
gazdálkodás önmagáért be-
szél, felesleges annak kom-
munikálására túlontúl sokat 
költeni.

T

tárgyalták a képviselők a kerület elmúlt évi gazdálkodását bemutató zárszámadást. Mi a véle-
ményük a tavalyi év gazdálkodásáról a képviselő-testület frakcióinak?
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dén 14. alkalommal rendez-
ték meg a Zenés Amatőr 

Színházak Országos Verse-
nyét, a Scherzo fesztivált, 
melynek ezúttal Pápa adott 
otthont április 17-19.-én.
Olyan sok társulat jelentke-
zett, hogy a zsűrinek elő-
döntőt kellett tartania, mert 
mindössze 14 produkció 
bemutatására volt lehetőség 
az egész országból. A Mág-
nes Színház – akik 19 éve 
dolgoznak kerületünkben 
– „Atlantisz kristálya” című 
mesejátéka bejutott – Buda-
pestről egyedüliként – ebbe a 
döntőbe, ahol a szakmai zsűri 
a harmadik helyezést adta át 
a csapatnak. Ezen kívül a 
darab egyik főszereplője a 
Vass Lajos iskola 5. osztályos 
tanulója, Tóth Kriszti meg-
kapta a „Legjobb gyerekszí-

nész” címet, míg Dallos Dóri  
– szintén a Vass Lajos iskolá-
ból  – a „Legígéretesebb ze-
nei tehetség” című oklevelet 
vehette át. 
Az egyéni országos ének-
versenyen a Bolyai iskolába 
járó Tassonyi Balázs bejutott 
a döntőbe, ahol a 400 ember 
felállva tapsolta meg produk-
cióját, mely a legjobb volt 
a korosztályában. Az elért 
eredmény azért is rendkívüli, 
hiszen míg a Mágnes Színház 
társulatának átlagéletkora 11 
év, addig a többi produkció-
ban 19-25 évesek léptek szín-
padra. Terveik között szerepel 
az „Atlantisz kristálya” című 
mesemusicaljük bemutatása 
kerületünk általános iskolá-
sainak, óvodásainak.

KISS ÁGNES

Tisztelt Kispestiek, Vér-
adók! A Kispesti Véradók 
Egyesülete önkéntes vér-
adást szervez május 25-én, 
hétfőn 9-18 óráig. 
Helyszín:
Kispesti városáza (Város-
ház tér 18.)
Ha tud, segítsen, adjon 
vért Ön is, hogy közösen 
tudjunk segíteni a beteg 
gyermekeken és embertár-
sainkon. A véradás alatt a 
gyermekeknek kézműves 
foglalkozást szervezünk. 
A véradók és gyermeke-
ik kisebb ajándékban ré-
szesülnek. A véradáshoz 
szükséges személyi ira-
tok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ-kártya 
és ha van, véradó igazol-
vány. Csatlakozzon Egye-
sületünkhöz! A vér életeket 
menthet.

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ

EGÉSZSÉGÜGY

Véradás Kispesti színházi 
siker Pápán

KULTÚRA

I

Aranyérmet szerzett a Tájfun 
Sportegyesület világbajnoki 
bronzérmes sportolója, Tóth 
Balázs a GERMAN OPEN 
Taekwondo Bajnokságon, 
Hamburgban április 4-5-én. 
A versenyre 216 egyesület 
regisztráltatta magát. Balázs 
látványos küzdelmekkel ve-
rekedte fel magát a dobogó 
legmagasabb fokára, az arany-
éremmel az európai ranglista 
előkelő második helyére került. 
Április közepén a Tájfun S. E. 
utánpótlás korú versenyzői 
Papp András edző vezetésével 
Zagrábba, a XVI. DAN-GUN 
Kupa Nemzetközi Taekwondo 
Bajnokságra utaztak. Braun 
Tímea, Füredi Rebeka és Tar 
Balázs második lett, Oláh 
Bence bronzérmet szerzett.

Tájfun SE
SPORT

z FKF Föld Napja utáni 
akciójának a főváros szé-

pítése mellett a környezettuda-
tosság népszerűsítése is célja 
volt. Kispest rendbetételében 
április 24-én 12 óvoda (Arany, 
Árnyas, Bóbita, Gyöngy-
kagyló, Hársfa, Mese-Vár, 
Mézeskalács, Napraforgó, 
Százszorszép, Szivárvány, Tar-
ka-Barka és Zöld Ágacska), 10 
általános iskola (Ady, Puskás, 
Bolyai, Eötvös, Erkel, Gábor, 
Kós, Pannónia, Vass és Móra) 
és a Deák gimnázium, másnap 
négy társasházi közösség és a 
Kispesti Kertbarát Klub vett 
részt. Az óvodások, iskolások 
és a civilek saját intézményük, 
illetve lakóhelyük mellett 
több kerületi közterületet is 
megtisztítottak: összesen 93 
m3 hulladékot szedtek össze 
– tájékoztatta az eredményről 

a Kispestet a hivatal Zöld-
program Irodája. Megtudtuk, a 
takarítóeszközöket az FKF és 
a kerületi Közpark Kft. bizto-
sította a munkához, a szemét 
gyűjtőhelyekre szállításában 

a kispesti Zöldkommandó is 
részt vett. A győzelemért járó 
vándorserleget április 29-én 
adta át Horti Zsófia, az FKF
szóvivője Gajda Péter polgár-
mesternek a városházán.

KÖRNYEZETÜNK

Kispest nyerte 
a várostakarítást

A

A XIX. kerület győzött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
(FKF) Nagy Várostakarítás elnevezésű kerületek közötti ver-
senyében. A kispesti óvodások, iskolások és lakóközösségek 
csaknem 100 m3 szemetet gyűjtöttek április 24-én és 25-én. 
Második a XXII., harmadik a XIII. és a XVII. kerület lett.

A Kispesti Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény felvételt  hir-
det a 2009/2010. tanévre. A felvé-
telre jelentkezés és meghallgatás, 
valamint az eddigi előképzősök 
hangszerválasztásának ideje: 
május 14. (csütörtök) és 15. (pén-
tek), naponta 14-18 óráig, helye: 
1193 Budapest, Irányi D. u. 2.
A felvételi meghallgatáson a 
képességek felmérése történik.
A zenei ágazaton működő 
tanszakok, tanulható tárgyak, 
hangszerek:
-  elméleti tárgyak: előképző, 

szolfézs, zeneelmélet, zene-
irodalom, zenetörténet;

-  egyéni hangszeres oktatás: 
zongora, orgona, hegedű, 
brácsa, gordonka, nagybőgő 
(basszusgitár), furulya, fuvo-
la, oboa, klarinét, szaxofon, 
fagott, kürt, trombita, harso-
na, tuba, gitár, citera, ütőhang-
szer, valamint magánének;

-  társas zene: kamarazene, 
zenekar.

A tánc ágazat tanszakai: klasz-
szikus balett, modern-kortárs 
tánc, néptánc.

Felvételi
FELHÍVÁS

Virágültetés támogatásból
irágokat ültettek április 29-
én a Gábor iskola előkert-

jébe Lackner Csaba és Kránitz 
Krisztián önkormányzati kép-
viselők, a munkába az iskola 
tanulói is bekapcsolódtak. A 
növénytelepítést a politikusok 
finanszírozták, összesen több
mint 200 ezer forinttal járultak 
hozzá, hogy az általános iskola 
környezete tovább szépüljön. 
Lackner Csaba a Kispestnek 
elmondta, a kerületiek láthat-
ják, hogy az elmúlt években az 
önkormányzat sokat tett azért, 
hogy Kispest élhetőbbé váljon. 
Ennek szellemében ajánlották 
fel az összeget, és gondoltak 
arra, hogy az anyagiak mellett 

a gyerekekkel közösen mun-
kájukkal is hozzájárulnak a 
környezet csinosításához. Az 
összegből az intézmény mind-
két épülete – a Jókai és a Fő 
utcai iskola – mellett is ültetnek 
virágokat. 
Dessewffyné Szabó Erzsébet 
igazgató amellett, hogy hangsú-
lyozta, nagyon örül a támoga-
tásnak elmondta, folyamatosan 
igyekeznek az iskola környeze-
tét szépíteni. A mostani akció 
azért is hasznos – fogalmazott 
–, mert a gyerekek is segítettek, 
így remélhetőleg a jövőben még 
jobban óvják majd mind saját 
munkájuk eredményét, mind 
tágabb környezetüket.

KÖRNYEZETÜNK

A Fővárosi Vízművek Zrt. ér-
tesíti a kispesti lakosokat, hogy 
május 11. és május 25. közötti 
napokon 22.00 órától 6.00 órá-
ig hálózattisztítási munkálato-
kat végez. A munkálatok ideje 
alatt a magasabban fekvő terü-
leteken víznyomás csökkenés 
és vízzavarodás előfordulhat. 
Az esetleges vízzavarodás a 
víz ülepítésével megszüntet-
hető. A cég a lakosság megér-
tését kéri.

Karbantartás
TÁJÉKOZTATÓ

V
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prilis 8-án egy Határ úti 
performance keretében 

már elhangzottak részletek a 
Passióból, április 15-én este 
viszont a teljes zenés, irodalmi 
előadást bemutatta a Kispesti 
Kaszinó közönségének a Tárt 
Kapu Színház: a szereplők 
saját passiójukat adták elő. 
Balkay Lászlótól, a társulat 
vezetőjétől megtudtuk, a darab 
a 2006-ban a Lipótmezőn (Or-
szágos Pszichiátriai és Neuro-
lógiai Intézet) előadott Passió 
kibővített változata. A mostani 
bemutató apropóját az adta, 
hogy pontosan egy éve költö-
zött Kispestre a színház. 
Az ünnepi előadáson szinte a 
teljes társulat és vendégként 

a színházzal már indulása óta 
kapcsolatban álló Kilin Ildikó 
színművész is fellépett. Dr. 
Magyar Iván György szakmai 
szupervizor Kányádi Sándor 
egy versével köszöntötte a 
művészetterápiával gyógyító 
társulat előadását. 
A Tárt Kapu és a vele kapcso-
latban álló Gyógyító Művésze-
ti Műhely programja másnap 
folytatódott. A Kaszinóban 
nyílt a műhely elmúlt egy évé-
nek művészetterápiás anyagá-
ból tárlat „Psychiart” címmel. 
Mintegy 200 mű – versek, 
festmények, fotók, kézműves 
alkotások – voltak láthatók az 
április 30-ig nyitva tartott kiál-
lításon.

KULTÚRA

Gyógyító művészet

integy harminc kispesti 
diák vett részt a „Pódo-

Híd” Roma-magyar Diák Kul-
turális Fesztiválon április 23-án 
a XVIII. kerületi Kondor Béla 
Közösségi Házban. Az erede-
tileg Kerecsendről indult ren-
dezvényt ötödik alkalommal 
szervezte meg a XVIII. kerületi 
romológiai munkaközösség a 
fesztiválon résztvevő XVIII., 

XIX. és XX. kerületek pedagó-
gusaival. A versenyzők – roma 
és nem roma diákok – együtt 
készültek a vetélkedőre kizá-
rólag cigány témájú irodalmi, 
zenei és tánc produkciókkal, 
valamint képzőművészeti al-
kotásokkal. A fesztivál célja, 
hogy a nem roma gyerekek is 
megismerhessék a cigány kul-
túrát. Egyben jó alkalmat te-

remt arra, hogy megszűnjenek 
az előítéletek. A tánccsoportok 
között elsöprő sikert arattak a 
Gábor iskolások: elsők lettek 
a Vadvirágok táncosai, máso-
dik helyezést ért el a Shukar 
Sheja tánccsoport – mindkét 
csapatot Vajda Eszter készítette 
fel –, és a bronzot is az iskola 
diákjai szerezték meg Csonka 
Katalin felkészítő segítségé-
vel. Szólótánc kategóriában 
az Ady iskolás Kovács László 
végzett a második helyen, a ke-
rületben lakó Balogh Fruzsina 
pedig a középiskolások mező-

nyében lett második. Kiválóan 
szerepeltek a versmondók is: a 
Bolyais Széplaki Dávid és az 
Adys Remenár Attila egyaránt 
második helyezést ért el.
A Kispesti Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke, Csonka 
Gábor, aki zsűritagként is részt 
vett a rendezvényen, jó színvo-
nalúnak értékelte a Roma-ma-
gyar Diák Kulturális Fesztivált. 
Hozzátette, külön köszönet 
illeti a kispesti önkormányza-
tot, hogy támogatta a kerületi 
gyerekek felkészülését és sze-
replését.

Kispesti táncos sikerek

szakmában „korrepetálós 
pályázatként” ismert pro-

jekt többféle szolgáltatással 
segít abban, hogy javuljanak 
a hátrányos helyzetű 10–18 év 
közötti gyerekek továbbtanulási 
esé-lyei. A programok indulásá-
ról április 21-én tájékoztatták a 
kerületi iskolák gyermekvédel-
mi felelőseit az intézményben 
tartott értekezleten. A tanács-
kozás második felében a cigány 
kultúráról hallgattak meg egy 
előadást a résztvevők.
A „korrepetálós pályázatot” 
ismertető Vighné Vincze Er-
zsébet igazgató elmondta, első-
sorban a tanulási és magatartási 
problémákkal küszködő gyer-
mekeknek és szüleiknek szól a 
1,5 éves projekt, melynek meg-
valósítására mintegy 20 millió 
forintot nyert az önkormányzat. 
A programokba a kerületi isko-
lákon és a családsegítőn keresz-
tül folyamatosan lehet bejutni: 
összesen 150 gyermek és 320 
felnőtt vehet részt bennük. 
Lukács Balázsné, a gyer-
mekjóléti csoport vezetője az 
induló szolgáltatásokat és a 
tudnivalókat ismertette a meg-
jelentekkel.  Április 27-én kez-
dődött a tantárgyi korrepetálás 
matematikából, fizikából, ma-
gyarból, történelemből, angol 
és német nyelvből, valamint a 

természetismereti tárgyakból. 
Ugyanekkor indult a tanulási 
nehézségeket okozható részké-
pesség-zavar szűrése is. Má-
justól három csoportos kurzus 
rajtol: a szülőknek szóló kom-
munikációs tréning a kamasz-
kori viselkedés sajátosságaira 
fókuszál, a másikon pszicholó-
gus segítségével dolgozzák fel 
az életútra hatással levő szüle-
tési élményeket, a családterápia 
pedig a szülő-gyermek konflik-
tus feloldását segíti. Az ősszel 
kezdődő tanulás-módszertani 
kurzuson a leghatékonyabb 
tanulási technikákat lehet majd 
elsajátítani.
Az értekezleten részt vevő 
Vinczek György alpolgármester 
a programmal kapcsolatban el-
mondta, fontos, hogy a kerület 
ezekkel a lehetőségekkel segí-
teni tudja a rászorulókat, hiszen 
az életpálya már a tanulmányok 
választásánál eldől. Az ülés 
következő témáját bevezetve az 
alpolgármester hangsúlyozta, a 
cigány lakosság életesélyeit is 
segíteni lehet a diákok tanulmá-
nyi felzárkóztatásával.
Oláh Anna szociálpolitikus,  
röviden ismertette a három 
magyarországi cigány csoport 
– romungro, oláh és beás – tör-
ténetét. Mesélt a házassági szo-
kásokról, az erős családi össze-

tartozásról, a lányok szerepéről 
a családban, az ünnepekről, 
vallásosságról. Többször em-
lítette, hogy számtalan ma is 
élő kulturális jelenség a hagyo-
mányos magyar paraszti társa-
dalom velejárója volt. Beszélt 
saját tapasztalatairól, tanulmá-
nyairól, a pedagógusok szere-
péről – ő magyar férjjel, vegyes 
házasságban élő romungróként 
szerzett főiskolai és egyetemi 
diplomákat –, s arról is, hogy 
cigány értelmiségiként mennyi-
re nehéz a többségi társadalom-
ban mozogni. 
A beszélgetéssé átalakult ér-
tekezlet végén szóba került, 
milyen hatással vannak a 
gyerekekre tradíciók, s hogy a 
kulturális sajátosságokra figyel-
niük kell a pedagógusoknak. 

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Hátrányos helyzetű 
gyerekeket korrepetálnak
Április utolsó hetében elkezdődtek a szociálisan rászoruló tanulók 
iskolai felzárkóztatását segítő programok a Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szervezésében.

Jól szerepeltek 
a diákok

iváló elméleti és gyakorlati 
felkészültségükről adtak 

számot a Gábor Áron Általá-
nos Iskola ifjú katasztrófavé-
dői április 23-án a Budapesti 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny döntőjében a VIII. ke-
rületi Orczy-kertben. A Marosi 
Dániel, Fejes Bence, Tugyi Ri-
chárd, Somló Krisztián alkotta 
csapat (felkészítő tanár: Nagy 
Péterné) 23 induló közül III. 
helyezést ért el általános isko-
lás kategóriában. 
A versenyző csapatoknak hét 
állomást kellett teljesíteniük. 
Az elméleti és gyakorlati fel-
adatok között szerepelt többek 
között tesztlap kitöltése pol-
gári védelmi, elsősegély-nyúj-
tási, tűz- és környezetvédelmi 
témakörökből, szivattyútele-
pítés, imitált vízből mentés, 
ismeretlen veszélyes anyag 
azonosítása jelzőtábla alapján 
SIX katalógus segítségével, 
megfelelő típusú védőeszkö-

zök kiválasztása szennyezett 
terepszakaszon végzendő 
munkához (magatartási szabá-
lyok ismertetésével), különféle 
sérülések felismerése, ellátása, 
tűzoltó tömlő célba gurítása, 
rádiós irányítás kimenekítési 
csomag összeállítása. 
A verseny célja, hogy tuda-
tosítsa az ifjúság körében, a 
katasztrófavédelmi szervek 
veszélyhelyzetben segítséget 
nyújtanak, védelmi tevékeny-
ségükkel erősítik a lakosság 
biztonságérzetét, továbbá se-
gítse elő, hogy az ifjúságnak is 
legyenek alapvető ismeretei a 
veszély- vagy katasztrófahely-
zetben alkalmazható védeke-
zésről, betartandó magatartási 
szabályokról, és tudatosan 
készüljenek fel a természeti, 
illetve civilizációs katasztrófák 
elleni védelemre, legyenek 
segítői bajbajutott embertársa-
iknak. 

POLGÁRI VÉDELEM

VERSENY

Óvodásoknak szervezett ápri-
lis 22-én kézműves foglalko-
zásokkal, gyerekműsorral és 
játékos vetélkedőkkel egybe-
kötött Föld napi rendezvényt 
a kerület. Az akcióra az összes 
önkormányzati fenntartású 
kispesti óvodából érkeztek 
gyerekek a Kós Károly térre. 
A programok mellett a kicsik 
meglocsolták és megkapálták, 
majd a felnőttek segítségével 
megmetszették a téren tavaly 
elültetett kispesti óvodások fá-
ját. Tóth Tibor, az önkormány-
zat környezetvédelmi bizott-
ságának elnöke – aki aktívan 
segített a fagondozási akció-
ban – a Kispestnek a környe-
zettudatos nevelés fontosságát 
hangsúlyozta, amit már a leg-
kisebb korban el kell kezdeni. 
A kerület ezért indította el ezt 
az akciót – mondta –, melynek 
részeként a Móra iskolában 
színvonalas gyerekrajzokból 
rendeztek kiállítást Föld Napja 
alkalmából, ahol ugyancsak 
minden kerületi óvoda képvi-
seltette magát.

KÖRNYEZETÜNK

Föld Napja 
a Kós téren

Kispesti Munkásotthon Műve-
lődési Ház külső telephelyére 
ügyes kezű, kisebb karbantar-
tási munkák elvégzéséhez értő 
gondnoksági munkatársat ke-
res. Bérezés a Kjt. vonatkozó 
szabályai szerint. Érdeklődni a 
282-9837-es telefonszámon a 
KMO titkárságán lehet.

ÁLLÁS

Gondnoksági 
munkatárs

FESZTIVÁL

Kós Károly tér, Május 16-17.

Május 16.
A Wekerlei Társaskörben
17:00 Toronyiránt. A „Szé-
kesegyházak és falusi temp-
lomok” kiállítás megnyitója. 
Lóth Éva fényképei.
A Munkás Szent József 
Közösségi Házban
19:00 Wekerlei Pódium: 
Eklektik Art Trió - unplugged 
koncert
Kalandozás különböző stílu-
sok között a bluestól a swingig. 
Saját dalok, saját zenével, saját 
szöveggel. Az együttes tagjai: 
Kovács Adrienn klasszikus gi-
tár, Miskolczi István klasszikus 
gitár, Petz Ádám basszusgitár

Május 17.
A Kós Károly téri 
székelykapu alatt
10 óra A 7. Wekerlei 
Székelykapu-Futás országos 
verseny rajtja (4,2 km)
11 óra Az ovis-futás rajtja 
(420 m), Tűzoltó- és mentő-
autó-látogatás, vérnyomás-
mérés, asztma-, allergia, és 
szájhigiénés tanácsadás
11.20 Karate-bemutató
A NoÁr Dance Táncstúdió 
bemutatója
12 óra Eredményhirdetés

A Kós Károly téri színpadon
10:00 Tiéd a színpad. Kispesti 
óvodák és iskolák művészeti 
csoportjainak bemutatói.

15-20.30
A Kispesti Zeneiskola Fúvós 
együttese, A Családi Futás 
eredményhirdetése, a Babos 
Bábos Stúdió Bábműsora, 
Gágogó Együttes, Sziporka 
Néptáncegyüttes, a Wekerlei 
Gyermekház Táncegyüttese, 
VonZArt Táncegyüttes, Musz-
táng Sportegyesület akroba-
tikus rock and roll, Sprotni 
Zenekar, zsonglőrök, Wekerlei 
Mozgásműhely Hastánc cso-
portja, Pászto-Rock Társulat, 
Tatros Együttes és a Tébláb 
Tánccsoport, táncház

A dombnál 
és a Wekerlei Életfa terén
20.45- Tűzgyújtás, Lángoló 
Leguanok Tűzzsonglőr-show, 
pásztortüzek a dombon, kocs-
mazene a Calvadossal

Egész napos program 
Wekerlei Életfa Tere – Óvodák, 
iskolák, kézműves foglalkozá-
sok; Wekerlei Alkotótér;
A „Wekerle titkai” – helytör-
téneti kocsikázás; Zöld hajtás: 
klímabarát Wekerle program, 
komposztálási bemutató, nyí-
lászáró szigetelési bemutató; 
egészség-sarok: szűrővizs-
gálatok, ismeretterjesztő elő-
adások, táplálkozási tanácsok, 
alternatív gyógymódok;

Gesztenyéskert – gyermek-
programok; piacz utcza; korcs-
ma

Székelykapu-Napok

Határ úti parkoló
ogszerűen folytatja tevé-
kenységét a Határ út mel-

letti területen az a vállalkozó, 
aki az ottani parkolásért díjat 
kér az autósoktól – tudtuk 
meg a kerületi Hatósági Iro-
da vezetőjétől. Tarné Azari 
Zsuzsanna irodavezető a 
Kispestnek elmondta, a For-
mula-Autó Kft. üzemeltetője 
az előírásoknak megfelelően 
eljárva, április 20-án bejelen-
tette tevékenységét az irodán, 
mellyel eleget tett jogszabá-
lyi kötelezettségének. Az ügy 
előzménye, hogy a korábban 
ingyenes parkolásért mos-
tantól díjat szed a vállalkozó, 
és ez sokakban megütközést 
keltett.
Megtudtuk, saját tulajdon-
ban lévő területét a fővárosi 
önkormányzat még 1999 
decemberében értékesítette a 

Mid Alpha Real Invest Kft.-
nek, amely idén áprilisban 
bérleti szerződést kötött a 
parkolóra vonatkozóan a For-
mula-Autó Kft.-vel. A cég a 
Határ út mellett őrzött parko-
lót alakít ki, amely tevékeny-
ségért jogszerűen szedhet 
díjat. Mivel a telek nem a 
kispesti önkormányzat tulaj-
dona, ezt megakadályozni a 
kerületnek nem áll módjában 
– hangsúlyozta a Hatósági 
Iroda vezetője. Hozzátette, 
a terület biztonságosabbá is 
válik a fizetős parkolóval, a
vállalkozónak ugyanis éjjel-
nappal őriztetnie kell azt. In-
formációink szerint az egész 
napra szóló napijegy 390 Ft-
ba kerül, a rövidebb időszak-
okra pedig óránként 130 Ft-ot 
kell fizetniük az autósoknak a
parkolásért.

PARKOLÁS

J

A hivatal szerint jogszerűen szednek díjat a 
a Határ út melleti parkolóban.
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Képviselői fogadóórák Rejtvény A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés 
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 
2009. május 18. A helyes megfejtők között könyveket és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Hát igazából nem mondta, de gondolta”. 
Nyerteseink: Vádró Jánosné (Bem utca), Szűcs Károlyné 
(Csokonai utca). A nyereményeket postán küldjük. Gra-
tulálunk!

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.

Eördögh Gábor 
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.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

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

KÖZLEMÉNYEK REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

2.sz. választókörzet
Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13. 

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

Minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig. 
Vass Lajos Általános Iskola, 
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

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

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

11.sz. választókörzet
Dr. Balogh Pál (MSZP)

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

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

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján. 
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu, 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal 
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

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

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

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

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.) hétközna-
ponként 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 biblia-
kör, 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 éve-
seknek 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 biblia-
óra 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 isko-
lákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekek-
nek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-
foglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény 
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció, 
nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, 
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pén-
teken 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 vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepna-
pokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-
kor vecsernye.

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi 

előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt 
9; 11 óra, este 18 óra. Minden második héten 9 órakor 
gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”: 
minden hónap utolsó szombat estéje.

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

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: 
reggel ½ 8 és 18 órakor,
vasárnap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. 
Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 óra-
kor rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 órá-
ig (Tass u. 5. Tel: 357-0547). 
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.): 
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek ré-
szére szerdán de. ½ 10 órakor. 
 

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.  
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Május 9. szombat 18 óra
TAVASZI HANGOK

az Obsitos Fúvószenekar hang-
versenye két részben, közremű-
ködik a Palota Zenekar
Karmester: Fejes István
Belépődíj: 500 Ft

Május 15. péntek 18-23 óráig
EZEREGY ÉJ - HASTÁNC EST 

Látványos, kosztümös egyéni 
és csoportos hastánc bemutatók 
Czvetkó Anett és tanítványai 
közreműködésével
Belépődíj: 800 Ft, 10 éven aluli 
gyermekeknek 500 Ft

Május 16-17. 
szombat 9 óra, vasárnap 10 óra

KINDER TOJÁS FESZTIVÁL 
Belépődíj: 400 Ft, melyet a dön-
tőbe jutott gyerekek jutalmazá-
sára fordítunk 

Május 22. péntek 19 óra
BOLGÁR KISEBBSÉGI EST

Május 23-24 . 
szombat-vasárnap 9 óra

BUDAPESTI AMATŐR 
MODERNTÁNC FESZTIVÁL

A szakmai zsűri arany, ezüst 
és bronz minősítéssel értékeli a 
bemutatott produkciókat.
Belépődíj: 500 Ft

Május 24. vasárnap 10-12 óráig
TAVASZI BABARUHA BÖRZE 
a Kispesti Kaszinóban (Bp. XIX. 
Fő u. 42.) Asztalfoglalás és infor-
máció: bababorze@indamail.hu 
(Asztalbérlet a kispestiek részére 
díjtalan!)

Már kaphatók jegyek! 
Május 26. kedd 19 óra
Baróti Géza – Dalos Zoltán 
– Eisemann Mihály:

KIUTALT SZERELEM, avagy mi 
történik a Bástyasétány 77-ben? 
- zenés vígjáték két részben a 
Pódium Színház előadásában

Rendező: Háda János
Szereplők: Kautzky Armand, 
Háda János, Kocsis Judit, Bednai 
Natália, Mérai Kati, Gieler Csa-
ba, Arany Tamás, Kurkó József
Belépődíj: elővételben 2 000 Ft, 
az előadás napján: 2 500 Ft.

KIÁLLÍTÁSOK

Május 7. csütörtök 17.30 óra 
A Kispesti Amatőr Képzőmű-
vész Kör tanévzáró kiállításának 
megnyitója

a Kispesti Kaszinóban (1195 
Budapest, Fő utca 42.)

NAGY BALOGH JÁNOS 
KIÁLLÍTÓTEREM 

Május 15. péntek
Szuharevszky Mihály festőmű-
vész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: júni-
us 6-ig

ELŐTÉR GALÉRIA 
Május 22. péntek 18 óra
Csizmadia István festőművész 
kiállítása
A kiállítás megtekinthető: au-
gusztus 3-ig 

KLUBOK

(A klubok és a tanfolyamok rész-
letes adatait megtalálhatja hon-
lapunkon.)

Május 11. hétfő 18 óra
ÉLETMÓDKLUB

Számmisztika II. - Ki vagyok 
én? Mit tükröz a számmisztika 
a születési dátumból?
Előadó: Erdélyi Lili Ada
Belépődíj: 500 Ft

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
MÁGNES SZÍNHÁZ
Bélyeggyűjtők klubja
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR

ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Bp. XIX. ker. Kós Károly tér 9.  
(az Ifjúsági Prevenciós Irodá-
ban)
szerda 15-18 óráig.

Önsegítő csoport: 
hétfő 17-19 óráig. 
Szenvedélytől szenvedsz? Drog? 
Alkohol? Segítünk! 
Jelentkezés a 282-9826/0106-os 
telefonszámon. A részvétel díj-
talan!

TANFOLYAMOK 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól 
Baba-mama-tánc
Etka jóga
Gerinctorna
Hastánc
Hatha jóga
Jazzbalett
Pilates torna
Ringató
Salsa Con Timba Tánciskola 
·  Felnőtt salsa 
14 éves kortól

· Kubai rumba 
· Gyereksalsa
· Salsa women style
Szilva rajziskola – 5 éves kortól
Táncoló talpak
Várandós tánc

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

Art’sok Táncstúdió
Latin Show Tánc

10-14 éves korig
Maroshévizi Fitness Iskola
Modern Ving Tsun Kung Fu

12 éves kortól
Shaolin Kung-fu

8 éves kortól
Tai ji guen

FELHÍVÁSOK

BÁBOS TÁBOR
Június 29. - július 3. 9-16 óráig
Várjuk a bábot készíteni szerető 
gyerekeket! 
Az ujjbáboktól a marionetten 
keresztül az óriás pálcásbábokig 
megismerkedhetnek a bábké-
szítés rejtelmeivel. A hetet az 
elkészült bábok kiállításával, és 
egy rövid, közös bábelőadással 
zárjuk. 
A foglalkozásokat vezeti: Babos 
Eszter
Helyszín: Kispesti Kaszinó 
(1191 Bp. XIX. Fő utca 42.)
Részvételi díj: 18 000 Ft/fő, 
amely magában foglalja a tízó-
rai, az ebéd és az uzsonna árát 
is.
Érdeklődni a 06-20-529-
0024 telefonszámon és a 
bbs@baboseszter.com  e-mail 
címen lehet.

MŰVÉSZETI TÁBOR
Kunbaracson, a háborítatlan ter-
mészetben!
július 6-tól július 15-ig
- színjátszás-musical,
- kreatív-hobby szakokkal
a 8-15 éves korosztály részére.
A szakmai programok mel-
lett: kirándulás a Kiskunsági 
Nemzeti Parkba, a Kecskeméti 
élményfürdőbe, kenyérsütés ke-
mencében, stb.
Játszótér természetes anyagok-
ból, lovaglási és gokartozási 
lehetőség minden nap, fürdőme-
dence, sportpályák!
Részvételi díj: 29 900 Ft., mely 
az utazás, szállás, napi három-
szori étkezés, a szakmai és sza-
badidős foglalkozások költségeit 
tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: június 20. 
Figyelem! A május15-ig jelent-
kezőknek részletfizetési lehető-
séget és 1 000 Ft kedvezményt 
biztosítunk!

ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik szív-
ügyüknek tekintik a közműve-
lődés létjogosultságát, segítsék 
jövedelemadójuk 1 %-ával 
a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Házat.

Adószámunk: 15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is 
köszönjük!

PROGRAMOK PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁS

Május végéig Keresztes Dóra 
meseillusztrációi láthatóak. A 
kiállítás megtekinthető hétköz-
nap 8 órától 20 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK 
Zene, tánc, film, báb
 – gyerekeknek és felnőttek

Utazás a Föld körül a rézfúvós-
okkal május 8. 16.30-17.15
Népek zenéje, kalandozás a 
földrészek, országok zenei 
világában, hangszerbemutató 
kicsiknek. 

Brumi születésnapja május 15. 
16.30-17.15
Zenés, interaktív bábműsor. 

Vincent és Theo (Vincent Van 
Goghról) május 22. 16-19 óra
Életrajzi filmklub felnőtteknek.
Színes ang.-fr.-hollan életrajzi 
dráma, 1990, 138 p. fsz.: Tim 
Roth, rend.: Robert Altman. A 
film megtekintése után beszél-
getést tartunk.

BÖLCSIS VILÁG

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, ének-
lés, ritmushangszerek használa-
ta és közös mozgás a legkisebb 
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10 

BABASZÍNHÁZ
Nyárváró – nyári bábmesék, 
játszóház.
Május 19. kedd 17.00-17.45

ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 
éves korig. Mini bábszínház, 
mesehallgatás és bábkészítés a 
gyerekeknek és szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
Szerda 16.00-16.30  és 16.4-
5-17.15 

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozás 
a legkisebbeknek 20 hónapos 
kortól 4 éves korig. Festés, 

nyomdázás, gyurmázás, szó-
rás, ragasztás mesével, dallal, 
játékkal. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
Csütörtök 9.30-10.00  
és 10.30-11.00 

CSIRI-BIRI BABATORNA
A három csoportban működő 
1-3 éves korig. Kúszás, mászás, 
pörgés, forgás, gurulás, ringató-
zás, futkározás, lóbálás, háton 
zötyögés, a térben való mozgás 
minden örömével. Speciális tor-
naszerek használata. 
Péntek 9.15-10.00, 10.00-10.45, 
10.45-11.30 

BABA-MAMA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves 
korig klubfoglalkozás kereté-
ben. A torna után beszélgetésre, 
tanácsadásra, tapasztalatcserére 
van lehetőség.
Hétfőtől csütörtökig délelőttön-
ként  

OVISOKNAK 
ÉS KISISKOLÁSOKNAK

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismer-
kedés a drámajátékokkal, a zene 
és a mozgás művészetével. Ren-
geteg játék, dalok és vidámság 
kedves, családias légkörben.
Hétfő 17.10 - 17.50 

MESEOVI 
Bábozás, mesélés és a történet-
hez kapcsolódó kézműves fog-
lalkozás, bábkészítés.
Kedd 17.00-17.45 

OVIS TORNA
Játékos torna 2,5 éves kortól 4 
éves korig. 
Szerda 16.00-16.45

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Ovisoknak és kisiskolásoknak. 
Festünk, rajzolunk, nyomatokat 
készítünk, különleges eszkö-
zöket és technikákat próbálunk 
ki (kollázs, montázs, frottázs, 
monotípia, akvarell, viaszkarc 
stb.). 
Csütörtök 17.00-17.45 (ovisok) 
17.00 -18.30 (iskolások)

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző 
anyagokkal és azok felhaszná-
lási lehetőségével ismerkedünk, 

megtanuljuk a  bábkészítés 
fortélyait rövid mesék, versek 
felhasználásával. 
Hétfő 16.00-17.30 

FAZEKAS MŰHELY
6–14 éves gyermekeknek. A 
foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyaggal, a 
mechanikus és a gépi koronggal. 
A kész munkákat kiégetjük.
Hétfő 16.30 – 18.00 

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban 
is. május 8. péntek 17-20 és má-
jus 12. kedd 9-12

SZABÁS-VARRÁS KLUB
május 15. péntek 18.00-20.00

NAPKÖZIS TÁBOR 
Idén nyáron is változatos prog-
ramokkal, jó hangulattal vár-
juk a kerületi általános iskolás 
gyermekeket a kerületi napközis 
táborba.
Ideje: 2009. június 22- augusz-
tus 19.
Helyszín: Vass Lajos Általános 
Iskola  (Csokonai u. 9.)
Részletesebb felvilágosításért 
keresse Horvay Marianne 
igazgatót a 282-9895-ös te-
lefonszámon vagy a horvay.
marianne@gmail.com e-mail 
címen!

GYERMEKHÁZBAN 
MŰKÖDŐ TÁBOROK

A táboraink ötnaposak, 9.00 
órától 16.00 óráig tartanak. Napi 
háromszori étkezést biztosítunk.  
Részvételi díj: 18.000 Ft

MESÉS-BÁBOS TÁBOR
6 éves kortól 12 éves korig.
Mindennap más mese kerül 
elő a lovagok és királylányok 
világából. A történeteket közös 
játékokkal, szerepjátszással, dia-
vetítéssel, bábozással dolgozzuk 
fel. Naponta fabrikálunk valami 
újat, bábokat készítünk.
Ideje: június 22-26.

FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel agyag-
tárgyakat készítenek, és megta-
nulnak korongozni, mintázni. A 
kész munkákat kiégetjük.
Ideje: június 29-július 3.

DIVATTERVEZŐ TÁBOR
8-14 éves korig. Színek-formák-
anyagok-trendek-stílusok. Régi 
idők és napjaink divatja. Ábrá-
zolási technikák (kroki, kollázs, 

montázs, frottázs, akvarell). Le-
pelruhák, újrafelhasznált anya-
gok, kiegészítők. A tábor végén 
kiállítást és egy kis bemutatót 
rendezünk az érdeklődőknek.
Ideje: július 27-31.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves ko-
rú gyermekek számára. Klasz-
szikus balett alapok, musical és 
showtánc, társastánc, hip-hop, 
ír tánc. A tábor utolsó napján 
bemutatót rendezünk.
Ideje: augusztus 3-7.

PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások 
a képzőművészet világában. 
A XX. század híres festőinek 
nyomába indulunk. Sokféle 
izgalmas, érdekes technikával 
ismerkedünk meg. Szünetekben 
szabadtéri játékokat játszunk. 
Az alkotásokból kiállítást ren-
dezünk a Gyermekházban.
Ideje: augusztus 10-14.

FOLTVARRÓ TÁBOR 
Korhatár nélkül! Oktatás kezdő 
szintről is. Új technikák, trük-
kök elsajátítása a haladóknak.
Ideje: augusztus 17-19. 

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,                                         WWW.KMO.HUkmo Programok

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
PETUR UTCA 7., TEL.: 282-9895, 358-0690, 
HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

Kispest önkormányzata 
nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévő 1191 
Budapest, Attila u. 2. (Hrsz.: 
162320) felépítményes in-
gatlan versenytárgyalás ke-
retében, licitálásos eljárással 
történő értékesítésére.
A versenytárgyalásra je-
lentkezés határideje: 2009. 
május 20. 16 óráig.
A versenytárgyalás helye: 
Bp. XIX. Polgármesteri 
Hivatal 1195. Bp. Városház 
tér 18-20. C épület I. em. 34. 
alatti tárgyaló.
A versenytárgyalás ideje:  
2009. május 21. 9.00 óra.
A pályázatról érdeklődni a 
Bp. XIX. Polgármesteri Hi-
vatal Vagyongazdálkodási 
és Hasznosítási Iroda, 1195. 
Bp. Városház tér 18-20. C 
épület 40-41. szobában le-
het. Tel.: 06-1-347-4527, 06-
1-347-4505
Részletes kiírás a www.kis-
pest.hu-n olvasható.

Ingatlan-
pályázat
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. 
Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható, precíz 
munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235, 
06/20-415-1712

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPE MOSÁST; SZŐNYEG, 
KÁRPIT, BŐRKÁRPIT, AUTÓ KÁRPIT TISZTÍ-
TÁST, AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT 
OTTHONÁBAN + FESTÉST, MÁZOLÁST. TEL.: 
06/70-50-20-131 

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 

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, 
mosdók, mosogatók, wc-k, wc- tartályok, kádak, csap-
telepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. 
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269 

Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást, családi 
házak szigetelését, színezését, lomtalanítást, konténer 
rakást, ablakcserét, kisebb munkákat, garanciával, in-
gyenes árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170 

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmun-
kák, lapostető-szigetelés, régi tetők felújítása garanciá-
val, palatetők javítása. Tel.: 06/20-439-0846, 258-0846, 
e-mail: olci@t-online.hu 

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFEL-
ÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 
06/20-532-7823 

Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, 
épületfelmérés: ez mind, mind az „Építő 98” BT. Tel.: 
06-70-311-0210

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX., Lehel 
u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-215-20-19 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES 
FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYIN-
TÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402

FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, TELJES KÖRŰ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS, HOMLOKZATOK HŐSZI-
GETELÉSE. IGÉNYES, PRECÍZ SZAKMUNKA, 
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. INGYENES FEL-
MÉRÉS! TEL.: 06/20-537-8099, 295-3998 

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

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-fix szú-
nyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDON-
SÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok 
gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. Be-
mutatóteremben megtekinthető. 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 06/30-251-5872

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi 
szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték 
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Telefon: 
06/20-416-5879, 06/30-486-7472 

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz 
munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes kartondobo-
zok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144-
235, 280-2542

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS 
GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.: 06/20-9274-
188 

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, 
HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES 
FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ 
SZAKEMBEREK. TEL.: 06/20-933-8634, 282-24-98 

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, szigete-
lése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan! 
Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704

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

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések 
alapján, Bosch, Siemens, Teka háztartási gépek ked-
vező áron. Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia. 
Tel.: 06/70-209-6081 

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

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

AKCIÓS RADIÁTORCSERE PANEL LAKÁSOK-
BAN. MUNKADÍJ: 8.000 FT./DB. VÁLLALUNK 
TOVÁBBÁ VÍZSZERELÉST ÉS BURKOLÁST. TEL.: 
06/30-493-9386 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós klíma 
szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszá-
mon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, va-
kolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás. Üvege-
zést és tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% 
kedvezményt biztosítunk! Tel.: 06/30-345-7130 

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

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

Hasi ultrahang vizsgálat -  gasztroentorológiai magán-
rendelés keretében - beutaló nélkül is. Tel.: 06/20-919-
2401

Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a legjobb 
árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, gyer-
tyatartók, cukortartók, gyümölcstál stb. vétele. Tel.: 
317-9938, 1077 Bp., Wesselényi u. 19

Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. 
Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter Attila 
Tel.: 256-8680, 06/30-970-4870 

KERT TELEK RENDEZÉS! Permetezés, metszés, 
favágás, fűkaszálás, bozót irtás, tereprendezés, gyepe-
sítés, kerítés építése, öntöző rendszer kiépítése. Térkö-
vezés, járda készítés, kőműves és ács munkák. Épületek 
bontása és szállítás. Egyéb kertészeti és kőműves 
munkák vállalása. Garanciával, reális áron. Részletfi-
zetés megoldható. E-mail: mu0000@freemail.hu , Tel.: 
06/70-422-9445, 061/786-5872, fax: 061/785-7344 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZERELÉS, gázkészülékek 
javítása, cseréje, gázmű-engedélyezés. Nagy László, 
épületgépész, tel.: 06/30-944-6513

TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, üzemek, magán-
lakások, rendszeres, ill. nagytakarítása. Szőnyeg, kárpit 
tisztítás, ablaktisztítás, ( egyéb üvegzetek, homlokza-
tok tisztítása ( alpin technikával.). Alap területek gépi 
tisztítása. Egyéb takarítási feladatok elvégzése. Garan-
ciával, referenciákkal. Megbízhatóan. Elérhetőségeink: 
E-mail: mu0000@freemail.hu . Mo.: 06/70-422-9445, 
Tel.: 786-5872, Fax: 785-7344 

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes 
körű ügyintézés az árajánlattól a beépítésig. Német 
Kömmerling, 5-5 év garancia, 3 rétegű üveggel, 
K=0,6-0.8 hő-és hangszigetelés. 25%, 30%, 33% ak-
ciós kedvezménnyel. Szakszerű beépítés. Cím: XX. 
Nagysándor J.u.50. Tel.-fax:284-0550, Mobil: 06/70-
949-7690, E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák felhajtását; 
függönyök, ágyneműk varrását; zippzárak cseréjét, 
mindenféle varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! Rövid 
határidővel, FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalom-
mal! Elérhetőség: 06-20-268-8548

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületek szerelé-
se, kaputelefon telepítés, villanytűzhely, bojler javítás, 
VÍZVEZETÉK-, vízóra szerelés-, csere. Tel.: 260-4870, 
06/20-979-0624 

Kispesti nyugdíjas hölgy, takarítást és egyéb háztartási 
munkát vállal a környéken. Tel.: 06/30-236-7762 

ASZTALOS! KISÁGYTÓL A FAHÁZIG, 
KONYHÁTÓL A PADLÁSIG, MINDEN NE-
MŰ ASZTALOS MUNKÁT VÁLLALUNK, A 
HIRDETÉSRE HIVATKOZVA TOVÁBBI 10% 
KEDVEZMÉNY. TELEFON: 06/20-911-6837, 
06/30-264-4854

KIEMELT ÁRON VÁSÁROLOK VARRÓGÉPET, 
ÍRÓGÉPET, RÁDIÓT ÉS TELEVÍZIÓT, HANG-
LEMEZEKET, KÖNYVEKET, HANGSZEREKET, 
ANTIK- ÉS MODERN BÚTOROKAT ÉS SZOBRO-
KAT, RÉGI SZŐNYEGEKET ÉS CSILLÁROKAT. 
RÉGI KITŰNTETÉSEKET, BRONZTÁRGYAKAT, 
CSIPKÉT ÉS RUHANEMŰT, RÉGI LEVELEZŐLA-
POKAT. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06/20-
964-0310, 06/20-398-8807 

MŰKÖRMÖS! Kiváló alapanyagokkal, tartós műkö-
röm. Épített: 3000 Ft. Töltés: 2700 Ft. Tel.: 06/70-663-
7808 

HIDEG BURKOLÁS! Csempe, padlólap minőségi bur-
kolása kedvezményes áron, garanciával. Igény szerint 
teljes belső kivitelezés! Tel.: 06/20-965-9910, www.
mesterburkolas.atw.hu 

Megoldás Dél-pesti Gyors szerviz. Mosógép, bojler, 
tűzhely, mikró, hűtő javítása 1év garanciával! Ingyenes 
kiszállás! Tel.: 285-34-88, 06-30-9-50-17-17, www.
megoldasszerviz.hu 

Munkájára igényes festő és kőműves vállal teljes körű 
felújítást: festés, gipszkartonozás, burkolás, terepren-
dezés, takarítás. IGÉNYES MUNKA OLCSÓN! Tel.: 
063/30-832-9092 

INGATLAN

Kispesten 59 nm-es, II emeleti, nagy konyhás beépített 
konyhabútorral. Felújított, járólapos, parkettás lakás 
eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 
06/30-508-2239 

Wekerlén, KÓS KÁROLY TÉREN KIADÓ kétszoba-
hallos, 75 négyzetméteres jó állapotú lakás bútorozva. 
Irányár: 75 000 Ft + rezsi. Tel.: 06/20-584-7489 

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai
konyhás, belseje felújított, kertes házrész saját 178 
nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.: 15,8 M Ft. kép 
megtekinthető: http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 
06/70-4192-705 

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK 
ELADÓ LAKÁST VAGY HÁZAT, VÁSÁROL-
NI SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE  
ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉS- 
INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEGBÍZHATÓ-
SÁG www.ingatlan.com /supsa ingatlan/ TEL = 06/ 
30-830-11-79

KIADÓ VIII. emeleti, 52 nm-es lakás, bútorozottan. 2 
hónap kaució szükséges. Tel.: 06/20-32-55-141

Elcserélném 1+2 félszobás lakásomat kisebbre. Tel.: 
06/30-578-2626

K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA 

WEKERLEI GYÖNYÖRŰSÉG! Kis közben, kétla-
kásos házban, kétszintes, 3 szoba+étkezős, igényesen 
felújított, kombi cirkós, padlófűtéses, dupla klímás, 
hőszigetelt házrész, 2 autó részére beállóval, fűtött 

melléképülettel 33,8 M. Ft.
irányáron eladó! 

EZ PAZAR! Csendes utcában, négylakásos 
házkétszintes hátsó része: 80 nm.,csodásan átépítve, 
extra beépített bútorokkal, két garázzsal, óriási kert-

tel 29,8 M. Ft. irányáron eladó!

FELÚJÍTOTT Wekerlei 45 nm., verőfényes  lakás 
csendes utcában, 12 lakásos házban, tárolóval, kert-

résszel, 13,5 M. Ft. irányáron eladó!

HÁROMSZOBÁS, 57 nm, kis térre néző, napos,  
kombicirkós lakás, nagyon jó kerttel, autóbeállóval 

áron alul  16,7 M. Ft. irányáron eladó!

EMELETI cirkófűtéses lakás Wekerlei csendes utcá-
ban, 12 lakásos házban 13,7 M. Ft. irányáron eladó!

BEÉPÍTETT TETŐTERŰ emeleti lakás, 3,5 szobás, 
bruttó 79 nm. igényesen kialakítva: duplakomfortos,  
kombi cirkós, garázzsal 8 lakásos házban 24 M. Ft. 
irányáron eladó! www.ingatlan.com/k.ingatlan T: 

348 03 35
06/70/536 58 57 - 06620/53 00 165

TÁRSASHÁZ-KEZELÉST
VÁLLALUNK!

MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ KISPESTEN CSENDES 
KERTVÁROSI KIS UTCÁBAN, 150 NÖL-ES TEL-
KEN, 1992-BEN ÉPÜLT KÉT SZINTES, ELŐKERTES, 
140 NM, 3+1 SZOBÁS, HÁROM FÜRDÖSZOBÁS, 
NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ HÁZ, 20 NM, HAN-
GULATOS FEDETT TERASSZAL, PINCÉVEL, KI-
VÁLÓ NAPOS FEKVÉSSEL ELADÓ! IRÁR: 39,9 M 
FT. TEL.: 0630/9332-592 www.ingatlavarazs.hu

FIGYELEM! WEKERLEI INGATLANT KERESEK 
SAJÁT RÉSZRE, MAGÁNSZEMÉLYKÉNT! HÍVJON 
BIZALOMMAL! KÖSZÖNÖM!06-304-626-306

KIADÓ!! WEKERLÉN KÓS KÁROLY TÉREN, ELSŐ 
EMELETI, 52 NM-ES, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES 
LAKÁS, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL,  
65000FT+REZSI. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI HANGULATOS, 88 NM-ES, 
2+1FÉLSZBÁS, KÉT FÜRDÖSZOBÁS, CIRKÓ-
FŰTÉSES IKERHÁZ, AMERIKAI KONYHÁVAL, 
GARDRÓB SZOBÁVAL, CSENDES MELLÉK-
UTCÁBAN, 312 NM-ES, SZÉP GONDOZOTT 
ÖNTÖZÖBERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT KERTTEL,  
KERTIPAVILONNAL, HOMOKOZÓVAL GARÁZS-
ZSAL ELADÓ! IRÁR: 36,9 M FT.  TEL.: 06/30-9-332-
592, www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLEI NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN 
LÉVŐ HÁTSÓ KERTKAPCSOLATOS, CIRKÓFŰTÉ-
SES, DÉLI FEKVÉSŰ, 1+3 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐS,  
KÉT FÜRDÖSZOBÁS, 2007-BEN FELÚJÍTOTT, 
BARÁTSÁGOS HÁZRÉSZ. 200 N-ES KERTTEL EL-
ADÓ! IRÁR: 25,9MFT, TEL: 0630-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN KISREZSIJŰ, NAGYON SZÉP ÁLLA-
POTÚ, 39 NM-ES, EGYSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, 
CSENDES HELYEN LÉVŐ GARZONLAKÁS, IGÉ-
NYES BEÉPÍTETT KONYHABÚTORRAL, SAJÁT 
PINCERÉSSZEL ELADÓ! IRÁR: 10,3 M FT. TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES UTCÁBAN, 
KIEMELKEDÖEN RENDEZETT SZÉP, PARKO-
SÍTOTT KERTBEN, ELADÓ EGY NÉGYLAKÁ-
SOS TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ, CIRKÓFŰTÉSES, 
NAPPALI + EGY PLUSZ KÉTFÉLSZOBÁS DÉLI 
FEKVÉSŰ, KLÍMÁS, NAGYON HANGULATOS 
HÁZRÉSZ, IGÉNYES BEÉPÍTETT BÚTOROKKAL, 
200 NM-ES KERTTEL, SZÉP ÁLLAPOTÚ MELLÉK- 
ÉPÜLETTEL! IRÁR: 27 M TEL. 06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

ELADÓ WEKERLÉN HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN LÉVŐ ELSŐ EMELETI, HÁROMSZOBÁS, TE-
TŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, SZÉPEN FELÚJÍTOTT, 
KIVÁLÓ ELRENDEZÉSŰ,  AZONNAL KÖLTÖZHE-
TŐ GÁZFŰTÉSES LAKÁS,BEÉPÍTETT IGÉNYES 
BÚTOROKKAL, SAJÁT KERTTEL! IRÁR:16,9M FT. 
TEL.:06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
 
ELADÓ WEKERLÉN ELSŐ EMELETI ,TELJESEN 
FELÚJÍTOTT, KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, 
HANGULATOS, BARÁTSÁGOS, JÓ ELRENDEZÉ-
SŰ,  KISREZSIÜ LAKÁS, BEÉPÍTETT KONYHA- 

ÉS SZOBA BÚTORRAL, GARÁZZSAL,  100 NM 
SZEPARÁLT KERTTEL! IRÁR:15,7M TEL.:06/30-
9332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES UTCÁBAN 327 NM-ES 
TELKEN, IKERHÁZ FÉL, 47 NM, KÉT KÜLÖN 
BEJÁRATÚ SZOBÁVAL, TETŐTÉR BEÉPÍTÉSI 
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ, JÓ ADOTTSÁGOK-
KAL! IRÁR: 25,M! TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN 
ELSŐ EMELETI, 28 NM-ES, EGYSZOBÁS, JÓ 
ÁLLAPOTÚ, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, EGYSZO-
BÁS, KISREZSIŰ LAKÁS ELADÓ! IRÁR: 9 M TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN SZÉP, CSENDES UTCÁBAN, 
METRÓHOZ KÖZEL, HATLAKÁSOS TÁRSAS-
HÁZBAN, NAGYON IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, 
FIATALOS, KERTKAPCSOLATOS, KÉT SZOBÁS, 
CIRKÓFÜTÉSES LAKÁS, BEÉPÍTETT SZOBABÚ-
TORRAL, GÉPESÍTETT KONYHABÚTORRAL,  S-
ZEPARÁLT KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 15,7M Ft. TEL.: 
06-30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

Kispesten szép széles utcában szokásos kispesti építé-
szeti stílus szerinti oldalhatáron álló, utcafrontos, 45 
m2-es, kétszobás, felújítandó családi ház 100 négy-
szögöl telken eladó. Irányár:  17.000.000 Ft. Érd,: 290-
74-42, 06-30-954-23-26 Bővebb információ a www.
heting.hu honlapon.

A kerületben reális áron keresünk eladó családi házat, 
ikerházat vagy szeparált, külön bejáratú házrészt. Fel-
újítandó is érdekel. 06-30-95-42-326

Tíz éves ingatlanközvetítői tapasztalattal, széles vevő-
körrel, ügyvédi háttérrel keresek eladó családi házat, 
öröklakást, építési telket Kispesten. Felújítandó, bon-
tandó is érdekel. Hívását előre is köszönöm. Telefon: 
06-30/357-2164

Eladó Kispest központjához közel 110 nm-es, 3 + 
1félszobás, két fürdőszobás, gázfűtéses, légkondici-
onált, riasztóberendezéssel ellátott, csendes, világos 
öröklakás, egyedi belső megoldásokkal, a fürdők-
ben masszázskáddal, illetve masszázszuhannyal, 
INFRASZAUNÁVAL, 2 erkéllyel, gardróbszobával, 
az erkélyekről kellemes belső kertre néző kilátással, 
garázzsal, tárolókkal egy 2004-ben, minőségi kivite-
lezésben épült, négyemeletes, téglaépítésű, tízlakásos 
társasház II. emeletén. A szakszerű kivitelezésnek és 
a korszerű anyagok felhasználásának köszönhetően 
ALACSONY REZSIKÖLTSÉG!! Irányár: 29,8M Ft.  
Telefon: 06-30/357-2164

Kedvező áron, SÜRGŐSEN eladó Kispest központjá-
ban, kulturált környezetben, központi, mégis csendes 
helyen, rendezett panelház, V. emeletén, napfényes, 
távfűtéses, vízórás, azonnal költözhető 62 nm-es, 2,5 
szoba + hallos, erkélyes, étkezőkonyhás, biztonsági 
rácsos öröklakás. A szobák szőnyegpadlósak, a többi 
helyiség PVC-vel burkolt. A közelben orvosi rendelő, 
gyógyszertár, bölcsőde, óvoda, iskola, piac, stb. Ez 
a családosoknak is ideális elosztású, K-NY fekvésű 
ingatlan tehermentes, 10% foglalóval és banki hitel se-
gítségével is megvásárolható. Vételár: 9M Ft. Telefon: 
06-30/357-2164

INGATLANCENTRUM 
Ingatlanközvetítő iroda

XIX.Ady Endre út 43. Tel.: 280-5830, Tel.: 20/663-
0568, www.ingatlan-centrum.eu

AZ IRODA AJÁNLATAI: 
XIX. ker. Kosárfonó u. 60 nm, 2 és félszobás+hallos 

  panel lakás 6.9 M Ft-ért eladó.
XIX. ker. Kossuth L. u. 43 nm, 6.82 M Ft-ért eladó.

XVIII. ker. Dózsa Gy. u., 84 nm, családi ház  
  16.96 M Ft.-ért eladó.

XX. ker. Török Flóris u., 68 nm, lakás 8.16 M Ft-ért
  eladó.

X. ker. Kápolna u., 44 nm lakás, 4.97 m Ft.-ért eladó.
Hasonló kedvező ingatlanok az irodában!!!

XIX. Ady Endre út 43.

Kispest óvárosában, csendes helyen, kitűnő közleke-
dés mellett eladó 100 nöl-es, összközműves telken 1,5 
szobás, jó állapotú, összkomfortos, bővíthető családi 
ház, melléképületekkel, gépkocsi beállási lehetőséggel, 
szép, rendezett kerttel.  Irányár: 18,5M Ft. Telefon: 06-
30/357-2164

Felső-Kispesten eladó 100 nöl-es, összközműves, par-
kosított telken, 160nm-es, 4 szobás, gázcirkó fűtéses, 
teraszos ikerház, süllyesztett, három kocsi beállására 
alkalmas garázzsal, mosókonyhával, tárolóval. Irányár: 
35M Ft Telefon: 30/357-2164

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 

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

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 

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es, két bejá-
ratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház eladó, garázs-
zsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Kispest központjában kiadó 59 nm-es, 1+2 félszobás, 2 
szobássá átalakított, parkra néző, felújított lakás. Tel.: 
06/30-309-6265

Lőrincen, 3 szobás, összkomfortos családi ház, 150 nm-
es, 300 nm telekkel, azonnal beköltözhetően, eladó. A 
telken szoba, konyhás épület is van. Iá.: 35 M. Ft. Tel.: 
06/30-900-5771

Kispesten Bóné András utcában, 3 szintes, kétgene-
rációs, szép családi ház, 44 M. Ft.-ért eladó. Telefon: 
06/70-408-2628

XIX. Templom téren, csendes családi házas környezet-
ben, gáz fűtéses, IV. emeleti, 18 nm-es, garzonlakás 
eladó. Ára: 6,9 M. Ft. Tel.: 06/30-243-1636

XVIII. KISZ lakótelepen, 50 nm-es, 2 külön szobás, 
I. emeleti, erkélyes, tégla lakás. Egyedi gázfűtéses, 
csendes, zöldre néző, ablakos fürdővel és külön wc-vel. 
Magánszemélyek hívását várom! Iá.: 12,8 M Ft. Tel.: 
06/30-954-60-19 

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, 
garedrob szobás, jó beosztású ingatlan, egyedi megol-
dásokkal, erkéllyel, pincével. Új nyílászárók, biztonsá-
gi ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség + 1 
vagy 2 állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. 
Tel.: 06/70-319-3427 

KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105 m˛ családi 
ház. 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, garázs + MEL-
LÉKÉPÜLET ELADÓ Irányár: 31,9 M. Tel.: 377-6989, 
06/30-975-9572, megtekinthető: http://www.startapro.
hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_haz/777906

BALATONAKARATTYÁN, 100 NÖL TELKEN, 90 
NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, RENDEZETT 
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONYHA, 
FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT +  PADLÁS 
FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHERMEN-
TES, AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES 
+ SAJÁT KÚT- LEHET, HOGY CSERÉLNÉNK IS! 
- IÁ.: 20 M FT. TEL.: 06/70-319-3427 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 nm-es, 
világos nagy étkezőkonyhás lakás eladó. Iá.: 9 M. Ft. 
Tel.: 243-14-84 

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült, 90 nm-es 
családi ház, fsz: amerikai konyhás, nappali + 1 szoba 
+ fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba 
+ erkély. Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- 
UPC, 340 nöl, panorámás telekkel, szépen gondozott 
kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 
06/30-219-1235, 06/30-251-9135 

Kispesten 50 nm-es, tégla építésű, I. emeleti lakás el-
adó. Egyedi központi fűtés . Tel. 06/20-375-4223

Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban, tulajdonostól 
eladó egy 125 nöl-es teleken, 85 nm-es, összkomfortos 
családi ház. Iá.: 27,5 M Ft. Tel.: 06/20-295-1437, 282-
7993. 

Kispest kertvárosában I. tulajdonostól eladó, új építésű, 
kertkapcsolatos lakás. Nappali, amerikai konyhás, 3 fél-
szobás, 74 nm-es. Iá.: 25,5 M Ft. Tel.: 06/30-9-303-085 

Kispest centrumában, négy emeletes ház I. emeletén, 
egy felújított, 27 nm-es garzon eladó. Iá: 8,3 M. FT. 
Tel.: 06/30-285-0947 

Kispesten,75 nm-es, önkormányzati lakást kisebbre 
cserélnénk. Tel.: 06/70-204-9111 

Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos házban, eladó 
egy 76 nm-es, 2+2 félszobás, dél-nyugati fekvésű lakás, 
tejesen felújított, gondozott kert, nagy tároló. Iá.: 28,5 
M. Ft. Tel.: 06/30-638-60-66 

Keresek és kínálok házakat, lakásokat, házrészeket, 
telkeket és bérleményeket. Hívását köszönöm! Te.: 
06/30-218-9697 

Hunyadi utcában, tulajdonostól eladó 53 nm-es, 1+2 
félszobás, szövetkezeti öröklakás VII. em.-en. Iá.: 10,2 
M. Ft. Tel.: 06/30-908-59-64 

Kispesten három szintes, kétgenerációs, önálló családi 
ház, fúrt kúttal, automata locsolás, több extrával, áron 
alul eladó. Tel.: 06/20-491-6223 

Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól 80 méterre, 
fűthető tégla nyaraló eladó. Víz - villany - pince - ABC 
van. Buszmegálló 300 méterre. Tel. (este) : 06/70-516-
4701 

Kispesti garzon, 32 nm-es, erkélyes, panorámás, liftes, 
metrónál, alacsony rezsivel, egyedi mérésű távfűtéssel 
eladó. Ára: 7,8 M. Ft. Tel.: 357-3742, 06/20-806-0460 

Békásmegyeren kiadó szoba, mellékhelyiség használat-
tal. Tel.: 06/30-578-2626

Mérsékelt áron sürgősen eladó, Érd központjához és 
az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es, 6 szoba 
+ nappali családi ház, amely két generáció részére is 
alkalmas. Az udvaron többfunkciós melléképület, me-
dence, szaneszli, két garázs található. Irányár: 30 millió 
Ft. Érdeklődni: 06-30/389-8579 

Kós Károly téri, tehermentes, 55 m2-es, kétszobás, 
felújított, magasföldszinti lakás 16 nm pincehelyiséggel 
19 millió forint vételárért eladó. Tel.: 70/623-7322 

Lakás felújítás, villanyszerelés, takarítás! Vállalunk: 
festési, mázolási, tapétázási, padlóburkolási, villany-
szerelési, takarítási munkákat. Referenciával rendel-
kezünk. http://elf-building.freeweb.hu, tel.: 06/20-387-
2684, gmano97@mail.com 

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

Pesterzsébeti 507 nm-es telken, 202 nm összterületű, 3 
lakásos ház, 39 M. Ft.-ért eladó, vagy elcserélhető kis 
családi házra értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-822-3037 

Kisebb kertes házra cserélném 60 nm-es, tégla építésű, 
2,5 szobás, összkomfortos lakásom. Fürdőkád, zuhany-
zó, külön wc. 2 busz 1 percre. Felújítandó is érdekel. 
Tel.: 378-1899, este 

Tulajdonostól eladó kispesti pontházban, második 
emeleti, 37 nm-es, nagy konyhás, beépített erkélyes, 
tehermentes öröklakás 9.5 M Ft-ért, alacsony rezsivel, 
jó közlekedéssel. Tel.: 06/70-585-4808 

SÜRGŐSEN  KERESEK  KISPESTEN  ELADÓ TÉG-
LA, VAGY PANELLAKÁST,   HÁZAT,  HÁZRÉSZT  
REÁLIS ÁRON,  TOVÁBBÁ WEKERLÉN  ELADÓ 
INGATLANT.  LEHET FELÚJÍTANDÓ IS!!!!
TEL: 06-20-364-4237, www.ilonalak.hu

XIX . KISPESTEN  ADY  ENDRE ÚTHOZ KÖZELI  
CSENDES,  VILÁGOS, 29 NM-ES 1 SZOBÁS, KÖVE-
ZETT, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ VÍZÓRÁS,  
ALACSONY FENNTARTÁSÚ KIFEJEZETTEN JÓ 
ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ  KERTRÉSSZEL  IRÁNYÁR 
7.650.000 FT ELADÓ.  TEL: 06-20-364-4237 , www.
ilonalak.hu

KISPESTEN BEM UTCÁBAN  CSENDES HELYEN  
KULTÚRÁLT  SZINTELTOLÁSOS NÉGYEME-
LETES HÁZBAN, 68 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKE-
ZŐKONYHÁS, SPÁJZOS,  ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, 
VILÁGOS,  JÓ BEOSZTÁSÚ  GYORSAN KÖLTÖZ-
HETŐ ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL 10.500.000 FT 
ELADÓ. A HÁZ  PANELPROGRAMOS. TEL: 06-20-
364-4237, www.ilonalak.hu

XIX. KISPEST CENTRUMÁBAN  59 NM-ES 1+2 
FÉL SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, KÖVEZETT, 
PARKETTÁZOTT, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ 
VÍZÓRÁS ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 9.300.000 FT 
ELADÓ. AZ ÁR IRÁNYÁR!!!
TEL: 06-20-364-4237, www.ilonalak.hu

ÁRON ALUL! KISPEST KÖZPONTJÁBAN SÜRGŐ-
SEN ELADÓ, LIFTES ház, 4. emeletén, 53 nm-es, ER-
KÉLYES 2 szoba HALLOS, PANELLAKÁS. Irányár: 
8,2 M. Ft. TEL.: 06/30-690-8280 

Wekerlén földszintes háromszobás felújítandó gázkon-
vektoros öröklakás kétlakásosban gépkocsitárolóval 
beépíthető tetőtérrel eladó önálló kerttel. 06309905389

Wekerlén hatlakásos társasházban kétszobás, cirkós 
lakás eladó! 120m²-es kertben gépkocsibeálló, műhely-
nek használható fa építmények. Ár: 14,5 millió, Érd: 
06/30-456-3887

Tulajdonostól 53 m²-es 2 szobás, konvektoros lakás 
Wekerle szélén eladó! Iár: 12.700.000 Ft. Tel.: 06-20-
9947668

Tulajdonostól eladó Wekerlén egy 40 nm alapterületű 
tehermentes, igényes, minőségi anyagokkal felújított, 
gépészetileg is korszerű (cirkó fűtés), 4 emeletes ház 
1. emeleti téglalakása. A ház tömegközlekedésileg jól 
megközelíthető helyen a Zoltán utcában van, de mégis 
csendes parkos környezetben. A lakás ablakai termo 
ablakok, valamint redőnnyel és modern szúnyoghálóval 
felszereltek. A lakáshoz tartozik egy külön zárható 
pincehelyiség. Az erkély szigetelt, thermó ablakkal 
beépített. Irányár: 12,8 M forint. Érdeklődni: 06/70-
514-7426 

Kispesten eladó kétlakásos családi ház magánszemély-
től, 4+1 szobás, 150 nm-es telek. Iá.: 26.9 M. Ft. Tel.: 
06/70-525-6650

Balatonhoz közeli faluban, 1711 nm-es telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2.500 Ft/m2. Érdeklődni: 06/20-353-7686

Új, 56 nm-es társasházi lakás erkéllyel, tárolóval, 
beépített bútorokkal eladó. Irányár: 375.000 Ft. / nm. 
Érdeklődi: 06/20-353-7686

Kispesten Kazinczy utcában ELADÓ, 62 nm-es IX. 
emeleti, 2,5 szobás, tetőtéri kazánnal felújított lakás. 
Iá.: 11.8 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945 

OKTATÁS

Közeleg az év vége? Javítani kellene? Felsőfokú 
nyelvvizsgával rendelkező egyetemista angolból és 
matematikából kedvező áron korrepetálást vállal!  
Helyszín: Kispest, Tel.: 06-70-289-69-42 

Német tanítás, korrepetálás, vizsgafelkészítés tapasztalt 
diplomás tanárnőtől. Tel.: 281-0696, 06-70-247-4284 

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. 
Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, 
külföldi munkára felkészítés. Tel.: 06/30-858-1068 

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelv-
területen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon 
oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 
06/20-224-01-30 

Általános iskolások korrepetálása matematikából és 
más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70-
243-4850 

folytatás a 22. oldalon



22 2009. május 6. 232009. május 6.APRÓHIRDETÉS HIRDETÉS

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai 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 Hír-Trans 6 Bt. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2009. május 14. www.kispest.hu

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

Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. 
Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703 

MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára, felvételi-
re, érettségire felkészítés minden korosztálynak. Tel.: 
06/30-726-4205 

DOBOKTATÁS. Dobtanítási lehetőség nyáron is, jól 
felszerelt stúdióban, Kispest központjának közelében. 
A legkorszerűbb módszerek, gyors eredmény. Tel.: 215-
7467. 30-495-7470 

ÁLLÁS

Az Euro Parkba, gyermekek Helen Doron módszerrel va-
ló nyelv oktatására tanárt keresünk. Tel.: 06/70-328-3228 

EGYÉB

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

4 GB-OS SD MEMÓRIA KÁRTYA ELADÓ. TEL.: 
06/70-50-20-131

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvá-
sárlom a Rákosi- és Kádár rendszer 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 átad-
nia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807 

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, 
pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, dió-
pácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet 
íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27 

Komplett éger színű nappali szekrénysor tv állvánnyal, 
ágyazható világosbarna ülőgarnitúra, 2 szép fotellel, 
dohányzóasztal, fehér hálószoba szekrény 2 X 1 méter 
széles eladó. Külön is. Iá.: 60.000 Ft. Tel.: 281-3070 (este) 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100% bükkből! 
A szénnel megegyező fűtőérték, 10-kg-ós cso-
mag, könnyű tisztántartás. 400ft/csomag www.
fabrikettalas.hu, Tel.: 06/709-400-555 

300 db. Tondach új cserép féláron, 10 kg. tiszta toll 
- 1000 Ft./kg., 2 db túra kerékpár ( női - férfi) alig
használtan, 21 sebességes - 10.-15 e Ft.-ért eladó. tel.: 
282-4419 

Vadonatúj férfi és női olasz bőrkabát, 115 cm. magas va-
donatúj plüss mackó, ipari varrógép, evezőpad, negyed 
áron eladó. Tel.: 208-5434 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők és gyer-
mekeik számára. Problémáiddal nem vagy egyedül, 
gyere és beszéljük meg! Foglalkozások és programok 
péntek délutánonként a VII. Wesselényi u.-ban. 
Klubvezető: Rónyai Éva, 06/30-285-75-95

Linóleum (új), 3 nm, 2.000 Ft., Lucznik varrógép: 
15.000 Ft., 2 csomag felnőtt pelenka, féláron, wc ülő-
kék, kis szépséghibákkal 800-3000 Ft-ig, mosogatók 
és mosdók kézmosók, fali melegítő Hajdu féláron és 
bontott ajtók. Tel.: 06/30-33-12-170 

GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, salgó polc, tető-
rész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923 
(Ady E. Toldy sarok.) 

Redőny reluxa, szalagfüggöny, szúnyog háló, har-
monika ajtó megrendelhető. Javítást vállalok. Tel.: 
06/30-619-2964

Nechermann utazási utalvány árengedménnyel eladó. 
Beváltható 2009. 09. 04-ig. Tel.. 06/30-203-6751 

Eladó rakéta porszívó motor 500 Ft., 1 fázisú villany-
motor 220 Voltos 1200 Ft., 1 tekercs 20 mm. széles 
műanyag szalag 500 m 1000 Ft., 26-os Montenbike 
férfi kerékpár, kifogástalan állapotban 9000 Ft., fehér
zománcos öntöttvas fürdőkád, kifogástalan állapotban 
15000 Ft. Tel.: 378-3986 

Koloniál tálaló szekrénysor - 80.000 Ft., férfi többváltós
kerékpár - 10.000. Ft., ablak, keményfából, redőnnyel 
190x150 cm., - 10.000 Ft. személygépkocsi csomagtar-
tók 1000 Ft.-tól 3000 Ft.-ig, férfi öltönyök 2000- 3000
Ft-ig. Tel.: 282-2479, 06/30-285-5363 

Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási munkát 
vállalok. Takarítás, mosogatás, vasalás, Stb. Tel.: 281-
3648 

Eladó 1 db. alig használt AVIS típusú mellszívó , 1 db. 
Moment típusú új baba mérleg. Árban megegyezünk. 
Tel.: 281-0208 

Indesit mosógép jelképes áron eladó. Kis hibával. Tel.: 
06/30-547-5689 

Eladó vadonatúj katonai álcaháló, német katonai 
hálózsák, fekete színű, német, magas szárú, katonai 
bakancs, 43-as. Tel.: 280-5434 

Leibherr mélyhűtős fagyasztó 6 fiókkal eladó. Tel.:
377-3821 

Francia fordítást és írást ( hivatalos ügyek és levelezést) 
vállaló személyt keresek, aki szükség szerint lakásomra 
jön. Tel.: 208-6541 

Utánfutó bérelhető, Kispesten és Quadozási lehetőség 
Gyálon. Érdeklődni: 06/70-519-1379 

Siemens használt háztartási hűtők (normál és fagyasz-
tó) sürgősen eladók. Ár: 50.000.- Ft / db. Érdeklődni: 
06-20/353-7686.

Építkezésből visszamaradt 2100 db BRAMAC hód-
farkú és a hozzávaló tartozékok, féláron eladó! Tel.: 
280-5921

Bejárati ajtórács, Roventa CA-105 típusú, használt mo-
bil klíma eladó. Tel.: 06/30-324-0662

Több funkciós, masszív, terhelhető kondi gép eladó. 
Tel.: 06/20-999-5710 

Keveset futott Michelin Energy 135/70R13 autógumik, 
4 db. Olcsón eladók. T: 06/30/51 31 735  

TÁRSKERESŐ

Korkedvezményes nyugdíjas hölgy párját keresi, fi-
atalos magas úr személyében. Fotót kérek és küldök. 
E.mail: edina.49@freemail.hu 

Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA FÉNY-
KÉPES ADATBÁZISSAL és Színvonalas Rendezvé-
nyekkel! Tel.: 420-59-58

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft, 
keretes: 2 400 Ft.

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 

260-2449, 06/20-330-3785
SZEMÉLYESEN: 

a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt. 
Telefon: 260-2449, 348-0335
vagy az Üllői út 250. szám alatti hirdető-
irodában.

FAXON: 
260-2449

E-MAILEN: 
ujsag@kispest.hu címen

LEVÉLBEN: 
1192 Budapest, Kós Károly tér 6. 

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési 
lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az egyéb 
rovatban, amennyiben nem üzleti tevé-
kenységről van szó. Csak névvel és címmel 
ellátott megrendelést tudunk elfogadni, 
ingyenes hirdetés esetén is.




