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SZABADIDŐ

MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ
Idén a mese köré szervezte a Mihály-napi búcsú prog-
ramjait a KMO. A Templom térre több ezren látogat-
tak ki a hónap utolsó hétvégéjén. Vásár, körhinta, 
ugrálóvár, állatsimogató, több színpadi produkció és 
táncház várta a közönséget. 

2. oldal

VÉLEMÉNY

XV. évfolyam, 19. szám

FEKETE LÁSZLÓ
„A legfontosabbnak 
azt tartom, (...) hogy 
Magyarországon 
soha többet ne 
üthesse fel a fejét 
semmiféle diktatú-
ra, szélsőség.”

Megújult 
az iskolaudvar

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

UNIÓS PÁLYÁZAT

DR. ISTVÁNFI 
SÁNDOR
„Uniós pályázati támoga-
tásból 2010. második 
felére még magasabb 
szintű közszolgáltatást 
nyújtó hivatalba jöhet-
nek az ügyfelek.”

ZARÁNDOKLAT

TIMÁR BÉLA
Nem mindennapi 
zarándoklatra vál-
lalkozott az önkor-
mányzati képviselő, 
a nyáron Erdélyből a 
portugáliai Fatimáig 
kerekezett.

5. oldal 10-11. oldal 12. oldal
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Mihály-napi búcsú

zeptember 26-án délelőtt a Grimaszk 
Bábszínház előadásával vette kezde-

tét a Mihály-napi búcsú. Utána a Vass és 
az Ady iskola néptáncosai tartottak be-
mutatót, majd a Batyu Színház Szegény 
ember gazdagsága című produkciója 
következett a színpadon. Az érdeklődő-
ket a Fő utcán kirakodóvásár fogadta: 
válogatni lehetett kézműves termékek 
között, aki megéhezett, nyárson sült ma-
laccal csillapíthatta éhségét. A gyerekek 
körében a téren felállított állatsimogató 
volt a legnépszerűbb: kecskékkel, pónik-
kal, szamarakkal, birkákkal és még egy 
lámával is találkozhattak a kicsik. Leg-
többen az ötnapos kis csacsit simogat-
ták. A népmese napja alkalmából a dél-
pesti régió könyvtárai is bekapcsolódtak 

a rendezvénybe. Az égitestek elrablása 
című meséhez kapcsolódóan öt helyszí-
nen várták feladatokkal a gyerekeket. 
Az ügyességi játékok, próbatételek és 
kézműveskedés után a több mint ötszáz 
résztvevő a mese egyik főszereplőjétől, a 
„Nap leányától” kapott ajándékokat.

egtekintette a programot a kerület 
horvát testvérvárosának delegáci-

ója is. A vrboveci küldöttség pénteken 
Kispest vezetőivel is tárgyalt. Vinczek 
György alpolgármestertől megtudtuk, 
a megbeszélésen értékelték az idei cse-
reüdültetést, valamint szóba került a két 
település gazdasági kapcsolatainak élén-
kítése.
A Kaszinó kertje Meserétté alakult: 
Benedek Elek történetei mellett mondó-

kákat, verseket, dalokat hallgathattak és 
tanulhattak a kicsik. Játékos formában 
megismerkedhettek a kötélverés, széna-
rakás és a fafaragás fortélyaival is.

búcsú délutáni programját a csepeli 
népdalkör nyitotta meg, majd a kis-

pesti kisebbségek – lengyel, román, hor-
vát, bolgár – adtak műsort. Szabó Anna 
meséi után Nick Árpád produkcióját 
figyelhette lélegzet visszafojtva a kö-
zönség. Az erőművész hasával kardnak 
feszülve most egy terepjárót tolt el. 
A mutatvány után operett slágereket 
adott elő Teremi Trixi és Kiss Zoltán, 
majd a Holló együttes következett. Be-
mutatkozott egy ősi harcművészeti ág, a 
baranta, majd a Muzsikás együttes kon-
certje és táncház zárta a búcsút. 

Idén a mese köré szervez-
te a Mihály-napi búcsú 

programjait a KMO.  
A Templom térre több ez-
ren látogattak ki a hónap 
utolsó hétvégéjén. Vásár, 
állatsimogató, több szín-

padi produkció és táncház 
várta a közönséget.

munkák ered-
ményeképpen 

a sajátos nevelési 
igényű gyerekek 
oktatását ellátó 
intézmény épülete 
korszerűbb, környe-
zete kulturáltabb 
lett, így a jövőben 
tovább folytatódhat 
a magas színvonalú, 
nyugodt szakmai 
munka – fogalma-
zott a polgármester. 
A gyerekek műsorát 
követően a pol-
gármester a körzet 
önkormányzati kép-
viselőjével, Huszár 
Erzsébettel közösen 
avatta fel a megújult 
udvart. 
Schmehl Júlia igazgató a Kispestnek el-
mondta, az önkormányzat szakemberei a 
felújítás során folyamatosan konzultáltak 
intézményükkel, pedagógusaik szakmai 

igényei alapján 
tervezték meg a 
játszóteret. Horváth 
Zoltántól, a kerületi 
vagyonkezelő veze-
tőjétől megtudtuk, 
az augusztus elején 
kezdődött munká-
kat iskolakezdésre, 
szeptember elejére 
fejezték be. Az idei, 
mintegy ötmillió fo-
rintos fejlesztés so-
rán játszóeszközöket 
– hintát, csúszdát és 
várat – telepítettek, 
alájuk ütéscsillapító 
burkolatokat raktak, 
és padokat helyez-
tek ki az udvarra. 
A növénytelepítés 
mellett kijavítot-

ták az aszfaltot, amelyre KRESZ-pályát 
festettek fel, és új bejárati kaput kapott 
az intézmény, ami előtt az útburkolatot is 
kicserélték.

FEJLESZTÉS

Megújult az 
iskolaudvar
Ünnepélyes keretek között átadták szeptember 17-én 
a Móra iskola nyáron felújított udvarát. A rendezvény 
vendégeit köszöntő Gajda Péter polgármester elmondta, 
két év alatt az önkormányzat mintegy húszmillió forin-
tot fordított az intézmény korszerűsítésére.

A

S
örnyezetvédelmi ténykedéssel, takarí-
tással, környezetszépítéssel kezdődött 

szeptember 19-én az idén 90 éves Kispesti 
Deák Ferenc Gimnázium jubileumi prog-
ramsorozata. A folytatásban szeptember 
25-én komplex csapatversenyt rendeztek 
természetismereti tárgyakból általános 
iskolásoknak. Másnap művésztanárok, 
valamint művészettel foglalkozó pedagó-
gusok és diákok állították ki műveiket az 
iskolában. Nyitott kapu néven sport- és 
kulturális programot tartottak tanáraik, 
jelenlegi és majdani diákjaik, fenntartójuk 

és wekerlei lakosok bevonásával. Október 
12-től rendezik meg a hagyományos Deák 
napokat szavalóversennyel, divatbemutató-
val, iskolatörténeti vetélkedővel, előadások-
kal, sportprogramokkal, és lesz öregdiák 
találkozó is. A napokat jubileumi gálaműsor 
zárja október 17-én a Stefánia Palota Kultu-
rális Központban.
November 24-én szakmai nyílt napot tar-
tanak, melyre a kerületi általános iskolák 
pedagógusait várják a gimnázium munka-
közösségei. December 17-én a KMO-ban 
rendezik meg a jubileumi év záró előadását.

OKTATÁS

Jubileum a Deákban
K A

M

Gajda Péter polgármester és Huszár Erzsébet  
önkormányzati képviselő az iskola diákjával
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smeretterjesztő előadással 
indult a Kispesti Autómentes 
nap programja: Obermayer 

András, a Kék Forrás Kör-
nyezet- és Természetvédelmi 
Egyesület elnöke a klímaválto-
zás hatásairól beszélt a közön-
ségnek. Közben folyamatosan 
érkeztek a helyszínre a kerületi 
iskolások, óvodások: a legki-
sebbek csapatokat alkottak, 
majd a betonon színes kréták-
kal fejezték ki gondolataikat 
az „Autó nélkül a városban” 
témájú aszfaltrajz-versenyen. 
Ezalatt a nagyobbaknak Tóth 
Tibor, a Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke ismertette 
a szelektív hulladékgyűjtők 
használatát. 
Sokan tolongtak a Galamb- és 
Kisállattenyésztők Kispesti 
Egyesület postagalambjai 

előtt, mások a tűzoltóautót, 
a mentőautót és a rendőrségi 
motorkerékpárt vették köze-
lebbről szemügyre. Az Ability 
Park jóvoltából mozgássé-
rültek számára kifejlesztett 
eszközökkel lehetett teljesíteni 
az akadálypályát, de a vakok 
és gyengénlátók által használt 
Braille-írással is megismerked-
hettek a gyerekek. Az iskola 
tornatermében az Árpád Di-
áksport Egyesület kick-box-, a 

Múzsa SE moderntánc-bemuta-
tót tartott, a szabadtéren pedig 
a Sissy Dance diszkótánccal 
szórakoztatta a közönséget. A 
logikai és társasjátékok mellett 
a roncsautó-húzásban fizikai
erejüket is összemérhették a 
fiatalok. Az esemény minden
résztvevője sorszámot kapott, 
mellyel a programvégi tom-
bolasorsoláson vehetett részt. 
A szerencséseknek Gajda Pé-
ter polgármester és Vinczek 
György alpolgármester nyúj-
totta át az önkormányzat aján-
dékait. A fődíjat – egy kerékpárt 
– a Móra iskola nyerte meg. 
Kispest 2003 óta vesz részt az 
Európai Unió évente megren-
dezett eseménysorozatában, 
amely a környezetbarát közle-
kedési eszközök használatára 
hívja fel a figyelmet.

KÖRNYEZETVÉDELEM

„Autómentesen” 
Kispesten

Érdekes, kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt izgalmas 
modell- és makettkiállítást 
rendez  az Europark október 
2. és 18. között. A modell- és 
makettkiállításon láthatóak 
lesznek repülőgép-, autó-, vas-
út, hajó- és harcijármű-model-
lek. A kiállítók között szerepel 
majd a TIT Hajózástörténeti 
Társaság, a Bolyai Modell és 
Makett Kör, a Traburg Klub, 
a Pelikán Makett Klub; mel-
lettük további egyéni gyűjtők 
modelljei is bemutatkoznak.

SZABADIDŐ

Modell- és 
makettkiállítás

Hetedik alkalommal rendezett szeptember 22-én Autómentes 
napot a kerület: a Bolyai iskolában többek között sportbemu-
tatók, ismeretterjesztő előadás, aszfaltrajz-verseny várta az 
érdeklődőket, de tesztvezetésre még egy elektromos autót is ki 
lehetett próbálni.

Roncsautó-húzásban is verseng-
tek a gyerekek

ivatalunk 2007-ben el-
nyerte a Magyar Közigaz-
gatás Minőségéért Díjat. 

Többen kérdezték tőlem, hogy 
most nyugodtan hátradőlhe-
tünk, hisz az elismerés is bizo-
nyítja, hogy nagyon jó munkát 
végeznek köztisztviselőink. A 
díj nagyon megtisztelő, de már 
akkor is elmondtam, a további 
fejlődés lehetőségeit kell ke-
resnünk. Erre 2008-ban nyílt 
lehetőségünk, az Államreform 
Operatív Program keretében 
meghirdetett ún. ÁROP-3.A.1 
uniós pályázatra, „A Kispesti 
Polgármesteri Hivatal fejlesz-
tése” címmel.
A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése a közép-
magyarországi régióban.
A projekt közvetlen céljai:

-  Döntési folyamatok meg-
alapozása, átlátható infor-
mációáramlás biztosítása,  
a döntési folyamat szerep-
lőinek tájékoztatása.

-  Civil szervezetek minél 

teljesebb körű bevonása a 
döntéshozataltól a megva-
lósításig.

-  A gazdasági feltételek 
elemzésének képességének 
javítása.

-  Kockázatok értékelésének 
képességének javítása.

-  A stratégiai személet erősí-
tése, beépítése a meghatá-
rozó döntési folyamatokba.

-  Nyújtott közszolgáltatások 
minőségének javítása.

-  Állampolgár-központúságra 
való törekvés.

-  Szervezeti kultúra színesí-
tése.

Az elnyert pályázattal a hiva-
tal 47 784 600 Ft támogatást 
kap, ez az összköltség 90%-
a. A munkát idén áprilisban 
kezdtük és a tervezett befe-
jezés 2010. augusztus 25. az 
elfogadott ütemterv alapján. 
A pályázat megvalósításában 
közreműködő tanácsadó céget 
közbeszerzési eljárás keretében 

választottuk ki. A nyertes cég 
nagy szakmai tapasztalattal és 
számos önkormányzati refe-
renciával rendelkező Controll 
Holding Tanácsadó Zrt. A 
projekt ütem szerinti megvaló-
sulását folyamatosan figyelem-
mel kíséri, (ellenőrzi) a VÁTI 
Magyar Regionális Fejlesztési 
és Urbanisztikai Nonprofit
Kft. Honlapunkon a megva-
lósítás ütemét folyamatosan 
végigkísérhetik: www.kispest.
hu. Esetleges észrevételeiket a 
jegyzo@kispest.hu e-mail cím-
re küldhetik. Remélem 2010. 
második felére még magasabb 
szintű közszolgáltatást nyújtó 
hivatalba jöhetnek ügyeiket 
intézni ügyfeleink.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

VÁROSHÁZA

Uniós pályázatot 
nyert a hivatal

I

H

ÁROP-3.A.1

A projekt kedvezményezettjé-
nek neve és elérhetősége:
Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzata
1195 Budapest, Városház tér 
18-20.; Tel.: 06 (1) 347 45 00; 
E-mail cím: hivatal@kispest.
hu, honlap: www.kispest.hu 

A pályázat kiírója:

Tisztelt Kispestiek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
ismeretlenek visszaélnek az ön-
kormányzat nevével. A kerület 
nem vásárol lakásokat, az erre 
utaló, több helyen megjelent 
szórólaphoz a kispesti önkor-
mányzatnak nincs semmi köze. 
Lakáseladáskor és -vételkor 
minden esetben legyenek kö-
rültekintőek!

SAJTÓIRODA

FELHÍVÁS

Lakáscsalók!
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik a Wekerlei 
Kós Károly Iskoláért Ala-
pítvány javára ajánlották fel 
személyi jövedelemadójuk 
1%-át. Az átutalt 961 028 
Ft-ot tanulóink táborozásá-
nak támogatására (254 000 
Ft-ot), Kós-díjakra (65 000 
Ft-ot), a médiaterem ki-
alakításához-bővítéséhez 
szükséges felszerelések be-
szerzésére (316 800 Ft-ot), 
Kós-évfordulóra (30 300 
Ft-ot), osztálytermek lá-
bazatának felújítására 
(214 700 Ft-ot), valamint 
az udvar felújítására – kerí-
tésfestés, sportpályafestés 
(80 250 Ft-ot) használtunk 
fel. Felajánlásaikat a jövő-
ben is köszönettel vesszük a 
18056240-1-43 adószámon.

A „Jövő Bajnokai Ala-
pítvány” köszöntet mond 
mindazoknak, akik jövede-
lemadójuk 1 %-át részünkre 
ajánlották fel. A befolyt ösz-
szeget, 286 426 Ft-ot, verse-
nyek díjazására, versenyzők 
utaztatására fordítottuk. 
Adószám: 18243802-2-43. 

Köszönjük!
TÁJÉKOZTATÓ

Harasztÿ István szobrász-
művész kiállítása a Magyar 
Festészet Napja alkalmából 
október 17-én nyílik a Jó-
zsefvárosi Galériában „Sík-
plasztika” címmel. Nikmond 
Beáta szobrász alkotásai a 
Laborc Ferenc Szobrászmű-
hely Alapítvány által rende-
zett VI. Kő-Szobor-Szob-
rászrajz Biennálén láthatók. 
Czeglédi Júlia és Prohászka 
Margit Szegeden az „Élő ma-
gyar festészet” című kiállítás 
keretében október 17-től no-
vember 9-ig a Reök-Palotá-
ban művészzászló kiállításon 
vesz részt. Vén Zoltán mun-
kái Kínában szerepelnek a 
Sanghaji Kisgrafika, illetve a
Kínai II. Grafikai Biennálén.

KISPESTI HELIKON 
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Kispesti 
művészek

KULTÚRA

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1113 Budapest, Pozsonyi út 56.; 
Tel.: 06 (1) 237 44 00; Infovonal: 
06 (40) 239 52 77; E-mail cím: 
nfu@meh.hu, honlap: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet: 
VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai 
Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 
30-32.; Tel: 06 (1) 224 31 00; E-

mail cím: vati@vati.hu, honlap: 
www.vati.hu

Európai Szociális Alap: 
http://www.esza.hu/ 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: 
http://www.nfu.hu/

Közigazgatási Reform Prog-
ramok Irányító Hatósága: 
http://www.nfu.hu/krpih  

Hagyományteremtő szán-
dékkal rendezték meg a 
Budapesti Kerületek I. 
Foci Tornáját szeptember 
19-én a III. kerületi TUE 
sporttelepen. A mérkő-
zéssorozaton a fővárosi 
és a kerületi önkormány-
zatok csapatai vettek 
részt. 
A kispesti polgármesteri 
hivatal gárdája második 
lett, miután a döntőben 
2:1 arányban alulmaradt 
a XII. kerület együttesé-
vel szemben. 
A XIX. kerületiek a gól-
királyi címmel vigaszta-
lódtak: a legtöbb találatot 
Gyulai Máté érte el. A 
torna harmadik helyét az 
V. kerület szerezte meg.

SPORT

Ezüstérmes 
kispestiek

Vállalunk kiskertekben, tár-
sasházi előkertekben:
kertészeti munkákat 
(fű- és sövénynyírás, gyom-
irtás, növénytelepítés, stb)
zöldhulladék elszállítást 
(1700 Ft+áfa/m3)
Társasházak előkerti zöld-
felületéről SZÓRT SZE-
MÉT napi összegyűjtését, 

A Közpark Kft. szolgáltatásai
elszállítását (6 500 Ft+áfa/hó/ 
kb. 500 m2 terület)

Továbbá a zöldhulladékgyűjtő 
zsákok árusítását idén is foly-
tatjuk, jelenleg 170 Ft-os egy-
ségáron. A zsákot a kuka mellé 
kell kihelyezni, ahonnan az 
FKF Zrt. köteles elszállítani.
Lehetőséget kínálunk kis meny-

nyiségű sitt beszállítására 
Temesvár utcai telepünkre 
(vasúti átjáró mellett) 3 600 
Ft/m3 + áfa áron.

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



6 2009. szeptember 30. 72009. szeptember 30.HIRDETÉS HÍREK

megbeszélésen először 
Vinczek György alpol-
gármester ismertette a 

legfontosabb tudnivalókat. 
Elmondta, az önkormányzat 
tavalyi rendeletének megfelelő 
feltételekkel írta ki most is a 
felújítási pályázatot. Idén 40 
millió forint van félretéve a 
költségvetésben – ez mintegy 
400 lakásra vonatkozik, laká-
sonként ugyanis legfeljebb 100 
ezer forinttal járul hozzá a ke-
rület a munkákhoz – a pályázat 
kerületi támogatására. (Isme-
retes, siker esetén a felújítási 
összeg 1/3-át az önkormányzat 
állja vissza nem térítendő támo-
gatás formájában, ugyanennyit 
ad az állam, a fennmaradó 1/3 
rész a társasház önrésze.) Az 
alpolgármester arról is tájékoz-
tatta a megjelenteket, hogy a 
kispesti támogatási szisztéma 
nem gyakori a fővárosban, a 
kerületek általában visszatérí-
tendő kamatmentes kölcsönnel 
járulnak hozzá a felújítások-
hoz. 

Vinczek György külön hang-
súlyozta, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztériumhoz 
október 30-ig kell benyúj-
tani a pályázatokat, ezért az 
idő rövidsége miatt a kerület 
gyorsan elbírálja a beérkező 
dokumentációkat. (A pályáza-
tokat október 16-ig adhatják le 

a társasházak a polgármesteri 
hivatal Vagyongazdálkodási és 
Hasznosítási Irodáján, itt kér-
hető információ is a 347-4583-
as telefonszámon.)
A tanácskozás második felé-
ben Balogh Róbert, a Fővárosi 
Távhőszolgáltató Zrt. (FŐ-
TÁV) munkatársa tartott elő-

adást arról, miképp csökkent-
hető a távhőszámlán szereplő 
összeg. Beszélt a panelházak-
ban élőket különösen érintő 
fűtéskorszerűsítési ÖkoPlusz-
programról, amelynek se-
gítségével a lakók maguk is 
spórolhatnak. Elmondta azt is, 
hogy az alapdíjat és a hődíjat 

csökkenti a szolgáltató, ennek 
hatása már fűtési szezonban is 
érezhető lesz: kevesebbet kell 
majd fizetni. Hozzátette, az
állami költségvetés tervezeté-
ben szereplő 5%-os áfa jövőre 
tovább csökkenti a panelhá-
zakban lakó emberek anyagi 
terheit.

PANELPROGRAM

Konzultáció 
a panelpályázatról

Az iparosított technológiával épült lakóházak – panelépületek – energia-megta-
karítást eredményező felújításának támogatására kiírt kispesti pályázatról tartott 
tájékoztatót az önkormányzat szeptember 16-án az érintett társasházak vezetői-
nek, közös képviselőinek a városházán.

Szakembereknek rendezett 
tájékoztatót az önkormányzat 
a panelprogramról

A

A Vass Lajos Általános Is-
kola az Europark szelektív 
hulladékgyűjtési versenyén 
nyert pénzből vásárolta meg 
a szeptember 22-én üzembe 
helyezett víztisztító beren-
dezést. A gépet forgalmazó 
cég vezetői a víz fontosságát 
hangsúlyozták az átadáson, és 
elmondták, a tisztítóból nyer-
hető víz mindenféle egész-
ségügyi elvárásnak megfelel. 
Az eseményen Gajda Péter 

Tisztított vizet ihatnak a diákok
polgármester, Vinczek György 
alpolgármester és dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző mel-
lett önkormányzati képviselők 
és hivatali irodavezetők is részt 
vettek. Az átadást megelőzően 
a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnökének, Tóth Tibornak 
nyílt természetfotó kiállítása az 
ökoiskola címmel büszkélked-
hető intézmény galériájában. 
Ertelné Csák Judit igazgató 
köszöntőjében elmondta, az 

iskola nagy hangsúlyt fektet a 
környezettudatos gondolkodás-
mód kialakítására, ezért a tárlat 
összhangban van nevelési elve-
ikkel. A polgármester szerint a 
kiállított képek arra ösztönzik 
az embert, hogy ne csak gyö-
nyörködjön a természet kincsei-
ben, hanem óvja is azokat. A TV 
Kispest munkatársa, Varga Géza 
úgy fogalmazott, Tóth Tibor azt 
a szépséget vetíti ki fotóira, ami 
valószínűleg a lelkében van.
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lőször is érdemes tisz-
tázni, hogy tanácsadókat 
megbízni egyáltalán nem 

bűn. Az teljesen rendjén való, 
ha egy önkormányzat vagy 
bármilyen állami intézmény, 
minisztérium foglalkoztat ta-
nácsadókat is. Vannak olyan 
feladatok ugyanis időnként, 
amelyet ellátni még borsos 
áron is olcsóbb, mint ugyanarra 
a munkára nagy tapasztalatok-
kal és speciális szakértelemmel 
rendelkező, következésképp 
magas fizetésű kollégákat fel-
venni állandó munkakörbe. 
Nem kell mindennap megvaló-
síthatósági tanulmányt írni egy 
zajvédő fal megépítéséről. Nem 
kell mindennap pályázatot írni 
mondjuk a Kós Károly tér 
megszépítésére. Szerencsére 
az sem mindennapos, hogy 
az önkormányzat, ha perbe 

fogják vagy maga indít pert, 
akkor igénybe vegye az adott 
típusú ügyekre specializáló-
dott ügyvédek segítségét. Más 
fortélyai vannak a munkaügyi 
vitáknak.
Ezért önmagába nem kifogá-
solható, ha egy minisztérium 
vagy önkormányzat alkal-
manként külső szakértőkre 
támaszkodik. Feltéve, ha a 
munka valós és az ár nem ir-
reálisan magas. Feltéve, ha 
mindez nem titokban történik 
és a szabályok világosak. Egy 
sokszáz milliárdos beruházás 
esetén egy busás tanácsadói 
megbízás is jogos lehet, míg 
ha mindez nem más, mint a 
közpénzek gátlástalan lenyú-
lása, akkor egyetlen forint 
kifizetése is vérlázító. Mindezt
azért bocsájtottam előre, mert 
a napokban válaszoltam éppen 

egy fideszes képviselő e témá-
ban hozzánk intézett levelére. 
Néhány részlet a válaszból: 
„A Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium rend-
szeresen igénybe vesz megfe-
lelő tapasztalattal rendelkező 
külső szakértőket. Talán 
ugyanez, a hatékonyságra való 
törekvés vezérelhette a Fidesz 
kormány idején az akkori 
Gazdasági Minisztériumot is, 
amikor különféle kommuniká-
ciós és tanácsadói feladatokra 
szerződések százait kötötte. 
Például 2000-ben és 2001-ben 
a minisztérium 681 különböző 
szerződést kötött külsős ta-
nácsadói, kommunikációs és 
egyéb feladatokra, összesen 
közel 625 millió Ft értékben. 
Mindehhez hozzátartozik, 
hogy 2001-ben a Gazdasági 
Minisztériumban az alkalma-

zottak létszáma 568 fő volt. 
Napjainkra az NFGM – mint 
általános jogutód – által fel-
ügyelt szakmai területek szá-
ma lényegesen bővült, többek 
között területfejlesztéssel, fej-
lesztéspolitikával. Emellett az 
a tény, hogy ma már hazánk az 
Európai Unió tagja, ugyancsak 
többletfeladatokat jelent a tár-
ca számára. Mindezek ellenére 
jelenleg csupán 408 fő dolgo-
zik a tárcánál. 
Végezetül fontos kiemelni, 
hogy az NFGM, illetve jog-
elődje, a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium működé-
sének reformja során az elmúlt 
években több mint 20 százalék 
költségcsökkentést ért el.”
Nos, hogy mit csinálna a Fi-
desz, még nem tudni. Hogy 
mit csinált, arra viszont em-
lékszünk.

Mennyit fizetne a Fidesz
a tanácsadóknak?

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Emai széthúzó vagy an-
nak tartott világban néha 
tényleg rácsodálkozik az 

ember, hogy a mikroközössé-
gek szintjén azért normálisan 
is tudnak működni az emberi 
kapcsolatok, minden gond és 
probléma ellenére. A napokban 
kaptam egy e-mailt a Klapka 
utca lakótelepi részéről, egy 
nagyon kedves anyukától, aki 
megköszönte az önkormány-
zat Zöldprogram Irodájának 
segítéségét a lakótelepi házak 
között található kis játszótér 
felújításához. Magam is jártam 
arra a napokban körülnézni. 
Nem állítom, hogy a legszebb 
játszóterünk, de hogy az egyik 

legkedvesebb, az biztos. Nem 
azért, mert nagyon sokat köl-
töttünk rá, és még csak nem is 
azért mert a legnagyobb, vagy 
valami különlegesen új játszó-
eszközt helyeztünk volna ki. 
Azért jó ez a hely, mert egy 
apró, de jó példa arra, hogy 
hogyan működhetnénk együtt, 
hogyan dolgozhatnánk közö-
sen azért, hogy valami szebb 
és jobb legyen. Itt ugyanis a 
környéken élő szülők a két 
kezük munkájával, szabad-
idejüket, tudásukat, pénzüket 
áldozták arra, hogy valami, 
jelesül egy játszótér szebb, 
jobb használhatóbb legyen. 
A lakótelepi házak között 

közösség formálódott, klubot 
„alapítottak”, évzáró összejö-
vetellel búcsúztatták a nyarat. 
Na, szóval normálisan élnek, 
nem várják, hogy a sültgalamb 
a szájukba repüljön, tesznek 
önmagukért. Ilyen esetekben 
mindig örömmel segít az ön-
kormányzat. És a levél után 
elgondolkodtam, hogy hál’ 
Istennek vannak még ilyen 
összetartó közösségek Kis-
pesten, hiszen, amikor sorra 
írom alá a „Fogadj örökbe egy 
közteret” programunk szerző-
déseit, tudom, hogy a papírok 
mögött, hasonló közösségek 
dolgoznak, például a Vas Ge-
reben utcában, a Csokonai, 

vagy a József Attila utcákban, 
iskolai, óvodai falak között. Ha 
többen lennének, többen len-
nénk, akár itt Kispesten, akár 
az országban, biztos előbbre 
tartanánk. Ha nem a mások 
fúrása, vagy akár csak apró 
bosszantása lenne sokszor a 
cél, hanem megpróbálnánk 
többször összekapaszkodni, 
úgy, ahogy azt, mondjuk a 
Klapka és az Irányi utcák kö-
zött teszik a kispestiek. Akkor, 
nem csak előbbre tartanánk, 
nem csak tisztábbak és rende-
zettebbek lennének a közterü-
leteink, biztonságosabbak az 
utcáink, de minden bizonnyal 
boldogabban is élnénk.

Összetartó közösségek

A

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

„Ha nem a mások fúrása lenne sokszor a cél, (...) akkor minden 
bizonnyal boldogabban is élnénk.”

A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete szep-
tember 15-én tartotta soros 
ülését:

A zárt ülést követően az 
idei költségvetés módosítá-
sáról, illetve a kerületi építé-
szeti-műszaki tervtanács mű-
ködésének rendjéről alkotott 
rendeleteket a képviselő-tes-
tület. Ezek mellett módosí-
tották a polgármesteri hivatal 
SZMSZ-éről, a kitüntető díj 
és a dicsérő oklevél alapí-
tásáról és az adományozás 
rendjéről, az állattartásról, a 
játszótéri dohányzás tiltásá-
ról, valamint a Városrende-
zési és Építési Szabályzatról 
szóló rendeleteket.

Elfogadták a 2009. évi 
költségvetési előirányzatok 
I. féléves teljesítéséről szó-
ló beszámolót. Gajda Péter 
polgármester elmondta, 
várhatóan 20 év óta először 
tudja hitelfelvétel nélkül zár-
ni az évet az önkormányzat. 
Félévkor 81 millió forintos 
működési többlet van a ter-

Testületi döntések
Sörkultúráról 
a könyvtárban

vezetthez képest a büdzsében. 
Az eredmény a szigorú és taka-
rékos gazdálkodás eredménye. 

Két ingatlan vásárlásáról 
döntöttek a képviselők az Ady 
Endre út – Üllői út – Kisfaludy 
utca által határolt, a telepü-
lésfejlesztési koncepcióban 
rehabilitációs területként jelölt 
kerületrészben. A Báthory utca 
6. és a Kisfaludy utca 3. mellett 
önkormányzati ingatlanok is 
vannak, így később lehetőség 
nyílik a nagyobb fejlesztésre.

A testület döntött, nyílt, lici-
tálós pályázaton értékesíti a Vas 
Gereben utca 105. alatti ingat-
lant, valamint lemond a Török 
utca 7. elővásárlási jogáról és 
értékesíti tulajdonrészét. Így ott 
is elindulhat a fejlesztés. 

Kispest idén is csatlakozott a 
hátrányos helyzetű, felsőfokú 
tanulmányokat folytató diáko-
kat támogató Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázathoz. A pályá-
zati kiírás megjelenése után az 
érintettek október 30-ig pályáz-
hatnak.

A MEASZ – Összefogás 
a Demokráciáért szervezet 
kezdeményezésére úgy 
határoztak a képviselők, 
hogy az 1944-ben elhurcolt 
3 000 kispesti áldozat és 
vészkorszak üldözöttjeinek 
megmentését vállalók emlé-
kére minden év június 30-án 
gyászlobogót helyeznek 
ki a városházára. A Fidesz 
javaslatára június 15-én a 
kommunizmus áldozatai-
ra emlékeznek ugyancsak 
gyászlobogóval.

Elfogadta a testület a Kis-
pest Városfejlesztési és Üze-
meltetési Kft. SZMSZ-ét, a 
felügyelő bizottság ügyrend-
jét és a kft. idei üzleti tervét.

A Közpark Nonprofit Kft.
első félévi tevékenységéről 
szóló beszámolót is elfogad-
ták a képviselők. 

A futsal és a ritmikus 
gimnasztika képzés idei 
bevezetése miatt módosult 
az Eötvös iskola pedagógiai 
programja.

Idén 90 éves a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium (volt 
Landler Jenő Gimnázium).
Október 16-án 16.00 órától: 
öreg diák találkozó a gimná-
ziumban. Október 17-én: ju-
bileumi gálaműsor a Stefánia 
Kultúrpalotában.
A gálaműsorra jegyek az 
iskola gazdasági irodájában 
Reizingerné Fejes Tündé-
nél kaphatók (347-9044). 
web: deak.kispest.hu e-mail: 
kdfg19@gmail.com
Várjuk szeretettel egykori di-
ákjainkat!

90 éves 
a Deák

FELHÍVÁS

SZABADIDŐ

A nyári szünet után szep-
tember 26-án folytatta 
KultúrCafé sorozatát a kis-
pesti Szabó Ervin könyvtár. 
A program ezúttal a sör 
történelmébe kalauzolta a 
résztvevőket, Soós István 
történész segítségével. Vé-
gigkövethettük az ital kiala-
kulásának történetét vissza-
nyúlva egészen az ókorig: 
az anekdotákkal, fennmaradt 
írásokkal, képekkel kísért 
előadásból betekintést nyer-
hettünk a mezopotámiai, 
egyiptomi, európai sörkészí-
tés rejtelmeibe.
A műsorban közreműködő 
Herman Antal Soroksári 
Harmonika Klub igazi sram-
lizenével szórakoztatta a 
közönséget. A szünetben a 

Szebeni Ászok jóvoltából a 
sós perec mellé sörrel ked-
veskedtek a rendezők, így 
teljessé vált a bajor hangulat. 
Az előadás második felében 
a magyar sör kialakulásáról 
hallhattunk, majd a rende-
zők közös játékra invitálták 
a nézőket; a prezentációból 
tettek fel kérdéseket, és nem 
maradhatott el a közös ének-
lés sem: a „Lökd ide a sört” 
című dallal zárult a délután.

PAP VIKTÓRIA
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A gyászlobogóról

zt hiszem, sokunk számára is-
meretlenek a történelem egyik 

sötét foltjaként emlegetett második 
világháború részletei. A példátlan 
népirtás sajnos kerületünket sem 
kerülhette el. 1944-ben mintegy 
háromezer kispestit deportáltak 
haláltáborokba, akik onnan már 
soha nem térhettek vissza. Többsé-
gükben zsidó származásúak lévén 
a holokauszt áldozatai lettek. Az 

elhurcoltak között voltak olyan 
keresztények, akik dacolva a ve-
széllyel, igaz emberekként sokáig 
bújtatták zsidó ismerőseiket, bará-
taikat. Sorsuk később egybeforrt, 
ők is a haláltáborokban végezték.
Rájuk kívánt emlékezni a Ma-
gyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége – Összefogás a De-
mokráciáért társadalmi szervezet 
azzal, hogy javasolta a képviselő-
testületnek minden év június 30-
ára a Városház téren gyászlobogó 
felvonását az áldozatok emlékére. 
A kezdeményezéssel minden kép-
viselő egyetértett, aminek egyhan-
gú igen szavazattal adtunk hangot. 
Furcsának és provokatívnak tűnt 
az ellenzéknek a téma tárgyalása 
közbeni két módosító javaslata, 
melyek szerint szavazást kértek a 
kommunizmus áldozatainak em-

lékére történő megemlékezésről is, 
mely szerint annak a napja június 
15. vagy 30. lenne. Az emlékezés 
szándékával teljes mértékben 
egyetértek. Demokrataként eluta-
sítok minden diktatórikus rend-
szert, intézkedést, tettet. Ugyan-
akkor értetlenül állok a javaslat 
időzítése és a megjelölt dátumok 
előtt. Az eredeti előterjesztés Kis-
pestről és a 3 000 elhurcolt kerüle-
ti lakosról szólt, akiknek nevét és 
korabeli címét a javaslattevők fel-
kutatták. Tehát nem csupán általá-
nosságokról, a diktatúra általában 
vett elutasításáról, hanem konkrét, 
Kispesthez köthető eseményről és 
személyekről van szó. Értetlensé-
gem legfőbb oka pedig az, hogy 
már létezik hazánkban a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emléknap-
ja, melyet a Magyar Köztársaság 

Országgyűlésének 2000. június 
13-án elfogadott 58/2000. (VI.16) 
számú határozata rendelt el. En-
nek értelmében rájuk minden év 
február 25-én emlékezünk ország-
szerte. Ettől függetlenül képvise-
lő-testületünk többsége elfogadta 
és megszavazta a javaslatot, így 
Kispesten minden év június 15-én 
a kommunista diktatúra áldozatai-
ra emlékezünk. 
Az emlékezésnél is fontosabbnak 
tartom, hogy minden demokrácia 
iránt elkötelezett állampolgár min-
dent megtegyen annak érdekében, 
hogy Magyarországon soha többet 
ne üthesse fel a fejét semmiféle 
diktatúra, szélsőség. Ebben el-
sősorban a politikusoknak van 
kiemelt szerepük, de a politikától 
távol állók előtt is negatív példa 
lehet a vészteljes múlt.

Fekete László (MSZP)

gység vagy megosztottság. Ez 
volt a tétje a múltkori testületi 

ülés egyik napirendjének, amikor 
is indítványoztam, hogy ne csupán 
egyfajta diktatúra egyes kispesti 
áldozatairól, hanem valamennyi 
diktatúra valamennyi kispesti 
áldozatáról emlékezzünk meg. 
Együtt, egységben. Ezzel is példát 

mutatva összefogásból, demokra-
tikus gondolkodásból. 
A szocialisták azonban sajnos 
ebből nem kértek. Ők nem az egy-
séget, hanem a megosztottságot, a 
külön emlékezést, a különbségté-
telt választották. Az „oszd meg és 
uralkodj!” lelkületét.
Nem árt rögzíteni a tényt: Ma-
gyarországon kizárólag szocia-
listák működtettek diktatúrát! A 
nemzeti szocialisták (nácik-nyila-
sok) a II. világháború idején;  az 
államszocialisták (kommunisták) 
pedig 1919-ben, valamint a II. 
világháború után. A demokráciá-
ban minden emberi élet egyenlő, 
így az ártatlan áldozatok között 
sem szabad különbséget tenni. A 
diktatúrák azonban különbséget 

tesznek az áldozatok között asze-
rint, hogy milyen népcsoportból 
származnak (nemzeti szocialis-
ták), vagy , hogy milyen társadal-
mi csoport tagjai (kommunisták). 
Ha az áldozat a besorolásuk sze-
rinti „rossz” csoport tagja, akkor 
megemlékezni sem szabad róla, 
sőt akár bűnösnek is kikiáltják 
őket. Mi demokraták vagyunk. 
Számunkra minden ártatlan áldo-
zat egyenlő, mi mindegyikük előtt 
fejet hajtunk, nem méricskélünk. 
Nekünk nem az számít, hogy egy 
embert a nyilasok (nemzeti szo-
cialisták), vagy a kommunisták 
(államszocialisták) ölték meg. 
Nekünk minden emberi élet szent 
és sérthetetlen. Ezért terjesztettem 
elő javaslatomat, hogy minden év 

június 30-án ne csupán az 1944-
ben elhurcolt kispestiekről, hanem 
valamennyi diktatúra valamennyi 
ártatlan kispesti áldozatáról em-
lékezzünk meg. Az MSZP ebből 
nem kért. Ezután azt javasoltam, 
hogy minden év jún. 15-én emlé-
kezzünk meg az államszocialisták 
(kommunisták) ártatlan áldoza-
tairól is. Ez a javaslatom már át-
ment, bár az MSZP-ből sokan nem 
támogatták azt. Ők, úgy látszik, 
különbséget tesznek a kétfajta 
diktatúra áldozatai között.
Sajnáljuk, hogy a kispesti szocia-
listák az egység helyett a megosz-
tást, az áldozatok előtti egyenlő 
főhajtás helyett a méricskélést 
választották. Ez nem méltó egy ál-
lítólagosan demokratikus párthoz.

gyüttérzés, soha és méltóság. 
Talán ezek a legfontosabb gon-

dolatok, amelyek eszembe jutnak, 

ha bármilyen elnyomó rendszer 
áldozataira emlékezünk.
Együttérzés - mert mindazoknak, 
akik érintettek, talán a legfonto-
sabb, hogy érezzék, osztozunk 
fájdalmukban. 
Soha - hogy soha senki ne válhas-
son áldozattá származása, bőr-
színe, vallása vagy nézetei miatt, 
hogy ezek a borzalmak soha ne 
ismétlődhessenek meg. 
Méltóság - hogy azok, akiktől 
életükben elvették emberi mél-
tóságukat, legalább halálukban, 

rájuk való emlékezésben kapják 
meg azt. Éppen ezért nem értem, 
Tarnai Richárd képviselő társam 
testületi ülésen felvetett javaslatát. 
Nem azért nem értem, mert nem 
tartom elfogadhatónak azt, hogy 
minden kor üldözötteire egy napon 
emlékezzünk, hiszen ez egy támo-
gatható javaslat, amennyiben az 
érintettek is így gondolják. Hanem 
azért, mert az előterjesztés módja 
és felvezetése, egyértelműen és 
szándékosan provokatív volt, nem 
törődve a kérelmet előterjesztők 

véleményével és érzelmeivel. Úgy 
gondolom, hogy először és első-
sorban az érintettek képviselőivel 
kellett volna egyeztetnie és csak 
ezt követően, egyetértés esetén 
javasolni a képviselő-testületnek 
elfogadásra a közös emlékezést. 
Természetesen ez még mindig 
megtehető. Ha már az elmúlt 
években sikerült szinte mindenből 
politikai vitát kavarni és annyi 
minden besározódott, legalább az 
emlékezés maradjon tiszta, politi-
kamentes és méltóságteljes.

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

Szemők Gábor (SZDSZ)
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Timár Béla (Összefogás Kispestért)

gyász, illetve a halottakról 
való megemlékezés szinte 

minden kultúrkörben kiemelt 
jelentőségű volt, és napjainkban 
is az. Van ahol csendesen, szinte 
befelé fordulva gyászolnak, van 

hol harsányan, mondhatni teát-
rálisan teszik. A megemlékezés 
viszont szinte mindenütt hason-
lóan történik.
Meg kell különböztetni tehát a 
tragédia bekövetkeztekor, illetve 
a későbbi időpontban szokásos 
teendőket. Ezért tartom elhibá-
zottnak a gyászlobogó kihelye-
zését, hiszen az akkor szokás, 
amikor a tragikus esemény 
bekövetkezik. Utána a megemlé-
kezés inkább koszorúzással egy-
bekötött ünnepség keretei között 
történik. 
Egy hozzátartozónk elveszté-
sekor is más történik a temetés 

környékén, és más a halálévfor-
dulón, amikor a család kimegy 
a temetőbe egy koszorúval 
gyertyát gyújt és csendben em-
lékezik.
A gyászlobogó kihelyezése az 
áldozatok emlékére egyrészt 
nem „alkalomhoz illő”, másrészt 
– ha ezzel akarják pótolni a meg-
emlékezést – nagyon leegysze-
rűsíti, elbagatellizálja a dolgot. 
Ha viszont van megemlékezés, 
fölöslegesnek tartom a gyászlo-
bogó kirakását, mert az emberek 
többsége azt fogja hinni, hogy 
egy városházi dolgozó vagy egy 
képviselő halt meg, és nem egy 

több évtizede bekövetkezett ese-
ményre gondol.
Összességében pedig úgy gondo-
lom, hogy amellett, hogy a tra-
gikus eseményeket nem szabad 
elfelejteni, az áldozatok emlékét 
őrizni kell, rá kellene szoknunk 
arra, hogy a magyarság történel-
méből a sikeres eseményeket is 
megünnepeljük. Talán ezek az 
alkalmak jobban összekovácsol-
nák nemzetünket, mint az örökös 
önmarcangolás és búslakodás. 
Meg kellene tanulnunk felszaba-
dultan örülni, és büszkének lenni 
múltunk dicsőséges korszakaira, 
eseményeire.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén gyászlobogó kihelyezéséről döntöttek. Ezzel minden év június 
15-én  a kommunizmus, június 30-án az 1944-es vészkorszak áldozataira emlékeznek.

A

ispest önkormányzatának 
képviselő-testülete szep-

temberi ülésén rendeletében 
döntött, hogy a kerületünkben 
tartott kutyákat elektronikus 
azonosítóval (mikrochip-
transzpander) kell ellátni és a 
polgármesteri hivatal hatósági 
irodájához bejelenteni (regiszt-
rálni). Azok a tulajdonosok 
(tartók), akik már elvégezték 
kutyájukon a mikrochip beül-
tetést, szintén kötelesek a szük-
séges adatokról a hivatal fent 
említett irodáját tájékoztatni.
Ez az ügyes kis szerkezet az 
állat bőre alá helyezve (az állat 
injekció formában kapja meg) 
tartalmazza a bejelentett re-
gisztrációs adatókat, amelyek a 
következők: a kutya tulajdono-
sának neve, a kutya azonosítási 
adatai (faja, ivara, születési ide-
je stb.), az állatot beoltó orvos 
neve és rendelőjének címe.
A regisztrációs adatok birto-
kában – amelyet a hatósági 
iroda rögzít – lehetőség nyílik 
az elkóborolt kutyák azonosí-
tása során őket visszajuttatni 
gazdájukhoz, azonosíthatóvá 
válnak a szabálysértő állattar-
tók, esetleges kutyatámadás, 
harapás esetén a veszettség 

elleni védőoltás meglétének 
megállapítása. Ezek nagyban 
segíthetik mind a gazdák, mind 
a hatóság helyzetét, és úgy ér-
zem, sok kutyát nem tartó sze-
mély részére is megnyugvást 
jelenthetnek, hiszen az állat 
sem anonim már.
A rendelet a továbbiakban ki-
mondja, hogy minden 2009. 
november 1-je után született 
és a kerületünkben tartott 
kutyát három és hat hónapos 
kora között mikrochippel kell 
ellátni. A 2009. november 1-je 
előtt született kutyák esetében 
a tulajdonos vagy tartója, leg-
később a 2011-ben esedékessé 
váló veszettség elleni védőoltás 
beadásáig köteles a mikrochip 
behelyezését biztosítani. A ren-
delet végrehajtására tehát több 
mint két év áll rendelkezésre.
Szükségesnek tartom azonban 
megjegyezni, hogy 2012. ja-
nuár 1-jét követően, azok a ke-
rületi lakosok, akik mikrochip 
azonosító nélkül viszik kerületi 
közterületeinkre kutyájukat, 
szabálysértést követnek el és 
30 000 Ft pénzbírsággal sújt-
hatók, miként azok is, akik a 
regisztrálást elmulasztják. A 
rendelet címe: „Budapest Fő-

város XIX. ker. Kispest Önkor-
mányzat képviselő-testületének 
32/2009.(IX.18.) számú ren-
delete az állattartás rendjéről 
szóló 39/2004.(IX.13.) számú 
rendeletének kiegészítéséről”, 
mely megtekinthető a pol-
gármesteri hivatal holnapján 
www.kispest.hu önkormány-
zat/rendeletek címszó alatt. A 
mikrochip behelyezésével kap-
csolatos kérdésében keresse ál-
latorvosát, regisztrációs jellegű 
kérdéseire az alábbiakban fel-
sorolt telefonszámokon, illetve 
e-maileken kaphat választ a 
hatósági iroda munkatársától: 
3474-665 Tarné Azari Zsu-
zsanna e-mail: tarne@hivatal.
kispest.hu vagy 3474-593 
Nagyné Varga Szilvia e-mail: 
nagyne@hivatal.kispest.hu
Mark Twain írja egy helyen 
„Ha magunkhoz veszünk egy 
éhező kutyák és ellátjuk min-
den jóval, nem fog megharapni. 
Ez a legfőbb különbség a kutya 
és az ember között”. Higgye 
el kedves olvasó a kutyája a 
mikrochipért is hálás lesz, és 
nem fogja megharapni.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
Címzetes Főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ

„Személyi igazolvány” 
kutyáknak
K

A Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium és a Ma-
gyarországi Cigányokért 
Közalapítvány pályázatot 
hirdet azon cigány hallgatók 
részére, akik főiskolán vagy 
egyetemen az első diploma 
megszerzéséért nappali ta-
gozaton folytatják tanulmá-
nyaikat.
Jelentkezni a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat-
nál lehet október 18-ig.
Cím: XIX., Áruház köz 2-4.

A Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium és a Magyar-
országi Cigányokért Köz-
alapítvány pályázatot hirdet 
külföldi tudományos, művé-
szeti, felsőfokú intézmény-
ben tanulmányokat folytató 
cigány hallgatók részére.
Jelentkezni a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat-
nál lehet október 22-ig.
Cím: XIX., Áruház köz 2-4.

A Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium és a Magyar-
országi Cigányokért Köz-
alapítvány pályázatot hirdet 
magányszemélyeket érintő, 
veszélyeztető lakhatási krí-
zishelyzet elhárításának és 
megoldásának részbeni tá-
mogatására.
Jelentkezni a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat-
nál lehet.
Cím: XIX., Áruház köz 2-4.

Pályázatok
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legtöbben kételkedve fo-
gadták a volt polgármester 

tavaszi bejelentését, miszerint 
biciklire pattan és mintegy két 
és fél hónap alatt Európa Mária-
kegyhelyeit érintve végigszeli 
az öreg kontinenst. A szándék 
komolyságát senki sem vitatta, 
hiszen már tavaly szeptem-
berben elkezdte felkészülését 
a nagy útra – tíz hónapon ke-
resztül rótta a kilométereket a 
környező teleüléseken –, de a 
kétkedők nagy meglepetésére 
valóban teljesítette is a több 
mint 5 ezer kilométeres zarán-
doklatát. Június 20-án indult 
az erdélyi Gyimesbükkről, és 
augusztus végén érkezett meg 
a portugáliai Fatimába. Erdély 
elhagyása után a Duna mellett 
keresztülszelte hazánkat, majd 
nyugati szomszédunk, Auszt-
ria érintésével átvágott Német-
országon, Franciaországon, 
Spanyolországon és augusztus 
25-én érkezett meg a portugá-
liai Fatimába.  Hogy mindezt 
miért tette? Kérdésünkre azt 
mondta: „ezt a zarándokutat 
ajánlottam fel azért, hogy 

Nagyboldogasszonyunk segít-
sen a magyarságnak megtalál-
ni a belső békéjét, létrehozni 
egységét, és ebből, erre ala-
pozva elindulni a felemelkedés 
útján” – fogalmazott. Hozzá-
tette még: „másik célom volt, 
hogy rávilágítsak, megfelelő 

felkészüléssel és lelkierővel 
drogok és dopping nélkül is el 
lehet érni jelentős eredményt.”
Az út egyik legnagyobb nehéz-
sége – természetesen a fizikai
megpróbáltatásokon kívül – az 
volt, mondta lapunknak, hogy 
a legapróbb dolgoktól elkezdve 
mindenben magára van utalva 
a magányos utas. Egyedül kel-
lett azt a döntést is meghoznia, 
hogy megáll vagy folytatja 
zarándoklatát, amikor mintegy 
a táv felénél a nyelőcsövében 
elpattant egy ér. Vállalta a 
kockázatot, és tovább ment. 
Megtudtuk, szerencsére a bel-
ső vérzés néhány napon belül 
elmúlt és végül komolyabb 
egészségügyi probléma nélkül 
teljesítette a távot. 
Érdeklődésünkre elmondta, 
az egész távot igazából nem 
ajánlja senkinek, de megfelelő 
mentális és fizikai felkészülés
után kisebb szakaszait bátran 
teljesíthetik a kihívásokat sze-
rető kerékpárosok – mondta 
végül lapunknak az Összefo-
gás Kispestért önkormányzati 
képviselője.

Ötezer kilométer 
kerékpáron

ZARÁNDOKLAT

KISPEST KISPEST

yümölcsök, zöldségek, 
virágok és kerti növé-

nyek népesítették be szep-
tember utolsó hétvégéjén 
a Kispesti Kaszinót, ahol 
a Kertbarát Klub rendezte 
meg hagyományos őszi ter-
ménybemutatóját és dísznö-
vény-kiállítását. Tóth Tibor, 
a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke megnyitójában 
példaértékűnek nevezete a 
civil szervezet működését, 
amit alátámaszt a klubnak 
tavaly ítélt „Zöld Kispestért” 
díj is. Dr. Szántó Matild, a 
zsűri elnöke értékelésében 
úgy fogalmazott „gazdag, 
szép kiállítás fogadja a kö-
zönséget”, melyen virágos és 
gyümölcs kert kategóriákban 
hirdettek helyezéseket. A be-
mutatón osztották ki a Dávid 
Miklós Kertverseny díjait is, 
melyre megtudtuk, összesen 

31 kispesti jelentkezett, akik 
mindannyian saját maguk 
gondozzák kertjeiket. A 
tárlaton Terjéki Zsuzsanna 
magvakból készült képeit is 
megtekinthették az érdeklő-
dők.

Kertbarátok kincsei a Kaszinóban
G

KIÁLLÍTÁS

Mint arról korábbi lapszámainkban már beszámoltunk, nem 
mindennapi zarándoklatra vállalkozott az önkormányzat egyik 
képviselője. Timár Béla, korábbi polgármester a nyáron Erdély-
ből a portugáliai Fatimáig kerekezett.

Keresztül kerekezte Európát

VI. alkalommal rendeztük 
meg szeptember 18-20. 

között hagyományos nemzetkö-
zi versenyünket, melyen a 
sakkozók mellett a Kispesti 
Kaszinóban szerdánként ot-
thonos gószakosztályunk nem 
kisebb feladatra vállalkozott, 
mint a magyar góbajnokság 
megszervezése. Bridzselőink is 
képviseltették magukat a fesz-
tiválon, valamint az eseményt 

Széchenyi emlékére rendezett 
ingyenes diák sakkverseny 
egészítette ki.
A nemzetközi értékelésre 
kerülő sakkversenyen a csa-
patversenyt kísérte a legtöbb 
figyelem,  végül csapatunk
– tagjai Zsipi Márk, Ngo Tan 
Don, Péli Noémi és László 
Debóra – a harmadik helyet 
szerezte meg. Legjobb ifjúsági
sakkozónk, a kispesti Zsipi 

Márk egyéni összetettben elért 
második helyével a verseny 
legjobb ifjúsági sakkozójának
bizonyult. A versenyen a 18. 
életévüket már betöltött felnőtt 
versenyzők is részt vehettek, 
e sorok írójának legnagyobb 
örömére a legjobb sakkozónak 
ifj. Ádám György bizonyult.

Ádám György
Kispesti Sakkszövetség

Sakksikerek
X

Kispest önkormányzata az 
iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-meg-
takarítást eredményező kor-
szerűsítésének, felújításának 
támogatására kiírt minisztéri-
umi pályázatok önkormányzati 
támogatással történő kiegé-
szítésére vissza nem térítendő 
támogatási keretösszeget ha-
gyott jóvá a 2009. évi költség-
vetésében.
A pályázat célja: Az iparosított 
technológiával épített (kis-
blokkos, alagutzsalús, paneles 
technológiával épített), mini-
mum 10 lakásos lakóépületek 
energiatakarékos felújításának 
támogatása.
A pályázat részvételi feltéte-
leit, Bp. Főv. XIX. ker. Kispest 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 26/2005.(VIII.10.) sz. 
rendeletének  II. sz. fejezete 
tartalmazza. (A minisztérium 
által kiírt pályázatból nem min-
den tevékenységet támogatja 
az önkormányzat a rendelet 
szerint.)
A rendelet és a jelentkezési 
lap átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Hasznosítási Irodáján (1195 
Bp. XIX. ker. Városház tér 
18-20. C. ép. I. emelet 40-41.) 
félfogadási időben hétfő 14:00 
- 18:00 , szerda 8:00 - 16:30 és 
péntek 8:00 - 12:00 óra között.
A pályázatok leadása ugyanitt 
történik.
Információ a 3474-583 tele-
fonszámon is kérhető. A Pályá-
zat teljes anyaga (hirdetmény, 
rendelet, jelentkezési lap) le-
tölthető a http://www.kispest.
hu/ honlapról (pályázatok).
Jelentkezési határidő: folya-
matos, legkésőbb október 16. 
12:00 óra.
A pályázatokat a Tulajdonosi 
Bizottság - soros ülésén - fo-
lyamatosan bírálja el (a ren-
delkezésre álló összeg erejéig), 
az eredményről valamennyi 
pályázó írásos értesítést kap.

Panel pályázat

Kispest önkormányzata az Ok-
tatási és Kulturális Minisztéri-
ummal együttműködve a 2010. 
évre kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási hallgatók számára.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
a Felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvényben 
meghatározott képzési időn, 
illetve az egyetemi és főiskolai 
hallgatók által fizetendő díjak-
ról és térítésekről, valamint a 
részükre nyújtható támogatá-
sokról szóló 51/2007. (III.2-
6.) Korm. rendelet 5.§-ában 
meghatározott keretek között, 
a felsőoktatási intézmény Sza-
bályzatában meghatározott 
határidőn belül állami felső-
oktatási intézményben, illetve 
az Oktatási Minisztérium és 
az intézmények közötti meg-
állapodás alapján nem állami 
felsőoktatási intézményben 
folyó nappali tagozatos, első 

alapképzésben, első kiegészítő 
alapképzésben, első szakirá-
nyú továbbképzésben, vagy 
első akkreditált iskolai rend-
szerű felsőfokú szakképzésben 
vesznek részt.

A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2009. október 30.

A pályázatot a polgármesteri 
hivatalnál (Humánszolgálta-
tási Irodán, Oravecz Éva köz-
művelődési referensnél – 1192 
Bp. Ady E. út 7. I. emelet 1.) 
írásban, a pályázó által aláírva, 
egy példányban kell benyúj-
tani, pályázati űrlap és bővebb 
felvilágosítás ugyanitt kérhető 
(tel.: 347-4631) vagy az www.
bursa.hu internetcímen találha-
tó.

A pályázók pályázatukat a pol-
gármesteri hivatalban, továbbá 
az interneten a www.bursa.hu 
hozzáférhető pályázati űrlapon 
kötelesek benyújtani.

A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

Bursa Hungarica
Kispest önkormányzata az 
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériummal együttműköd-
ve a 2010. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű 
fiatalok (a 2009/2010. tan-
évben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások, 
illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizet-
tek) jelentkezhetnek, akik 
a 2010/2011. tanévtől kez-
dődően állami felsőoktatási 
intézmény keretében állami-
lag támogatott, teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfo-
kú alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felső-
fokú szakképzésben kíván-
nak részt venni. A pályázók 
közül csak azok részesülhet-

nek ösztöndíjban, akik 2010-
ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2010/2011. 
tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2009. október 30.

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

A pályázók pályázatukat a 
polgármesteri hivatalban, to-
vábbá az interneten a www.
bursa.hu hozzáférhető pá-
lyázati űrlapon kötelesek be-
nyújtani.

A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

Bursa Hungarica
PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT

„A” típusú pályázati kiírás „B” típusú pályázati kiírás

Növénybemutató 
a Fő utcai épületben

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztat-
juk Önöket, hogy az 1985-ben 
koporsósan temetett, illetve 
lejárt, de újraváltott egyes és 
kettős sírhelyek, valamint a 
2000-ben temetett, illetve lejárt, 
de újraváltott urnafülkék, urna-
sírok, urnakripták – 25 illetve 
10 éves – használati ideje letelt. 
Ezen temetkezési helyeket az ér-
vényben lévő rendelkezésekben 
biztosított jogkörünknél fogva 
újraváltásra meghirdetjük. Fel-
hívjuk figyelmüket, hogy akik
a fenti sírokkal, urnahelyekkel 
kapcsolatban intézkedni kíván-
nak, az illetékes temetőirodában 
jelentkezzenek 2010. december 
31-ig. Kérjük, a hozzátartozókat 
a határidőn belüli intézkedésre, 
mert annak lejárta után lehe-
tőség nyílik az újra nem váltott 
temetkezési helyek kiürítésére, 
és újratemetésére.

BUDAPEST TEMETKEZÉSI 
INTÉZET ZRT.

Sírhelyek
FELHÍVÁS

A
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armincéves évfordulóját 
ünnepli idén a Berzsenyi 

utcai Zöld Ágacska Óvoda, 
szeptember 25-én egész na-
pos rendezvényt tartottak a 
jubileum alkalmából, melyen 
átadták az intézmény megújult 
udvarát is. 
Megnyitójában Szegediné 
Török Tünde óvodavezető az 
intézmény három évtizedes 
történetét ismertette a közön-
séggel, majd a korábbi igaz-
gatók – Póczik Istvánné és 
Németh Zoltánné –, valamint a 
megnyitás óta aktívan dolgozó 
Mihalik Ferencné munkáját 
köszönte meg. Gajda Péter pol-
gármester az óvoda pedagógiai 
programjában jelentős szerepet 
képviselő környezettudatos ne-
velést emelte ki beszédében. A 
gyerekek műsorát követően a 
polgármester és az intézmény 
vezetője a kisgyerekekkel 
közösen vágta át a megújult 

óvodaudvar átadását jelképező 
nemzetiszínű szalag. Meg-
tudtuk, a munkák során nyári 
zuhanyzót alakítottak ki, bő-
vítették a játszóparkot – fabás-
tyát és ökrösszekeret építettek 
–, valamint füves focipályát is 
kapott az intézmény.

Az évforduló alakalmából 
gyerekrajz-kiállítás, de régi 
játékokkal és fényképekkel 
még óvodamúzeum is várta 
az érdeklődőket, valamint az 
intézmény történetét bemutató 
diavetítést is láthatott a közön-
ség. 

FEJLESZTÉS

HÍREK  |  KÖZLEMÉNYEK HÍREK  |  KÖZLEMÉNYEK

ásodik évadját indítot-
ta szeptember 19-én a 

KMO Salsa Klubja, ahol este 
9-től hajnali 3-ig rophatták a 
kubai tánc szerelmesei. Az est 
házigazdája az a Salsa Con 
Timba tánccsoport volt, akik 
kedd és csütörtök esténként 
tanfolyamokat is tartanak a 
Teleki utcai művelődési ház-
ban. A forró hangulatú buli 
alatt Palles Péter, Lukács Haj-

nal Auróra és El Nińo segítsé-
gével tanulhatták a vendégek 
a legfontosabb lépéseket, 
így elsajátíthatták többek 
közt a timba, a bachata és a 
reggaeton alapjait is. Éjféltől 
táncbemutatóval kápráztattak 
el mindenkit, majd az össz-
tánc alatt minden tanár és 
táncos a parkettre hívta a ven-
dégeket. Ugyan ez volt az év 
nyitóbulija, de aki lemaradt, 

az október 24-én szintén 21 
órás kezdettel átélheti a latin 
pezsgés erejét!
(A KMO-ban szeptember 
15-ével indult új kezdő tánc-
tanfolyam, ahol gyerek és női 
salsa képzést is találnak az ér-
deklődök. Részletek a KMO, 
valamint a tánccsoport we-
boldalán: www.kmo.kispest.
hu/ vagy www.salsacontimba.
hu)

SZABADIDŐ

H

Kispest Önkormányzata 
bérlakás pályázatot hirdet 
2009. október 5-21-ig szoci-
ális alapon, valamint 2009. 
október 5-21-ig költség 
elvű lakbérrel. Érdeklődni 
a Vagyongazdálkodási és 
Hasznosítási Irodán ügyfél-
fogadási időben lehet.

Pályázat
FELHÍVÁS

Latin pezsgés a KMO-ban

Szivárvány Óvoda a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/
A. - alapján pályázatot hirdet 
gyógypedagógiai asszisztens 
munkakör betöltésére.

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: emelt 
szintű szakképesítés, gyógy-
pedagógiai asszisztens.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: október 19. 

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Horváthné Kaszper Ágnes 
nyújt, a 282-9560-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton 
Horváthné Kaszper Ágnes 
részére a szivarvany@ovoda.
kispest.hu e-mail címen 
keresztül; személyesen: 
Horváthné Kaszper Ágnes, 
Budapest, 1195 Budapest, Pe-
tőfi utca 34.

A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
szivarvany.kispest.hu honla-
pon szerezhet. 

További részletek a www.
kispest.hu internetes oldalon 
olvashatók.

Gyógypedagógiai 
asszisztens

ÁLLÁS

Üllői úti könyvtár

ORSZÁGOS NAGYI 
KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 5. 17 óra:
„Papírszalvétát kérek, mert 
eztet gyűjtöm én” – kiállítás 
megnyitó. A kiállítás egész ok-
tóberben megtekinthető.

Október 5. 14-15 óra között: 
„Nemcsak a húszéveseké a 
világháló” – Egyéni személyes 
internetes  foglalkozás idős 
olvasókkal. (Előzetes bejelent-
kezés a 2811-11-63-as telefon-
számon.)

Október 5-9. 15 óra:
„Ütött a keresztesek órája” 
Rejtvényfejtő-bajnokság.

Október 6. 14 óra:
Többsincs királyfi, Szélike

királykisasszony és a töb-
biek – Benedek Elek meséi 
krétarajzokon.  Az Üllői úti 
könyvtár hagyományos aszfalt 
rajzversenye.

Október 7. 16 óra
„Unokáink is játszani fogják” – 
Rég elfeledett játékokkal közös 
délutáni mókázás kicsiknek és 
nagyoknak.

Október 10. 16 óra:
„Meseautóban színezüst erdők 
során repülünk a szívünk tava-
szán” – Nosztalgia délután régi 
nagy filmslágerekkel.

KÖNYVES VASÁRNAP
Október 11. 
Ezen a napon év végéig ingyene-
sen iratkozhat be könyvtárunk-
ba és díjtalanul internetezhet, 
kölcsönözhet két DVD-t, CD-t 

vagy CD-ROM-ot!

10 óra:
„A hónap műtárgya” – Kiállí-
tás megnyitó.

10-12 óra között:
„Van nekem egy nagy babám, 
rongyból varrta a mamám” 
– Közös rongybaba készítés 
gyerekekkel, szülőkkel, nagy-
szülőkkel.

10.30 óra:
„Amikor én még kislány vol-
tam” Pályázat eredményhirde-
tése.

11 óra:
„ Belevaló nagyanyó és nagy-
apó” – Az Üllői úti könyvtár 
receptversenyének eredmény-
hirdetése. Vendégünk: Váncsa 
István újságíró.

Könyvtári programajánló

Jubileum 
és udvarátadó

A Pannónia Általános Iskola 
nevelőtestülete meleg sze-
retettel búcsúzott nyugdíjba 
vonuló kollégájától, Komlósi 
Istvánnétól. Huszonkét év kö-
zös munka után sem fog meg-
szakadni a kapcsolat, hiszen 
a kirándulások, tantestületi 
összejövetelek szívesen látott 
vendége lesz ő is, hasonlóan 
a többi régi kollégához. Szép 
nyugdíjas éveket, jó pihenést 
kívánunk.

A TANTESTÜLET

Nyugdíj
OKTATÁS

A salsa eredete
A kezdet kezdetén a salsa 
egy vegyes zenei elemeken 
és ritmuson alapuló új stílust 
jelentett, ám az erre épülő 
tánc eredeti neve akkor még 
a „casino” volt. Egyre többen 
kezdték azonban salsának 
nevezi az új „ritmust”, és 
így idővel ráragadt a név, 
bár ennek ellenére Kubá-
ban még mind a mai napig 
őrzik az ős „casinot”. A tánc 
közvetlen eredete ugyan 

ismeretlen, de természetesen 
Kubát feltételezik a bölcső-
nek, ahol a keveredő európai 
és afrikai mintákon keresztül  
született meg a máig sok ha-
tást magába fogadó új stílus. A 
latin-amerikai országban egy-
aránt vegyítették a fekete és a 
fehér zene jellemzőit, amiből 
az úgynevezett „son” jött lét-
re, amely mind a helyieket, 
mind a spanyolokat jelentősen 
befolyásolta. Végleges formát 
a ’20-as évek elején Amerika 
keleti partjainál öltött, amikor 

már egyaránt tartalmazott 
afro-kubai és spanyol ele-
meket is, ami a mai napig 
változatlan. Aztán a ’40-es 
években látott napvilágot 
egy másik zenei stílus, a 
mambo – atyjaként Pérez 
Prado karmestert emlegetik 
– , ami az 50-es évekre érte 
el csúcsát, majd a két zenei 
világ találkozása után, 1960-
ban a salsa megkezdte mai 
napig tartó világhódítását.

PAP VIKTÓRIA

z ügyvezetőtől megtud-
tuk, jelenleg mintegy 100 

közfoglalkoztatásban dolgozó 
embert – számuk hetente vál-
tozik – alkalmaz a cég: ezen 
a héten 62-en dolgoztak a ke-
rületi intézményekben, 28-an 
a közterületeken, tízen köz-
hasznú munkát végeztek. Az 
önkormányzati kft. gépparkjá-
ba 2-2 traktor adapterekkel és 
teherautó, 1-1 ágdaráló, utcai 
takarítógép, nagyteljesítményű 
fűkasza és számtalan kéziszer-
szám: többek között fűnyíró, 
fűrészgép, sövényvágó tarto-

zik. Ezekkel tartják rendben 
a kerületet. A polgármester 
Kispest egyik legfontosabb 
cégeként jellemezte a Kispest-
nek a Közparkot, amely – mint 
hangsúlyozta – nemcsak a 
köztisztaságot és a közrendet 
vigyázza (idén a 24 órában 
működő Zöldkommandó is a 
céghez került), hanem közel 
100 olyan kispestinek ad mun-
kát, akik kiszorultak a munka-
erőpiacról.
A korábban Omega Kht. nevű 
társaság 2008-ban lett kft., 
ekkor változott a neve is Köz-

parkra. A kft. végzi az önkor-
mányzat megbízása alapján a 
munkaképes kispesti munka-
vállalók közhasznú és közcélú 
foglalkoztatását a kerületi in-
tézményekben, valamint saját 
szervezésében az önkormány-
zati kezelésű közterületeken. 
Szervezi a bűncselekmény 
vagy szabálysértés elkövetése 
miatt közérdekű munkára ítélt 
személyek foglalkoztatását. A 
közterületek fenntartási felada-
tainak ellátását az önkormány-
zattal kötött Közszolgáltatási 
Megállapodás rögzíti. 

KÖRNYEZETÜNK

Látogatóban a Közparknál

A

A KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit
Kft-nél (Közpark) vizitált szeptember 25-én Gajda Péter polgármes-
ter, Vinczek György alpolgármester, dr. Istvánfi Sándor, a kerület
címzetes főjegyzője és több önkormányzati képviselő. A vendégeket 
Bán Zoltán ügyvezető hívta meg, hogy bemutassa nekik a Bercsényi 
utca és Esze Tamás utca sarkán lévő önkormányzati cég működését. 

Mintegy 8,3 tonna veszélyes-
nek minősülő elektromos és 
elektronikai hulladék gyűlt 
össze az önkormányzat és 
az ÖKOMAT Elektronikai 
Hulladék Hasznosítást Koor-
dináló Kht. közös akciójának 
keretében szeptember 26-án. 
A négy kispesti gyűjtőhely 
közül a Jókai utca–Zrínyi 
utca közötti parkolóba vitték 

a legtöbb – csaknem 3,5 tonna 
– gépet és berendezést – tá-
jékoztatta az eredményről a 
Kispestet a Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke. Tóth Tibor 
szerint az akció jól bevált, az 
emberek élnek a lehetőséggel. 
Sikeres volt, a tavalyinál csak-
nem kétszer több használaton 
kívüli elektromos berende-
zést hoztak a gyűjtőhelyekre 
– mondta a bizottsági elnök, 
hozzátéve: a programot jövőre 
is folytatja a kerület. 

Nyolc tonna 
hulladék

KÖRNYEZETÜNK

SZABADIDŐ
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Képviselői fogadóórák Rejtvény

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

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 vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 0620 / 
824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.lutheran.hu)
Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.), 
10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 16 óra: ifjúsági isten-
tisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők köre. Csütörtök: 18 óra: 
bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: ifjúsági bibliaóra. 
Ezen kívül: fiatal házasok köre, baba-mama klub, házi
bibliaórák, hittan, konfirmáció stb. Lelkipásztori beszél-
getések kérésre, igény szerint. Jézus mondja: „Békessé-
get adok nektek, ne legyen nyugtalan a szívetek.”

„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. Min-
den második héten 9 órakor gitáros ifjúsági szentmise. 
„Szabadegyetem az életről”: minden hónap utolsó szom-
bat estéje.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Is-
tentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis 
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 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 szentségimá-
dás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. Plébánia 
hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 
5. Tel: 357-0547). Programok a közösségi házban (Kós 
Károly tér 16.): Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház 
kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor. 
 

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. Vasárnapi iskola 
a nyári hónapokban szünetel. Október 4. 10.00, Hálaál-
dozat. Október 11. 10.00 Leber főapostol - közvetítés. 
Október 24. 10.30 Debrecen kórusnap

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. október 12. A helyes megfejtők között könyveket 
és Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „A legjobb álmoskönyvet vettem meg neked”. 
Nyerteseink: Bálint Pálné (Ungvár u.), Szőnyei Gyuláné 
(Szatmár u.). A nyereményeket postán küldjük. Gratulá-
lunk!

KÖZLEMÉNYEK
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Október 3. szombat 9-18 óráig
KISPESTI ÁSVÁNYBÖRZE

Október 4. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB

Nincsen rózsa tövis nélkül...

Október 8. csütörtök 17 óra
KECSKEMÉTI KÉPZŐMŰVÉSZEK 
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA 

a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben
(1191 Budapest, Ady E. út 57.)
A kiállítás megtekinthető: 2009. 
november 27-ig

Október 12. hétfő 18 óra 
ÉLETMÓDKLUB
A REFORMTÁPLÁLKOZÁS – EDD 
MAGAD EGÉSZSÉGESSÉ!

Előadó: Dr. Tihanyi Mariann
A belépés díjtalan!

Október 14. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ

Verscilinder – kívánságműsor
A nézőé a főszerep!
Kilin Ildikó és Balkay László 
műsora. A Tárt Kapu Színház 
előadásain a részvétel díjtalan!

Október 16. péntek 9-16 óráig
SULIBÖRZE

Budapesti középiskolák bemu-
tatkozása általános iskolások-
nak és szüleiknek!
Csoportok bejelentkezése 
Forgon Miklósnál 
Tel.: 282-9826/0106, 06-20-326-
2620, e-mail: forgon@kmo.
kispest.hu

Október 19. hétfő 18 óra
EGYIPTOM TITKAI 

Kiállítás Egyiptom történetéből
A kiállítás megtekinthető: 2009. 
november 7-ig.
A kiállítás nyitva: Hétköznap 
9-18 óráig
Szombat, vasárnap: 10-15 óráig 
(október 23.-án zárva)

A VÖRÖS TENGER CSODÁI
Fotókiállítás. A kiállítás megte-
kinthető: 2009. október 29-ig.
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK

AGYKONTROLL TANFOLYAMOK 
A KMO BAN

Október 10-11. 
és 17-18. szombat-vasárnap

FELNŐTT AGYKONTROLL 
TANFOLYAM 

Vezeti: Domján Gábor
További információ: www.

agykontroll.hu  

Október 17-18. 
szombat-vasárnap

GYERMEK AGYKONTROLL
 TANFOLYAM 

Vezeti: Magda Katalin
További információ: 
www.tanulaskontroll.hu  

Az agykontroll tanfolyamokra 
előzetes jelentkezés és részvéte-
li jegy vásárlása a KMO-ban. 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 
5 éves kortól
Fiúk jelentkezését is várjuk!
Kezdő: hétfő, csütörtök 16-17 
óráig
Haladók és versenyzők: hétfő, 
szerda, csütörtök 16-20 óráig

ÚJDONSÁG!!!
ANGOL NYELVTANULÁS - GYORSAN! 

Czifra Speed módszerrel!
Már néhány  hónap alatt beszél-
het angolul!

BABA-MAMA TÁNC
3 hónapos kortól – 3 éves korig
szerda 9.30-10.30 óráig

ETKA JÓGA
kedd, 17.30-19 óráig 

GERINCTORNA
kedd, 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig
Minden hónap 2. csütörtöki 
órája intimtorna gyakorló óra.

HASTÁNC
12 éves kortól 
Kezdő: szombat 11-12 óráig
Középhaladó: csütörtök 18-20 
óráig és szombat 10-11 óráig
Haladók: hétfő 17.30-19.30 
óráig és szombat 9-10 óráig

HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20 
óráig
Ingyenes nyitó előadás: szep-
tember 23-án 18 óra
Első foglalkozás: szeptember 
30.
Haladó csoport: szerda 18-20.30 
óráig

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő I. - 5 éves kortól: kedd, 
csütörtök 16.30- 17.30 óráig
Kezdő II. - 7 éves kortól: kedd, 
csütörtök 17.30-18.30 óráig
Középhaladó - 10 éves kortól: 
péntek: 15-17 óráig
Haladó - 14 éves kortól: péntek: 
17-19 óráig

PILATES TORNA 
hétfő, szerda 17.30-19 óráig

RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos 
foglalkozások!
kedd 9.30 és 10.15 óra

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa

kezdő csoport: 
kedd, csütörtök 18-19 óráig
középhaladó csoport: 
kedd, csütörtök 19-20 óráig
haladó csoport: 
kedd, csütörtök 20-21 óráig

Gyerek salsa 14 éves korig: 
péntek 18-19 óráig

Salsa women style – női salsa: 
péntek 19-20 óráig

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
szerda: 17-18 óráig

TÁNCOLÓ TALPAK
tipegő kortól
csütörtök: 9.30-10.30 óráig

VÁRANDÓS TÁNC
szerda 10.30-11.30 óráig

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

ÚJDONSÁG!!!
BARANTA EDZÉS

5 éves kortól
2009 október 3-tól, szombat 
16-19 óráig
- íjászat
-  fegyveres harc (bot, lándzsa, 

fokos, stb.)
- pusztakezes harc (övbirkózás)
További információ: 
www.baranta.net

ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
kezdő: kedd 18-19 óráig és 
csütörtök 18-19 óráig
középhaladó: szerda 18-19 
óráig, péntek 16.30-18 óráig és 
szombat 10-11.30 óráig
haladó: szerda 19-20 óráig, 
péntek 18-19.30 óráig 
és szombat 11.30-13 óráig
Beiratkozás: szeptember hónap-
ban a tanfolyami napokon

ÚJDONSÁG!!!
GOJU-RYU KARATE

kedd 19-20.30 óráig, 
péntek 18.15-19.45 óráig

LATIN TÁNC  
hétfő 16.30-17.30 óráig

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Ovisoknak: heti 2 óra (csoport-
beosztás szerint)
Haladó csoport - alsó tagozat: 
heti 3 óra
Versenyzőknek: heti 8 óra
Beiratkozás: szeptember hó-
napban
Első foglalkozás kezdőknek: 
október 5.

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról

kedd, csütörtök 19.15-20.45 
óráig

SHAOLIN KUNG FU
szerda 18.30-20.30 óráig, szom-
bat 9-11 óráig

TAI JI QUAN
hétfő 18-20 óráig

KLUBOK:

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig

MÁGNES SZÍNHÁZ
gyermek színjátszó-musical 
stúdió 
Jelentkezés vasárnaponként 15 
órától a KMO Mozgásműhe-
lyében!
További információ: 
www.magnesszinhaz.try.hu

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig

ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodá-
ban (Bp. XIX. ker. Kós Károly 
tér 9.)
Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. Rajzolás, festés, 
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.

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

WWW.KMO.HU

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

BETÉRŐ 
Hetedikes és nyolcadikosok-
nak!
Gyere be,
ha nincs kedved még haza-
menni, és kint esik az eső 
vagy hideg van, 
ha unatkozol,
ha beszélgetni akarsz,
ha nem akarsz beszélgetni,
ha nem érted a házit.
Itt kedvenc sztárjaid vannak 
a falon, mozifilm plakátok és
egyéb érdekességek. A pol-
con megtalálod kedvenc ma-
gazinjaidat (Offline, IM, Exit,
Pesti Est), találsz könyveket, 
és a tanulásban segítünk. A 
sarokban teázó asztal vár. 
Beteheted a CD-det, beszél-
gethetsz másokkal, vagy csak 
időt tölthetsz...

Nyitva: októbertől hétfő, szer-
da, péntek 13.00-16.00 óráig
Nem kell fizetned semmit!

PÉNTEK DÉLUTÁNI ÉS SZOMBATI 
PROGRAMJAINKBÓL

FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
Moldvai-csángó magyar népze-
ne kicsiknek és nagyoknak 
minden hónap első szombatján 
10.00-12. 00 óráig. 
Játékos néptánc tanítás élő zené-
vel, mesével, daltanulással 
és hangszerbemutatóval, 1–7 
éves korig.
Október 3. szombat 10.00-12.00

VÍZI TÚRA KÖR
Egész napos kenutúrák szomba-
tonként gyerekeknek, felnőttek-
nek, családoknak!
Kezdőket és tapasztaltakat egy-
aránt várunk. Teljes felszerelést 
biztosítunk, étkezés egyénileg.
Első túra: október 3. szombat

KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta, 
bridzs időseknek és tanulni vá-
gyó fiataloknak.
Páros héten szombat délutánon-
ként
Október 3. szombat 15.00-17.00
A belépés ingyenes!

MESE-FILM-KLUB
A diavetítéseken régi, kedves 
mesék elevenednek meg. 
A vetítések után mesefigurákat,
kis bábokat, tárgyakat készítünk 

együtt. Hozhatod a kedvenc diá-
dat, levetítjük azt is!
Első időpont: 
október 9. péntek 
17.00-18.00

LEGKISEBBEKNEK 
ÉS SZÜLEIKNEK

TIPEGŐ-TOPOGÓ 
Zenebölcsi 1-3 éves 
gyermekeknek.
Hétfő 16.30-17.10

ABRAKA-BABRA BÁB MŰHELY
Mesés-bábos foglalkozás 
1,5-3 éveseknek.
Szerda 10.30-11.15

MASZATOLÓ
Festős-maszatolós foglalkozás 
20 hónapos kortól 4 éves korig.
Részvétel előzetes jelentkezés 
alapján!
Csoportok ideje: 
csütörtök 9.30-10.00, 
10.30-11.00

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgő-
mozgó kistornászoknak! 
Időpontok: 
péntek 9.15-10.00, 
10.00-10.00-10.45, 
10.45-11.30

BORIBABA TORNA
Másfél órás együttlétek szülők-
kel, babákkal,
1-3 éves korig. 
Előzetes jelentkezés szükséges.
Időpontok: 
hétfő 9.00-10.30 és 10.30-12.00, 
kedd 10.30-12.00, 
szerda 9.00-10.30 és 10.30-12.00

RAJZOS-DALOLÁS
Versek, dalok, mesék 1-99 éves 
korig.
Időpont: csütörtök 10.30-12.00
Ovis csoportokat is szeretettel 
várunk!

BOKÁZÓ
Néptánc kicsiknek 
1–4 éves korig. 
Ideje: szerda 16.15-16.55 
és 17.00-17.40  

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM
Öt alkalmas tanfolyam egy év 
alatti kisbabáknak és szüleik-
nek. 
Indul: október 2.

OVISOKNAK

SAJTKUKAC OVIS TORNA 
3-7 éves kis ovis sajtkukacok 
részére. 
Kedd 16.30-17.15

MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és elég 
bátor vagy ahhoz, 
hogy Meseországba repülj... 
Kedd 17.00-17.45

ZENEOVI
Zene, mozgás, drámajáték 4-7 
éves gyermekeknek.
Hétfő 17.10-17.50

OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3-7 éves gyere-
keknek. Csütörtök 15.45 – 16.30 

KISISKOLÁSOKNAK

GYERMEKJÓGA
6-12 éves gyermekeknek. 
Szerda 16.00-17.00

FEJLESZTŐ GYERMEKTORNA
Az Alapozó Terápia mozgás-
anyagára épülő torna 6-12 éves 
kisiskolásoknak.
Hétköznap heti egy alkalommal  
2×45 percben 
a kora délutáni órákban. 

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet nyomában 6-13 
gyerekeknek.
Csütörtök 17.00-18.30 

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
Kis bábművészek figyelem!
Gyertek mesére, bábkészítésre, 
aztán szerepelünk is!
Hétfő 16.00-17.30 

AGYAGMANÓ FAZEKAS MŰHELY
Tanulj meg formázni, mintázni, 
lábkorongozni! Kiégetjük, és 
hazaviheted!
Hétfő 16.30-18.00

VONZART TÁNCMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Standard és színpadi tánc klasz-
szikus balett alapokkal.
Csütörtök 16.20-18.05 (12 éves 
korig) 18.10-19.50 (12 év fölött) 

TIZENÉVESEKNEK

SZÍNVARÁZS MŰHELY
10 éves kortól ajánljuk. Minden 

alkalommal más-más komoly 
technikát sajátítunk el. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
Kéthetente csütörtökön 17.00-
19.00 

PLAY BACK SZÍNHÁZ
Rögtönzéses színház, személyi-
ségfejlesztő program 12-16 éves 
gyerekeknek. 
Péntek 17.00-19.00

CSALÁDI KÖNYVTÁR 
(Kós Károly tér 15. Tel: 282-
9634)

Könyvtárunkat szeretnénk meg-
újítani, ezért ebben a félévben 
mesekönyv gyűjtő akciót hirde-
tünk. Részletek a honlapunkon.

A könyvtár új nyitva tartása:
H: 9.00-12.00
K: ZÁRVA
SZ: 14.00-19.00
CS: 9.00-12.00
P: 14.00-19.00
Sz: 9.00-13.00

Programjainkról további részle-
teket olvashatnak honlapunkon 
vagy őszi programfüzetünkben.
Tájékoztatást adunk telefonon 
vagy személyesen a gyermek-
házban

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL:    GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
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SZOLGÁLTATÁS

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja 
szőrmebundák átalakítását, javítását, 
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtá-
sát.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX., 
Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247 

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ 
GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AU-
TÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ PO-
LÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST 
VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁ-
BAN. Tel.: 06/70-50-20-131 

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszere-
lési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, 
wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje. 
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. 
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269 

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

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

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. 
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 
06/70-215-2019 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE 
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BON-
TOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 
9 ÉV GARANCIA, OTP-HITELÜGY-
INTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST 
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! 
Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek
5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. 
Ingyenes és azonnali felmérés. Bemuta-
tóteremben 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, mázo-
lást, 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. Tel.: 
06/20-416-5879, 06/30-486-7472 

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

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ 
CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZ-
TÍTÁSÁT, OTTHONÁBAM, TERA-
SZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. 
TEL.: 06/70-5020-131 

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

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. 
Tel.: 280-0502, 06/30-315-9919

AJTÓK-, ABLAKOK JAVÍTÁSA, il-
lesztése, szigetelése, zárak cseréje, ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704

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

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köb-
méteres). Sóder, homok, föld megrendel-
hető. Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460

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

RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRU-
SÍTÁS, EGYES CIKKEKRE. Olcsón, 
szövetbélés 100 Ft-tól/ m, nadrág de-
rék bélelő, pántvágás, zsebanyagok, 
gombok, cérnák, zipp zárak nagy vá-
lasztékban. Kispest, Kossuth Lajos u. 
68. Tel.: 280-1147

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

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, 
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szere-
lés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, 
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-
961-3794 

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

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bon-
tás, falazás, vakolás, festés, burkolás, 
szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és 
tereprendezést is vállalunk! Kerületiek-
nek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.: 
06/30-345-7130 

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

Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, er-
kélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb 
lakatosmunkák, javítások. Tel.:284-
2540, 06/70 209-42-30 

FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthoná-
ban. HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ, férfi-,
női vágás-, festés-, dauer. KISZÁLLÁSI 
DÍJ NÉLKÜL. Tel.: 290-4382 

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

10 éve Kispesten! Szobafestés-, má-
zolás-, tapétázás, laminált parkettázás. 
Precíz munka, ingyenes árajánlat. Tel.: 
0670-251-6943 

Megbízható, leinformálható nyugdíjas, 
idős gondozást vállal. /hétvégén is/ Tel.: 
06/30-330-8291 

Mindennemű parkettás munkát, parketta 
csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta 
lerakása, lamináltozás anyaggal is, ga-
ranciával. Tel.: 708-2789, 06/205-202-
689 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, 
gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű 
engedélyezés. Nagy László, épületgé-
pész, tel.: 06/30-944-6513

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szok-
nyák felhajtását; függönyök, ágyneműk 
varrását; zippzárak cseréjét, mindenfé-
le varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! 
Rövid határidővel, FÉLÁRON. Fordul-
jon hozzám bizalommal! Elérhetőség: 
06/20-296-3555

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mo-
sógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. 
Javítása 1 év garanciával! Ingyenes 
kiszállás!Tel.: 285-3488, 06/30-950-
1717, www.megoldasszerviz.hu

Munkájára igényes festő és kőműves 
vállal teljes körű felújítást: festés, gipsz-
kartonozás, burkolás, tereprendezés, ta-
karítás. IGÉNYES MUNKA OLCSÓN! 
Tel.: 06/30-832-9092 

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. 
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327 

Törtarany vásárlása 2800-3600 Ft kö-
zött. Tekintse meg a Google-ban a Lui’s 
galériát. E-mail: lakatos@mconet.hu. 
Keressen fel a II. Margit körút 51-53. 
Lui’s Galéria. Tel.: 316-3651

Tetőfedés, bádogozás, lapostető szige-
telés, új technológiákkal, kis és nagy 
munkák. Tel.: 06/30-301-6694 

Antialkoholista vállalkozók, tetőtér be-
építést, lakások-, házak teljes felújítását, 
építését, korrekt áron, jótállással vállalja. 
Tel.:06/30-962-2793, 06/20-919-1669 

KÖNYVELÉS! Vállaljuk Bt-k, Kft-k 
könyvelését és bérszámfejtést kedvező 
áron. Precíz és gyors munkavégzés; 
hatékony segítséget nyújtunk ügyfeleink 
számára az üzleti élet útvesztőjében. 
Helyi cégeknek 10% kedvezmény! 
Estro Bt. Tel.: +36/30-357-2884 
pszentesi@hdsnet.hu 

Kárpitos, asztalos! Antik, styl és modern 
bútorok javítása, felújítása garanciával. 
Díjmentes szállítás! Tel. 282-4688, 
06/20-964-8243 

Kőműves munka, alpinista technikával. 
Panelépületek fugaszigetelése, tisztítása. 
Magas építmények tisztítása, felújítá-
sa. Villámvédett kivitelezés, javítás, 
mérés. Tel.: 06/70-517-1544, e-mail: 
kollarlaszlo@freemail.hu 

INGATLAN

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszo-
bás, amerikai konyhás, belseje felújított, 
kertes házrész, saját 178 nm-es kertrész-

szel, sürgősen eladó. Iá.: 15 M Ft, kép 
megtekinthető: http://www.luxusweb.
extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 
félszobás, átlagos állapotú, önkor-
mányzati lakást elcserélnék 1 szobás 
önkormányzati lakásra. Telefon: 
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 utcában eladó 75 
nm-es házrész, 2 szobás, cirkós, nagy 
konyhás, nagy fürdőszobás, kerttel, az 
udvaron van egy kis ház, ami tároló. Ár: 
16.2 M Ft, Tel.: 06/20-427-4559 

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 bejáratú, kétgenerációs, 
hat szobás családi ház eladó, garázzsal, 
irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 M Ft. Tel.: 
06/20-5859-748 

KISPESTEN, 150 Nöl, összkomfortos, 
105 nm-es, családi ház, 2 külön lakrész-
szel, 2 + 2 fél szobás, garázs + MEL-
LÉK ÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9 
M. Ft. Tel.: 377-6989 06/30-975-9572, 
megtekinthető: http://www.startapro.hu/
ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_
haz/777906

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

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföld-
szinti, 37 nm-es, világos nagy étkező-
konyhás lakás eladó. Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 
243-1484 

Zöldövezeti családiházas részen, tég-
laépítésű, II. emeleti, 38 nm-es lakás, 
1 szoba, amerikai konyha, teljesen 
felújított, műanyag nyílászárók, mobil-, 
fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.9 M Ft. Érd.:
06/30-320-1009 

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

1 + 2 félszobás étkezős, önkormányzati 
lakásomat elcserélném hasonló kisebb 
lakásra. Tel.: 06/30-578-2626 

Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 
53 nm-es, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti 
öröklakás, a VII. em.-en. Iá.: 10,2 M. Ft. 
Tel.: 06/30-908-5964 

K.ING INGATLANIRODA 
AJÁNLATA 

WEKERLE  LEGCSODÁLATOSABB 
MŰVÉSZLAKÁSA ELADÓ! PANO-
RÁMÁS, 103 NM.: 42 NM. NAPPALI 
+ 3 SZOBA, DUPLAKOMFORT, 
KLÍMÁK, KOMBICIRKÓ, KÉT 
AUTÓBEÁLLÓHELY. IRÁNYÁR 

34,5 M. FT. EZT LÁTNI KELL!

WEKERLEI, FELÚJÍTANDÓ, 
FÖLDSZINTI, NAPOS, KÜLÖNLE-
GESEN JÓ ADOTTSÁGÚ LAKÁS, 
KÉT NAGY SZEPARÁLT KERTTEL, 
TERASZ LEHETŐSÉGGEL, 10,3 
M.FT. ELADÓ! MINTHA NÉGYLA-

KÁSOSBAN LAKNA! 

WEKERLEI NÉGYLAKÁSOS HÁZ-
RÉSZ, BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL, 
ÓRIÁSI SZEPARÁLT KERTTEL, 
KIZÁRÓLAGOS UTCAI KAPCSO-
LATTAL 14,5 M. FT. IRÁNYÁRON 

ELADÓ! FELÚJÍTANDÓ!

KIADÓ! KIADÓ! WEKERLÉN, 
CSENDES UTCÁBAN, KÉTSZIN-
TES, NÉGYSZOBÁS, CIRKÓFŰ-
TÉSES HÁZRÉSZEK, KERTTEL, 
AUTÓBEÁLLÁSSAL, 80-100 eFt/ 
hó+rezsi DÍJÉRT BÉRELHETŐK! 

KUTYA IS JÖHET!

KÓS KÁROLY TÉREN GARÁZS 
KIADÓ!

KÜLÖNLEGES ÉLMÉNY! 
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN, 
12 LAKÁSOS HÁZBAN, ÖTSZO-
BÁS, ERKÉLYES, HÁROM SZIN-
TES, REMEK ÁLLAPOTÚ CSODA-
LAKÁS, KERTTEL, TÁROLÓVAL, 

23 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!

ALKALMI VÉTEL! KÉTLAKÁSOS 
HÁZRÉSZ: KÉTSZINTES, NÉGY-
SZOBÁS, 87 NM, CIRKÓS, KERT-
TEL, TÁROLÓVAL ELADÓ! I.Á.: 

24,2 M. FT. 

ELADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! 

KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2% ÁFA NINCS! 
KÓS KÁROLY TÉR 13. 
k.ingatlan@freemail.hu

TEL.: 348 0335, 06/70/536 58 57 
06/20/53 00 165 

www.ingatlan.com/k.ingatlan 
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT 

VÁLLALJUK!

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

Kispesttől 20 km- re, Taksonynál, víz-
parttól 80 méterre, fűthető tégla nyaraló 
berendezve eladó. Víz, villany, csatorna, 
pince van. Abc- kisboltok, buszmegálló 
300 méterre. Tel.: (este): 06/70-516-
4701 

GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, 
salgópolc, tetőrész beépítve! Érdeklőd-
ni: 06/30-360-4339, 280-1923 (Ady E. 
- Toldy sarok.) 

Tízéves ingatlanközvetítői tapasztalat-
tal, széles vevőkörrel, ügyvédi háttérrel 
keresek eladó családi házat, öröklakást, 
építési telket Kispesten. Felújítandó, 
bontandó is érdekel. Hívását előre köszö-
nöm: Reményi Ágnes (06-30/357-2164)

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, medence, szaneszli, két 
garázs található. Irányár: 30 millió Ft. 
Érdeklődni: 06/30-389-8579 

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájá-
ban, eladó egy rendezett 400 nm-es tel-
ken 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 össze-
nyitható, így akár két generáció részére 
is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 
06-20-476-7176

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

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 
62 nm-es, 2 + 1/2 szobás, IX. emeleti, 
felújított lakás. Iá.: 11.3 M. Ft. Tel.: 
06/20-434-5945, 06/20-215-4531 

XIX. Kispesten, eladó családi házat 
vagy lakást KERESEK, lehet felújítandó 
is. Tel.: 06/20-397-4055 

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 
félszobás lakásomat nagyobb önkor-
mányzati lakásra cserélném. Tartozást 
átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962 

KIADÓ HÁZRÉSZT VAGY LAKÁST 
KERESEK! Tel.: 06/70-252-9188

Wekerlén eladó 89nm bruttó alapterületű 
emeleti, tetőtérbeépítéses, duplakomfor-
tos nagyon kellemes hangulatú, szépen 
karbantartott öröklakás nyolclakásos 
társasházban. Felújított lépcsőház és fo-
lyosók, szép kert, garázs, tároló. Metró, 
Europark közel. Irányár: 22,9M Ft. Tele-
fon: 06-30/357-2164

Kispest központjában, kisforgalmú, 
szép utcában eladó 90 nm-es, 4 szobás, 
erkélyes, világos, tágas öröklakás 2000-
ben épült, szépen karbantartott, 8 laká-
sos társasházban. Igényes burkolatok, 
kombicirkó fűtés, hatalmas saját, zárt 
tároló. Irányár: 22,9 M Ft. Telefon: 06-
30/357-2164

Felső-Kispesten eladó 180 nöl-es, na-
gyon szép kerttel egy 98 nm-es, teraszos, 
alápincézett, masszív családi ház. Irány-
ár: 28,3 M Ft Telefon: 06-30/357-2164

Kispest, Kazinczy utcában eladó 62 
nm-es, 2 + 1 szobás, erkélyes, panorá-
más öröklakás tömbfűtéses, pontház IX. 
emeletén. Irányár: 10,7 M Ft. Telefon: 
06-30/357-2164

Eladó Széchenyi u-ban, 1 + 2 félszobás, 
erkélyes, fiatalosan felújított, V. emeleti
lakás. Iá.: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is. 
Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873 

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti 
öröklakásomat, amin banki tartozás van, 
hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.: 
06/30-268-3261 

Kispesten, tulajdonostól eladó, jó állapo-
tú, járólapos lakás. Szép kilátás, csendes 
környék. Irányár: 8.500.000 Ft. Tel.: 
06/70-237-6303 

Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti, 
2 szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás, 
műanyag nyílászárós lakás. Csendes, 
nyugodt környéken. Tel.: 06/20-375-
4223 Irányár: 11,5 M Ft. 

Eladó Kispesten, a József Attila utcában, 
IV emeletes panelház I. emeletén, egy 
felújított, 27 nm-es garzon, 8,4 millió 
forint helyett 7,9 millió forintért, vagy 
elcserélném hasonlóra. Pest, Pest kör-
nyéki ház, házrész is lehetséges. Tel.: 
06/30-2850-947 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 fél-
szobás, átlagos állapotú, önkormányzati 
lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkor-
mányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867 

Wekerlei 6 lakásos társas házban, kü-
lönösen nagy alapterületű, 6 szobás 2 
fürdőszobás lakás tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06/30-692-8816

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, tel-
jesen felújított, magas földszinti lakás, 
pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron 
eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

Wekerlén, metró közeli, 8 lakásos ház-
ban eladó 4 szobás, tetőteres, dupla kom-
fortos felújított lakás, garázzsal, kerttel. 
Iá.: 23 M Ft. Tel.: 06/20-324-3718 

Wekerlén eladó 4 lakásos ház hátsó la-
kása. Beépített tetőtér, légkondi, ebédlő, 
terasz, garázs, tároló, cirkófűtés. Ára: 
30,2 M Ft. Érd.: 377-6370 

RITKASÁG! Eladó wekerlei, tetőtér 
beépítéses, 80 nm-es, (3 + 2 szobás), 
cirkófűtéses, ikerházfél csendes helyen, 
kerttel, tárolóval, 35 millióért. Tel.: 
06/30-652-8788 

Kispest centrumában, első emeleti, fel-
újítandó, 1 + 2 félszobás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06/20-333-6675, 282-6367 

Cserélném Pesti kis lakásra vagy el-
adnám Jászágói, lakható, 70 nm-es, 
komfortos, külterületi ingatlanomat, 
gazdálkodásra alkalmas területtel, Tel.: 
06/70-266-2884 

XVIII. kerületi Üllői úthoz közeli GA-
RÁZS KIADÓ. Tel.: 06/20-253-2413 

Kispesten, Mészáros Lőrinc utcában, 
726 nm-es telken, 4 lakásos villaház, 
földszinti, 70 nm-es, kétszobás, hallos 
házrésze, telekhányaddal, gk. beállóval, 
két tárolóval, 14,5 M-ért eladó. Tel.: 
06/30-9 504-551, 321-2396 

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes 
házra, ráfizetéssel, 3,4 szobás lakásra,
nem panel, 2 és fél szobás öröklakást, 
tehermentes, nagy konyhás, nagy für-
dőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti. 
Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 
378-2508 

Bp. XIX. Rákóczi utcában garázs kiadó. 
Tel.: 06/20-490-8311, vagy 281-9140 

Kispest centrumában, I. emeleti, 1 + 2 
félszobás lakás irodának hosszútávra 
KIADÓ. Tel.: 06/20-333-6675 

Bp. XIX. Rákóczi utcában garázs kiadó. 
Tel.: 06-20-490-8311, vagy 281-9140

A KERÜLETBEN KERESEK ÉS KÍ-
NÁLOK ELADÓ-KIADÓ INGATLA-

NOKAT. TEL.: 06/20-364-4237 MÉG 
TÖBB AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

KIADÓ KISPESTEN 2 DB LAKÁS!!! 
53 NM-ES, 1 + 2 FÉL SZOBÁS, ERKÉ-
LYES, VÍZÓRÁS, RÉSZBEN BÚTO-
ROZOTT, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, 
55.000 FT/ HÓ + REZSI + 2 HAVI KA-
UCIÓ, ILLETVE METRÓKÖZELI 36 
NM-ES, EGYSZOBÁS, ERKÉLYES, 
TELJESEN BERENDEZETT, SZÉP 
ÁLLAPOTÚ, V. EMELETI, AZON-
NAL KÖLÖZHETŐ GARZONLAKÁS 
40.000 FT/ HÓ + REZSI + 2 HAVI 
KAUCIÓ. TEL.: 06/20-364-4237 MÉG 
TÖBB AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

KISPEST, WEKERLE TELEPEN, 12 
LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, FÖLD-
SZINTI, 44 NM-ES, KÉTSZOBÁS, 
ÉTKEZŐKONYHÁS, ÚJ NYÍLÁS-
ZÁRÓS, PARKETTÁZOTT, TEHER-
MENTES ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR 
11.300.000 FT ELADÓ. A LAKÁSHOZ 
KERTRÉSZ, TÁROLÓ TARTOZIK. 
TEL.: 06/20-364-4237 MÉG TÖBB 
AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

XVIII. GANZTELEPEN, CSENDES 
RÉSZEN, SORHÁZ JELLEGŰ, 10 
ÉVE ÉPÜLT, TETŐTÉR BEÉPÍ-
TÉSES, KÖZVETLEN KERTKAP-
CSOLATOS, 63 NM-ES HASZNOS 
ALAPATERÜLETŰ, AMERIKAI 
KONYHÁS, NAPPALI + 1,5 SZOBÁS, 
KOMBI CIRKÓ FŰTÉSŰ, KÖVE-
ZETT, PARKETTÁZOTT, BEÉPÍTETT 
KONYHABÚTOROS, ÚJSZERŰ, 
KIFEJEZETTEN SZÉP ÁLLAPOTÚ, 
TEHERMENTES HÁZRÉSZ, GÉP-
KOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL 
ELADÓ. IRÁNYÁR 17.900.000 FT. 
HASZNÁLATI MEGOSZTÁS VAN 
+ GARÁZS LEHETŐSÉG IS VAN 
300.000 FT. TELEFON: 06/20-364-
4237 MÉG TÖBB AJÁNLAT: http://
ilonalak.hu

A kerületben eladó családi házat, kertes 
házrészt keresünk értékesítésre. Érték-
becslést is vállalunk. HETING Ingatlan-
iroda. www.heting.hu  Tel.: 291-33-57, 
06/30-954-2326

KISPEST JÓ RÉSZÉN, szép széles 
utcában, 70 nm nettó lakóterületű, 3 
szobás, előkertes, felújítandó ház, 358 
nm-es telken eladó. Irányár: 20 millió 
Ft. HETING Ingatlaniroda. www.
heting.hu  Telefon: 291-33-57, 06/30-
954-2326

Kispesten, parkos környezetben, 54 nm-
es, 2 szobás, egyedi gáz konvektor fű-
téses, jó állapotú tégla lakás, 12 milliós 
irányáron eladó. HETING Ingatlaniroda. 
www.heting.hu Tel.: 291-33-57, 06/30-
954-2326 

OKTATÁS

Angol oktatásban nagy gyakorlattal ren-
delkező, nyelvterületen is járt, oroszul 
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és 
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklőd-
ni: 06/20-224-0130 

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

Angol nyelvoktatás, korrepetálás, vizs-
gára felkészítés. Házhoz megyek. Tel.: 
06/20-383-9056 vagy este 280-5774 
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APRÓHIRDETÉS HIRDETÉS

Matematika, fizika tanítás, általános
és középiskolások részére, nagy ha-
tékonysággal, szaktanártól! Házhoz 
megyek! Tel.: 06/209-590-134 

Angol, német nyelvoktatást, korre-
petálást, középfokú nyelvvizsgára, 
érettségire való felkészítést vállalok. 
( Referencia). Tel.: 06/20-286-9944 

Korrepetálás, felkészítés a felvéte-
lire, tehetséggondozás magyarból 
5-8. osztályosoknak Kispesten lakó, 
dolgozó magyartanártól. Tel.: 06/20-
318-4505 

Kispesten ANGOL nyelv oktatását 
vállalom, kezdő és haladó szinten. 
Tel.: 06/70-564-0212 

ANGOL nyelvtanítás, korrepetálás, 
beszédkészség fejlesztés, nyelvtani 
hiányosságok pótlása, vizsgafelké-
szítés nyelvtanártól, tapasztalattal, 
méltányos áron, tel.: 290-36-85 

ÁLLÁS

B. C. PÁV. II HIVATÁSOS JOGO-
SÍTVÁNNYAL, BELFÖLDI ÁRU-
FUVAROZÓI ENGEDÉLYEL, 
GÉPJÁRMŰ VEZETŐI ÁLLÁST 
KERESEK SÜRGŐSEN! TEL.: 
06/70-665-4507

Társkereső Irodahálózatunk szá-
mítógéppel rendelkező Új Területi 
Partnereket Keres! Tel.: 06-30-445-
8646 

EGYÉB

Régi rádiókon és műszaki készülé-
keken kívül megvásárlom a Rákosi- 
és Kádár rendszer papírrégiségeit, 
levelezéseket, bélyeget és fotókat. 
Kispesti témában pl. bármilyen tár-
gyi relikvia érdekel. Varga László, 
tel.:280 3116 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! 
A szénnel megegyező fűtőérték, 
Bükkből 500 Ft/10 kg, Mezőgaz-
dasági alapanyagból: 450 Ft/ 10 kg 
www.fabrikettalas.hu, tel.: 06/70-
9-400-555

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

Lánghegesztő felszerelés eladó. 
Nagy oxigén és dissougáz-palack 
tárolókocsival, keverőszár kész-
lettel, valamint 1-1 db hordozható 
oxigén és dissougáz palack is eladó. 
Telefon: 06-30-9452-185

Havi 1-2 alkalommal, vasalást válla-
lok. Tel.: 281-3648 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülál-
ló szülők és gyermekeik számára. 
Problémáiddal nem vagy egyedül, 
gyere és beszéljük meg! Foglal-
kozások és programok kéthetente 
péntek délután a VII. Wesselényi 
u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 
egyszulosklub@freemail.hu 

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

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges 
könyvszekrény, pogácsa lábú, torony 
felépítményes,szalonképes, diópá-
cos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 pol-
cos, + egy ónémet íróasztal. Külön 
és egyben is. Tel.: 06/70-319-3427 

Redőny reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló akciós áron! Ingyenes 
felméréssel megrendelhető. Tele-
fon: 06/30-619-2964 

Eladnánk keveset használt, német 
gyártmányú, COLOR típusú, fényte-
rápia készüléket, + 4 db. más színű 
fénybetéttel, modern bőröndben, fél 
éves korú, asztalra, tartóra szerelhe-
tő, könnyen irányítható, új árának 
harmadáért. Tel.: 280-6161

Eladó konyhaszekrény, fali felső 
100 x 30 x 58, álló 195 x 50 x 45, 3 
személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel 
együtt eladó. Tel.: 357-0890, 06/30-
318-0804

Megunt, kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Tel.: 06/20-
956-4084. Nem vagyok kereskedő. 

Olcsón eladó: ágyneműtartós sarok-
rekamié, tálaló szekrény, kárpitozott 
székek, hintaszék, betongerenda, 
szobakerékpár. Tel.: 281-2553 

Szobai ventilátor, több fokozatú, 
teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Meny-
nyezeti csillárok eladók 1 -3.000 
Ft-ig, 12 db. férfi öltöny, változa-
tos színben és méretben, 2.000 Ft/ 
db., wc. csésze (fedéllel) + tartály 
rózsaszínben 8.000 Ft, intarziás 
dohányzóasztal eladó, kerti tóból 
tavirózsák, aranyhalak, akvárium 
eladó! Telefon: 282-2479, 06/30-
285-5363 

Eladó bordó plüss sarokgarnitúra, 
kihúzhatós, ágyneműtartós, (5 ré-
szes), fotellal és puffal, olcsón. Érd.: 
707-2084, 06/70-9400-873 

Szakképzett ápolónő idős gondozást, 
gyermekfelügyeletet, takarítást vál-
lal, főkét a délelőtti órákban. Érd.: 
06/30-438-6103 

Eladó 4 db. 15 literes műanyaggal 
bevont üveg demizson, 1 db. SKIL 
kézi körfűrész 230 átmérőjű. Tele-
fon: 7076-570 

Kérem segítsen! 34 éves, nőtlen, 
értelmiségi kispesti férfi vagyok. La-
kásom, nincsen. Szeretnék eltartási 
szerződést kötni Wekerlén élő egye-
dülálló idős hölggyel vagy úrral. Ott 
lakás nem szükséges. Tel.: 357-2618, 
este vagy: 06/20-431-4422

Eladó varrógép, mikrosütő, komód, 
kézimunkák, kovácsoltvas csillár, 
falikar, kislámpa. Tel.: 06/70-259-
5227 

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

Eladó nagyméretű, régi, falusi gyap-
jú kendő (fekete) kitűnő állapotban, 
Kispest centrumában. Tel.: 357-2618 
(este) vagy 06/20-3322-860 

Eladó íróasztalok, dohányzó aszta-
lok, ágyneműtartó, festmények, új 
CD rádiómagnó, papírrégiségek. 
Tel.: 06/30-578-2626 

Bontott, szürke, nagyméretű már-
ványkandalló és Vaillant kazán 300 
literes meleg víztárolóval, meg-
egyezéses áron eladó! Érdeklődni 
lehet a 06/30-822-3037-es mobil-
számon.

Burkolásból megmaradt különbö-
ző színű csempék, padlólapok 2,5 
nm - 22 nm, 600 - 1200 Ft/ nm 
áron eladók. Telefon: 06/30-822-
3037

Nagyméretű, minőségi férfi öltö-
nyök, 170 - 175 cm magas termetre, 
sötét színekben (5500 Ft), 47-es 
méretű ingek 500 Ft/ db. áron - után-
vétellel is - eladók!!! Telefon: 06/30-
822--3037

ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FI-
GYELEM!!! Jó minőségű, külön-
böző méretű beltéri ajtók, zárral, réz 
kilincsel, 17.500 Ft-os áron eladók. 
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-
es mobilszámon.

Csütörtökönként vállalom nagy-
csoportos/ alsó tagozatos gyermeke 
felügyeletét, segítek tanulásában 
(diplomával, baby-sitter tanfolyam-
mal, referenciákkal), egész napra is. 
Tel.: 06/20-928-1838 

KÉZI FÉNY-, SZÍN- ÉS IONTE-
RÁPIÁS KÉSZÜLÉK, VALAMINT 
UNIVERZÁLIS KÉZI AUTÓMO-
SÓ ELADÓ. TEL.: 214-7564

130 X 65-ÖS FREGOLI, 200 X 
200-AS ÉS 100 X 200-AS GÉPI 
PERZSA ELADÓ. TEL.: 214-7564

Hódfarkú cserép. udvari díszkő, 
műanyaggyeprács, OBI polcok tar-
tóval, IKEA ruhásszekrény (akasztós 
és polcos) eladó. Tel.: 06/20-438-
5120 

Eladó 2 db szekrény. 1 db 2 ajtós és 
1 db vitrines, pakolós (60-as évekből 
való). Sürgősen! Ára: 10.000 Ft. 
Tel.: 06/30-754-3440 

ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDO-
NOSTÓL, 2004-ES, FEKETE YA-
MAHA XJR 1300-AS, 1251 CCM-
ES, 4 HENGERES, 9000 KM-T 
FUTOTT, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ, 
ALIG HASZNÁLT, GARÁZS-
BAN TARTOTT MOTORKERÉK-
PÁR. IRÁNYÁR 1.550.000 FT. 
VIZSGA: 2011.04-IG, EXTRA: 
BUKÓCSŐ, CSOMAGTARTÓ, 
RIASZTÓ. TELEFON: 06/20-364-
4237

APRÓHIRDETÉS DÍJA:

15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó. 

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,  06/20-330-3785

FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen

LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6. 
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. szám alatt, 

vagy az Üllői út 250. szám alatti hirdetőirodában.

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az 
egyéb rovatban, amennyiben nem üzleti tevékenységről van szó. Csak névvel és 

címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is.




