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Díjazták a sportolókat
Szeptember 30-án vehették át az önkormányzati támogatást az élsportolók egyéni támogatására kiírt pályázat nyertesei. Nyolcvan a kerületben lakó, tanuló, vagy
a Kispesten működő sportszervezetek színeiben eredményesen versenyező sportoló kapott díjat.
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Megjelenik kéthetente
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ELKÉSZÜLT A BERUHÁZÁS ELSŐ ÜTEME
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Csinszka Kert

MOCCANJ!

SPORT

INTERJÚ

VÉGH JUDIT

PIROSKA JÁNOS

SIMONCSICS
ESZTER

Kondíciójavító testmozgást hirdetett az
önkormányzat súlytöbblettel küzdő
gyermekeknek,
a program az
Eötvös iskolában indult el.

8. oldal

Rendhagyó megemlékezésben
foglalja össze
a KAC elmúlt 100
évének történetét a
Honvéd Baráti Kör
Egyesület leköszönő elnöke.

10-11. oldal

„Tettünk azért, hogy a
betegek pozitívabban
álljanak hozzá betegségükhöz, egészségesebben éljenek, jobban
odafigyeljenek a gyógyulásra, a környezetükre.”

12-13. oldal

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.
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Új lakások a
Csinszka Kertben

D

Átadták október 10-én az Ady Endre út 97-99. szám
alatt épülő Csinszka Kert első ütemében elkészült épületegyüttest. A teljes beruházás a tervek szerint jövő év
márciusában fejeződik be.

A

z eseményen Török Mihály, a beruházó FirstFund Alapkezelő Zrt. vezetője
elmondta, október elején az első ütemben
elkészült épületek már megkapták a használatbavételi engedélyt is. Kitért arra, hogy
az elkészült lakások értékesítése folyamatos, jelenleg számos akciót kínálnak leendő
ügyfeleik számára. Elmondta, az építkezés
során nagy hangsúlyt fektettek a kiváló
minőségre, és a megvalósítás során számos

A 2,5 milliárd forintból megvalósuló 8 400
négyzetméteres területű Csinszka Kertben a beruházás végén egy 165 lakásos, 7
épületből álló társasház jön létre. Megtudtuk, az első ütemben elkészült új lakások
azonnali költözéssel már várják leendő
lakóikat. A 3-4 szintes épületek alatt egy
165 férőhelyes mélygarázs is épül, melyből minden lépcsőház közvetlenül megközelíthető. A felszínen 14 gépkocsi beálló

A

KAC és az önkormányzat centenáriumi sportnapját a polgármester nyitotta
meg szeptember 3-án reggel. Gajda Péter
arról beszélt, hogy az önkormányzat idén
az eddigieknél is többet fordított a sport
támogatására. Az egyesületeknek, sportolóknak juttatott segítség mellett műfüves, multifunkcionális sportpálya-építési
program indult; az első pálya már elkészült az Eötvös iskolában, s a program
folytatódik.
Reagált arra a szóbeszédre is a polgármester, amely szerint megszűnik a kispestiek
sportolási lehetősége a sporttelepen. Elmondta, az önkormányzat és az egyesület
között a sporttelep működtetésére kötött
szerződés idén lejár ugyan, de a kerület

Szemétszedés

I
Gajda Péter polgármester és Török Mihály,
a beruházó FirstFund Alapkezelő Zrt. vezetője

helyet létesítenek, valamint a pince szinten
33, az egyik épület tető térében pedig 3
tárolót alakítanak ki, de minden lépcsőház
földszintjén találhatók közös – babakocsi,
bicikli – tárolók is. Az épületekkel közrefogott kertben saját, fúrt kútról üzemeltetett öntőző rendszer biztosítja majd a zöld
környezet vízellátást.

Centenárium
sportnappal
Egész napos sportrendezvénnyel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Kispesti Atlétikai Club (KAC)
október 3-án. A Katona József utcai önkormányzati
sporttelepen versenyekkel, táncbemutatókkal és gyermekprogramokkal várták az érdeklődőket.

KÖRNYEZETÜNK

olyan megoldást is alkalmaztak, melyek a
leendő lakók közös költségeit csökkentik.
Gajda Péter polgármester beszédében kitért
arra, hogy az építkezés 2005-ös indulása
után ugyan sok probléma merült fel, de az
új beruházóval sikerült mindenben – a kerület számára is előnyösen – megállapodni.
Úgy fogalmazott, a fejlesztés révén „újabb
zöld sziget alakult Kispesten”, hozzátette,
a cég már csatlakozott a kerületi „Fogadj
örökbe egy közterületet!” programhoz
is. Végül hangsúlyozta, bízik a cég és az
önkormányzat közötti további jó együttműködésben.

3

dén is csatlakozott Kispest az FKF Zrt.
Nagy Várostakarítás elnevezésű akciójához: intézmények környezetében diákok és
felnőttek szedték a szemetet október 9-én
és 10-én. A kerületi Zöldprogram Iroda vezetőjétől megtudtuk, 13 óvoda, 10 iskola,
8 társasház és egy civil szervezet kapcsolódott be a programba. Lipcsei Szabolcs
elmondta, a takarítási akcióhoz ezer darab
zsákot, 600 pár munkáskesztyűt biztosított
az FKF, és még a kerület is szétosztott
mintegy ezer darab egyszer használatos
kesztyűt. A szemétszedési akcióba a polgármester is bekapcsolódott, Gajda Péter
a Vass iskola diákjaival együtt gyűjtötte a
hulladékot az intézmény környékén.
A várostakarítás kerületek közötti versenyében a XIX. kerület ezúttal a második
helyen végzett 125 köbméter szeméttel

A kisebbek rövidtávfutásban is összemérték
erejüket a KAC és az önkormányzat centenáriumi sportnapján

továbbra is a KAC-cal képzeli el a lakosság
számára nyitott létesítmény jövőjét.
Gajda Péter méltatta a 100 éves, négy szakosztályt működtető egyesület eredményeit
is. Említette az általános iskoláskorú atléták
és a teniszezők sikereit, a dzsúdósok remekeléseit az országos versenyeken, valamint
az NBII.-t tavaly megnyert, s az idén egy
osztállyal feljebb játszó női kézilabdacsapatot. „Bízom benne, hogy a következő

fővárosszerte

(a tavaszi viadalt 95 köbméterrel Kispest
nyerte), a győzelmet 180 köbméterrel a
XVI. kerület szerezte meg. A fővárosban
összesen 1000 köbméter hulladék gyűlt
össze az akció során.

100 évben is hasonló sikereket ér el a KAC
– hangsúlyozta a polgármester.
Az ünnepélyes megnyitót követően – rövid
zenés bemelegítés után – megkezdődtek a
sportversenyek. Indult a teniszbajnokság és
az amatőr atlétikai verseny: futószámok és
távolugrás minden korosztálynak a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig (az MSZOSZ nyugdíjasai ezúttal is kivettek részüket a sportból,
főképp kislabdadobásban jeleskedtek). Kispályás focitornán csaptak össze az iskolák
csapatai, ütőt ragadtak a pingpongozók, és
– szülői szurkolás mellett – az óvodák csapatai is összemérték ügyességüket a sor- és
váltóversenyben. Volt ovis foci, büntetőrúgó
verseny, és délután a dzsúdósok is tatamira
léptek, hogy háziversenyen döntsék el, kik a

legjobbak a centenáriumi rendezvényen.
Azokat, akik nem akartak versenyre kelni,
vagy éppen már túl voltak futáson, ugráson
vagy egy meccsen, kézműves foglalkozás várta, de a bátrabbak akár még falra is
mászhattak kedvtelésből. A színpadon kora
délutánig váltották egymást a kispesti és a
környező kerületekben működő tánc- és
ritmikus gimnasztika csoportok: fellépett
a Múzsa Sportegyesület, a Showtime Budapest Tánciskola, a Csili művészi torna
és Dinamik Aerobik csoportja, a Spicc and
Flex táncegyüttes, az Arcok Táncstúdió, a
PMS Dance, a Jamland és a Blacktime. A
kicsiket Babos Eszter interaktív bábműsora,
egy Bóbita koncert és családi vetélkedő is
szórakoztatta.

TÁJÉKOZTATÓ

Vezetékfelújítás
J

árdabontással járó kábelfektetési munkálatok kezdődtek október 7-én a Katona
József utcában a Pogány köznél, illetve a Pogány köz páros oldalán, valamint rövidebb
szakaszokon a Czuczor utcában és a Feszty
utcában. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. megbízásából az Elektro-Szolg
98 Kft. a beruházás kivitelezője. A munkálatok várhatóan november 5-ig befejeződnek.
Szintén bontják a gyalogutat a Hofherr
Albert utca páros oldalán az Iparos utca
– Puskás utca között, valamint a Puskás
utca Bozsik Stadion felőli oldalán. Az esetleges üzemzavarok megelőzése érdekében
a régi kábelvezetéket cseréli ki újakra az
MW Trió Kft. A terv szerint október végéig
tart majd a munka.

A szeptemberben megkezdett kábelcsere
munkálatai folytatódnak a Vas Gereben
utcában a 60. és 104. számú házak közötti
szakaszon, valamint a Mészáros Lőrinc
utca páros oldalán a Vas Gereben utca és
a Pákozd utca között. A járdaszakaszokat
októberben kell helyre állítania a kivitelezőnek.
A Városüzemeltetési és Közbiztonsági
Irodától megtudtuk, mindegyik helyszínen előírták a bontási munkákban érintett
járdaburkolatok teljes szélességű helyreállítását. Emellett a kivitelezőnek minden
esetben biztosítania kell az ingatlanok
biztonságos megközelítését is. Az iroda az
építkezés idejére kéri a lakosság türelmét
és megértését.
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Horvát nyelvtanfolyam

Szeptember 24-től minden
héten csütörtökön este 17.30tól indul, illetve folytatódik
a horvát nyelvtanfolyam a
Bolyai János Általános Iskolában. (Árpád u. 14.). Érdeklődni és jelentkezni folyamatosan az alábbi e-mail címen
vagy telefonszámon lehet:
zlatargyorgy@freemail.hu tel.:
06-20-970-7947.
ZLATÁR GYÖRGY
Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke

FELHÍVÁS

Matematika
szakkör

A 2009/2010-es tanévben a
kispesti tanulmányi versenyek
keretében a Móra – EGYMI
Pedagógiai Szolgáltató Csoport koordinálásával matematika tehetségfejlesztő műhely
indul a 6. és 7. osztályosoknak.
A szakkörben való részvétel
feltétele eredményes és kiemelkedő teljesítmény a tehetségkutató találkozón.
Időpont: október 22. 15 óra.
Helyszín: Gábor Áron Általános Iskola, Fő utca 143. sz.
alatti épülete. Tel.: 357-3334.
(A tanulók íróeszközt hozzanak magukkal!)
A sikeres felvételt nyert tanulók részére a foglalkozások
ugyanezen helyszínen csütörtöki napokon lesznek 15.00
– 16.45 óráig.
A szakkör térítésmentes. Szeretettel várnak minden kedves
érdeklődőt! A szakkört Kertész
Ilona és Sólyomné Ruttkay Éva
vezetik.

SZABADIDŐ
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Makettek és modellek Kerületi élsportolók
között az Europarkban kaptak támogatást
O

któber 2-án nyílt meg a
Földön, vízen, levegőben!
országos makett- és modellkiállítás az Europarkban. A
rendezvényt Geiger Judit, a bevásárlóközpont marketingvezetője nyitotta meg, az eseményen
részt vett Bicskei János, a TIT
Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub titkára, valamint
Szumial Johanna, a Stadlbauer
Kft. marketingvezetője is.
A megnyitó keretében a kerület
és a környék általános iskolásai
elsőként járhatták végig a kiállítást, majd vetélkedőn mérték
össze tudásukat a látottakról,
hallottakról. A győztes osztály
csoportos belépőt nyert a Vasúttörténeti Parkba.
Az október 18-ig nyitva tartó
rendezvényen
modellritkaságokkal, díjnyertes alkotásokkal és a hazai klubok
makettcsodáival is megismerkedhetnek az érdeklődők,

Szeptember 30-án vehették át az önkormányzati támogatást az élsportolók egyéni támogatására kiírt pályázat nyertesei. Nyolcvan a
kerületben lakó, tanuló, vagy a Kispesten működő sportszervezetek színeiben eredményesen versenyező sportoló kapott díjat.

A
A Titanic kicsinyítet mása
az Europarkban

valamint bepillanthatnak a
modellezés és a makettezés
világába. Hétvégén interaktív
programok, játszóház várja a
látogatókat.

SZABADIDŐ

Ünnepség időseknek
Idősek világnapja alkalmából kerületi nyugdíjasoknak rendeztek
október 1-jén ünnepséget a KMO-ban.

A

z önkormányzat és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat közös rendezvényén
Balázs Piroska intézményvezető és Gajda Péter polgármester
köszöntötték a vendégeket. A
polgármester elmondta, többéves hagyomány Kispesten is,
hogy október elején szerény
ajándékkal köszöntik a kerületi
szépkorúakat, akik – hangsúlyozta – nemcsak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon
is megérdemlik a tiszteletet és
a segítséget. Elmondta, a jövőben több olyan fejlesztés is
elindul a kerületben, amikkel
az idősek életkörülményein
igyekszik javítani az önkormányzat: elkezdődnek a gon-

dozási központok felújítási
munkái, valamint tovább bővül
a jelzőrendszeres segítségnyújtási szolgáltatás is.

Az ünnepi műsor a cigány dal
királynőjének,
előadásával
indult: Kispest díszpolgárát, a
Kossuth-díjas Bangó Margitot
a Vass iskola kisdiákja, Péntek
Fanni követte a színpadon meseelőadásával. Az ünnepségen

felléptek még többek között
Széles Anna és Szilágyi Olga
színművésznők, az Art’sok
kispesti táncstúdió, a Vass iskola kiskórusa, Balkay László,
a Kispesten működő Tárt Kapu
Színház vezetője, valamint
Alex Tamás előadóművész.
A színpadi produkciók után a
nyugdíjasokat állófogadáson
– szendvicsekkel, süteményekkel, köztük egy 250 szeletes
tortával – vendégelte meg a
kerület.
Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján először 1991ben rendezték meg az idősek
világnapját, azóta világszerte
minden év október 1-jén emlékeznek meg az idősekről.

városházán
rendezett
ünnepségen
elsőként
Gajda Péter polgármester köszönte meg a nagyszerű
sportteljesítményeket. Hangsúlyozta, az önkormányzat
támogatja a sportot: idén a tavalyi összeg duplájával, összesen kétmillió forinttal díjazta
a kiemelkedő eredményt elért
sportolókat, támogatást kaptak
a sportegyesületek és az U19
alapítvány is.

lődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság elnöke arról beszélt,
hogy összevetve az elmúlt 5
évvel, idén érkezett a legtöbb
pályázat – összesen 87 – a bizottsághoz, amely 80 Kispesten lakó, tanuló, vagy a kerületi sportszervezetek színeiben

szeget differenciáltan osztotta
el a bizottság: 37 nemzetközi
eredményt elért sportoló (világbajnokság, világkupa, Európa bajnokság, Európa Kupa
1-8. hely) kiemelt – 40-35-3025 ezer forint – támogatást kapott. Az országos bajnokságon,
diákolimpián, Magyar Kupán

Megtelt az önkormányzat díszterme a díjazottakkal
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Közhasznúsági
jelentés
Az Add a kezed Alapítvány
a Fővárosi Bíróság 2034. sz.
határozatával 1991. 09. 13-án
nyilvántartásba vett társadalmi
szervezet, amely 2001. 05. 07től közhasznú tevékenységet
folytató szervezetként működik. Alapvető célja az óvodás
korú gyermekek támogatása az
egészséges életmódra nevelés
területén. 2008. évi bevételek
összesen: 904 000 Ft – ebből
lakossági támogatás 711 000
Ft, SZJA bevétel 192 000 Ft,
kamatbevétel 1 000 Ft. Előző
évi fel nem használt bevétel
261 000 Ft. Kiadások összesen: 726 000 Ft – ebből anyagi
jellegű ráfordítás 386 000 Ft,
egyéb költség 340 000 Ft. Az
alapítvány fennállása óta személyi kiﬁzetés nem történt,
a szervezetnek köztartozása
nincs. Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunk javára utalták át.
Ennek összege 2008-ban 191
991 Ft, melyből udvari játékot
(kötéltánc-pályát) vásároltunk.

FELHÍVÁS
Említette a multifunkcionális sportpálya programot is,
amelynek keretében az első
– közcélú felajánlásból épült
– pályát már átadták az Eötvös
iskolában. Elmondta, idén a
Vass iskolába, a Kós Károly
térre és a Nagysándor József
utcai központi játszótérre tervez műfüves pályát a kerület,
jövőre pedig a lakótelepeken
folytatódik a program.
Szujkó Szilvia, a Közműve-

Vigyázat!
eredményesen versenyező élsportoló felkészülését segíti a
díjakkal.
Hozzátette, a bizottság 1,5 millió forintos keretét a Humánszolgáltatási Iroda 0,5 millió
forinttal toldotta meg. Az ösz-

1-4. helyezésért elért sportemberek – összesen 43-an – 20-20
ezer forintot kaptak.
Az ünnepség folytatásában a
polgármester és a bizottság
elnöke együtt adta át a támogatásokat a 80 élsportolónak.

Ásványok és ékszerek a KMO-ban

S

ok éve hagyomány már,
hogy ősszel a Kispesti
Munkásotthon
Művelődési
Házban (KMO) találkoznak az
ásványgyűjtők és a kereskedők,
hogy bemutassák gyűjteményeiket és az ásványokból készült
dísztárgyakat, ékszereket az érdeklődőknek. Ezúttal október
5-én „foglalták el” a KMO-t
a kagylók, az ősmaradványok,
a ritka ásványok, kristályok,

valamint az ékszerek és drágakövek: mintegy száz asztalon
60 kiállító várta a vendégeket.
Az ékszerek mellett ﬁgyelemre
méltó volt a gyógyító ásványok

markáns jelenléte is és a Siófoki Ásványmúzeum lenyűgöző
kollekciója. A nap folyamán
500 látogató csodálhatta meg
a Föld kincseit – tájékoztatta a
Kispestet Nyilas Gabi művelődésszervező. A börze „gazdája” szerint színvonalas anyagot
hoztak el Kispestre a kiállítók,
az utóbbi évek legigényesebb
gyűjteményeit láthatta a közönség.

Tisztelt Kispesti Lakosok!
Ellátotti bejelentés alapján
tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat idegen
személyt nem bízott meg a
személyi térítési díjak beszedésével, továbbításával.
A térítési díjakból eredő
pénzbeszedést továbbra is
a Gondozási Központok
fényképes
munkáltatói
igazolvánnyal rendelkező
gondozónői, és a Gondozási Központok munkatársai
végzik.
SEGÍTŐ K ÉZ KISPESTI
GONDOZÓ SZOLGÁLAT
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Avargyűjtés
A 2009. évi őszi avargyűjtési
(lombgyűjtési) akció időpontja: november 16. – december
11.
A lombot zsákban, gépkocsival jól megközelíthető helyre
kell kihelyezni. Az akció csak
és kizárólag a zsákos avar- és
kerti zöldhulladék gyűjtésre
vonatkozik, (nem kerülhet
közé gally, háztartási szemét,
sitt, stb.) Kupacba rakott (öm-

lesztett) lombot és kerti zöldhulladékot nem áll módunkban elszállíttatni. Az akcióra
zsákot nem tud biztosítani az
önkormányzat, de a lakók által összegyűjtött avar és kerti
zöldhulladék bármilyen zsákban kitehető. (Az avargyűjtés
részletes ütemtervét következő
lapszámunkban közöljük – a
Szerk.).
ZÖLDPROGRAM IRODA
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HÍREK

SZABADIDŐ

Tisztelettel meghívjuk nemzeti ünnepünk,
az 1956-os FORRADALOM
és SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA
alkalmából rendezendő

MEGEMLÉKEZÉSRE
2009. október 22-én

Program:

17.00 óra: Koszorúzás az Ötvenhatosok terén
17.45 óra: Csendes virágelhelyezés
a Templom téri kopjafánál
18.30 óra: Zenés irodalmi megemlékezés
az önkormányzat dísztermében
Ünnepi beszédet mond:
Gajda Péter, Kispest polgármestere

Az életfát ünnepelték
Wekerletelepen

Újabb közösségi eseményt rendezett október 3-án este a Wekerlei
Társaskör Egyesület és a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület
(MKKE): négy wekerlei térről népzenészek és táncosok vezették a
helyieket a Kós Károly térre ünnepelni az életfát.

A

wekerlei rendezvényeken 2007 óta többször
felállított
emlékmű
éppen egy éve került végleges helyére. A telep múltja
előtt tisztelgő, jövője felé
mutató – a közösség összefogását jelképező – életfa előtt
Romhányi András, az MKKE
elnöke mondott ünnepi köszöntőt.
Elmondta, hogy az életfa a
legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű szimbólum
a növényi ábrázolások között,
„utal életre és halálra, az örök
fejlődésre és növekedésre, a
folytonos megújulásra”. Említette az indoeurópai népek és
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Az ünnepi beszédet követően
Nagy Tamás, a WTE elnöke olvasta fel azt a jövőbe
– 2108-nak – szóló üzenetet, amelyet a wekerleiek
tavaly, a telep centenáriuma
alkalmából helyeztek el egy
acélkapszulában, az életfa
talapzatában. A jelenlévők
ezután fogadalmat tettek,
hogy vigyáznak Wekerletelep
építészeti, tárgyi és szellemi
örökségére, értékeit megőrzik
a jövőnek. A program moldvai táncházzal folytatódott, a
talpalávalót a Tatros együttes
húzta. Az estet a Kispesti
Gyöngyvirág Kórus ünnepi
hangversenye zárta a katolikus templomban.

a közép-ázsiai lovas kultúrák
világfa képzete közti különbséget: utóbbiak fájának csúcsa
az éggel áll kapcsolatban. A
magyar ősvallás legfontosabb
jelképe kapcsán beszélt arról, hogy a világfa a magyar
népmesék világképében az
út, amelyen a mesehős az
égbe vagy az alvilágba jut; a
Wekerlei Életfa utat mutat,
jelképezi az összefogást, a
közös munkát, a hitet. „Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk
valamit. Összefogtunk. Megpróbálunk élhetőbb világot teremteni magunk körül! Egyre
többen ismerik ezt fel itt a
Wekerlén” – fogalmazott.

KIÁLLÍTÁS

Művészek a „hírös városból”

Harminckét kecskeméti képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás
október 8-án a Nagy Balogh János Kiállítóteremben.

A

tárlattal a Helikon
Kulturális Egyesületbe
tömörült kispesti alkotók
februári kiállítását viszonozza most a Kecskeméti
Képzőművészek
Közössége. A technikák, anyagok, stílusok és műfajok
sokszínűségét felvonultató
tárlatot november végéig
tekinthetik meg az érdeklődők a Templom téri
galériában.Köszöntőjében
Vinczek György alpolgármester felidézte az év elején a Cifrapalotában rendezett tárlatot, és méltatta

a „hírös város” szépségét.
Fontosnak nevezte a művészet pártolását, mert – mint
hangsúlyozta –, ez segít
abban, hogy az ember a
hétköznapokban megtalálja lelki békéjét, nyugalmát.
Dr. Sárközi István, Kecskemét alpolgármestere a tehetséges nemzedékeket nevelő iskolák és rajztanárok
munkáját emelte ki, s mint
mondta, a város képzőművészeti műhelyei ezeket a
hagyományokat követik.
Balanyi Károly graﬁkusművész, Kecskeméti Képzőművészek Közösségének
vezetője a civil szervezetet
bemutatva, a művészet és
az alkotók felelősségéről
beszélt:
„megpróbáljuk
megőrizni
értékeinket”
– mondta. A tárlatot az érdeklődők november 27-ig
tekinthetik meg.
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TÁJÉKOZTATÓ

Az avarégetésről
A lakosoknak lehetőségük
van a zöldhulladék elégetésére az engedélyezett időszakokban. Szabályok:
(1) Az ingatlan tisztítása,
karbantartása céljából
a területen keletkező
avar és kerti hulladék
csak állandó felügyelet
és a tűzvédelmi előírások betartása mellett
égethető, a lakókörnyezet lehető legkisebb
zavarása mellett az e
rendeletben
meghatározott
feltételekkel
(rendelet:
Budapest
Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat
képviselő-testületének
a Helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről
és a településrész tisztaságáról szóló 45/2007.
(XII. 20.) sz. rendelettel
módosított 24/2004. (V.
18.) számú rendelete; II.
Fejezet, Köztisztasági
rendelkezések, Az avar
és kerti hulladék égetésének szabályai 5.§.).
(2) A lakosság egészségének
és a levegő tisztaságának védelme érdekében
az avar égetése minden
évben kizárólag két időszakban megengedett:
a.) tavasszal március 16.
és június 15. között b.)
ősszel szeptember 15. és
november 15. között.
(3) Az égetést csak hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és
szombaton 8.00-17.00
óra között szabad végezni.
(4) Tilos az avar égetése
közterületen és ünnepnapokon.

KISPEST
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SPORT

Elindult a „Moccanj!” Válság és nyugdíjemelés
program

„A nyugdíjasokkal kapcsolatban mindig a lehetőségekhez
mért legnagyobb kedvezmény megadására törekedtünk.”

Súlytöbblettel küzdő gyermekeknek hirdetett kondíciójavító
testmozgást az önkormányzat. A Moccanj! elnevezésű program
nyitófoglalkozását október 6-án tartották az ötletgazda Eötvös
iskolában.

A

programindítón
Végh
Judit igazgató elmondta,
munkájuk során pedagógusaik
egyre gyakrabban találkoznak
túlsúlyos gyerekekkel, ezért
gondoltak arra, hogy átfogó,
rendszeres programmal segítséget lehetne nyújtani a ﬁataloknak. Elképzelésüket az önkormányzat felkarolta, és pénzt
biztosított a megvalósításhoz.
Gajda Péter polgármester a
foglalkozáson beszélt arról,
hogy egyes felmérések szerint
Magyarországon a ﬁatalok 35
százaléka küzd túlsúlyproblémákkal. Elmondta, a felesleges
kilók leadása mind ﬁzikailag,
mind mentálisan jobb életminőséget biztosít. Ő – osztotta
meg saját tapasztalatait is az
érdeklődőkkel a polgármester
– a nyár folyamán rendszeres
testmozgással és kisebb étrendváltozással 12 kilótól szabadult
meg néhány hónap alatt. Végül
minden kispestit arra biztatott,
csatlakozzanak az új kezdeményezéshez.
Godányiné N. Mária dietetikustól megtudtuk, a programban orvos, gyógytestnevelő,
dietetikus és védőnő foglalkozik a gyerekekkel heti három
órában, és havonta egyszer a
szülőket is bevonják a foglalkozásokba. Hangsúlyozta, nem
fogyókúrát tartanak, hanem
életmódbeli változást igyekeznek tanítani diákoknak és szülőknek egyaránt. Megtudtuk,

napjainkban minden harmadik
gyermek elhízott, és a középiskolások 57 %-a csak a tornaórán mozog. Mint mondta,
a felmérésekből látható, hogy

kezett az izgalmas versenyre.
A csapatok 10 különböző
állomáson
matematikával,
ﬁzikával, kémiával, biológiával, természetismerettel,
informatikával és egészséges
életmóddal kapcsolatos érde-

nek, hetente egyszer elméleti
oktatás is kapcsolódik hozzájuk. Keddenként az Eötvös tornatermében várják táplálkozási
tanácsokkal és játékos tornával

„N

em lehet mindig
megtenni azt, amit
kell, de mindig meg
kell tenni azt, amit lehet.”
– mondta egykor Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem, és
mélyen igaza volt. Akár egyéni sorsunkkal küszködünk,
akár a közélet nagy kérdéseivel bajlódunk, törekvéseink
lényege ez. Ha van társadalmi
csoport, melynek boldogulására különösen igaz a fenti
mondás, akkor az a nyugdíjasok tömege, kiváltképp válság
idején. Kétség sem férhet hozzá, hogy az MSZP az a párt,
amelyik megalakulása óta a
legkövetkezetesebben képviseli az idősek érdekeit. Erre a
legjobb példa, hogy az összes
nyugdíj egy főre számított

havi átlagos összege 2002. és
2008. között 46 825 forintról
78 596 forintra nőtt. A nyugdíjasokkal kapcsolatban mindig
a lehetőségekhez mért legnagyobb kedvezmény megadására törekedtünk, ezért volt
különösen nehéz számunkra
a 13. havi nyugdíj ideiglenes
megszüntetése. A döntés
szükségszerűségét azonban
még Orbán Viktor is elismerte, amikor úgy nyilatkozott,
hogy a 13. nyugdíj visszaállítása csak akkor lehetséges,
ha ezt a gazdasági helyzet
megalapozza. Ezt a kormány
is így gondolja, ezért, a gazdaság erősödéséhez mérten úgynevezett nyugdíjprémiumot is
biztosítunk a 13. havi nyugdíj
pótlására 80 ezer forintig, ha

a GDP növekedése újra 3.5%
fölé emelkedik. Mégis, Bethlen Gábor iránymutatásához
igazodva, azt vallom, hogy
ilyen nehéz gazdasági körülmények között is meg kell
tennünk amire lehetőségünk
van. Tudjuk, hogy a nyugdíjasokat, fogyasztási szokásaik
miatt, leginkább az inﬂáció
által okozott árdrágulás érinti. Ezért a kormány továbbra
is biztosítja, hogy amíg az
éves gazdasági növekedés
3% alatt marad, a nyugdíjak
a fogyasztói áremelkedés
mértékében fognak nőni, így
megőrizve
vásárlóértéküket. Nem marad el a rendes
éves emelés mellett a 2010
januárjában esedékes plusz
2-4%-os
nyugdíjkorrekció

sem, ami majdnem egymillió
nyugdíjast, az öregségi nyugdíjasok közel felét érinti. De
addig sem hagyjuk magukra
a legrászorultabbakat. Már
júliusban döntött a kormány
a méltányossági nyugdíjkeret
megemeléséről 57 ezer forintról 65 ezerre, ami lehetőséget
biztosít, hogy az eddiginél
akár több ezer forinttal magasabb összeget kapjanak kézhez
havonta, vagy egyszeri rendkívüli segítség formájában,
legnehezebb helyzetben élő
idősek. Ennek, a rendkívüli
segélynek a maximális öszszege a kormány döntésének
hatására 57 ezerről 85 ezer
forintra emelkedett. Most is,
mint mindig megtesszük, azt
amit lehet.

FELÚJÍTÁS

Első foglalkozás
az Eötvös iskolában

nagymértékben növekszik a
túlsúlyos felnőttek száma, a
felesleges kilók pedig emelik
a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.
A foglalkozások keddenként
két időpontban – 15-16 óra
vagy 17-18 óra között –, valamint péntekenként – 15-16 óra
vagy 16-17 óra között – lesz-

Versengtek a diákok
Természettudományi
versenyt rendeztek szeptember
25-én a Kispesti Deák Ferenc
Gimnáziumban a kerület általános iskolásainak. Érdeklődő
kisdiákból nem volt hiány:
kilenc általános iskola jelent-
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kes, interaktív feladatokat oldottak meg. Az első helyezést
az Erkel iskola „Sziszegő Kígyók” csapata szerezte meg.
(A versenyről videó- és fényképfelvételek is készültek,
november 24-én, a 90 éves

a gyerekeket, péntekenként
pedig a Kispesti Uszodába viszik az úszni tudó diákokat. A
foglakozások térítésmentesek,
azok vehetnek részt rajtuk,
akik a szakemberekkel együttműködnek, és nem hiányoznak
6 alkalomnál többet. Jelentkezni az iskolai védőnőknél lehet.
Megtudtuk, két alkalommal
(ősszel és tavasszal) kirándulást is szerveznek a családok
számára, de ételkészítést,
személyre szabott étrendet,
valamint szakemberek felvilágosító előadásait is tervezik a
jövőben.

Deák Ferenc gimnáziumban
szakmai napot tartanak, ahol
bemutatják a felvételeket és
megbeszélik a verseny tapasztalatait.)
L. A. – SZ. G. A.

Istentisztelet
a megújult templomért

Hálaadó istentiszteletet tartott a Kispesti Evangélikus Egyház az
idén megújult 80 éves templomban október 4-én. A szertartás végén
Széll Bulcsú lelkipásztor idézte fel a 3 éves épületrekonstrukció állomásait, és megköszönte az építkezéshez kapott anyagi segítséget.

E

lmondta, a beruházás 20
millió forintos költségét
a gyülekezet 6 millió forintos adományából, valamint
egyházi és önkormányzati
támogatásból fedezték. A jövő
tervei között az épületbelső és
az orgona felújítását, konyha
kialakítását, kültéri foglalkoztató pavilon felállítását és a kerítés rendbe hozását említette
a lelkipásztor.
Gajda Péter polgármester a kerület emblematikus épületének
nevezte a templomot, amelynek
összetartó közössége példaként
szolgálhat mások számára: van

értelme az összefogásnak, hiszen ennek köszönhetően újult
meg a templom, s ilyen típusú
együttműködés
eredményeképpen újulnak meg Kispest
terei is. A polgármester hangsúlyozta, a hasonlóan összetartó közösségeknek segítenek abban is, hogy a kerület vezetése
véghez tudja vinni programját:
a térﬁgyelő rendszer fejlesztését, a zöldterületek és játszóterek felújítását, valamint az
oktatási-nevelési intézmények
komplex rehabilitációját.
Gáncs Péter evangélikus püspök – mint mondta – három

éve járt utoljára Kispesten,
ahová kicsit haza is jön, hiszen anyai ágon nagyszülei
éltek itt (a Templom téri I. világháborús hősi emlékművet
nagyapja, Hybl József szobrász készítette 1928-ban).
Hozzátette, örömmel látja,
hogy ﬁatal és eleven közösség működik a kerületben.
Beszéde végén a püspök a
gyülekezetnek és az önkormányzatnak is megköszönte
a támogatást, amellyel hozzájárultak a templom homlokzatának felújításához.
Hálaadó istentisztelet az idén
megújult 80 éves templomban
Az önkormányzat idén 750
ezer, tavaly 600 ezer, 2007-ben
1 millió, 2006-ban 700 ezer
forinttal járult hozzá a Templom téri evangélikus templom
épületének rekonstrukciójához.
2009-ben összesen 4 millió forintot fordított a kerületben lévő
egyházi funkciót betöltő épületek felújításának támogatására.
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ÉVFORDULÓ

JUBILEUM

100 éves a
Kispesti Atlétikai Club
Százéves Kispest labdarúgása, rendhagyó megemlékezés

E

gy klub történetének a bemutatása általában az elért
eredményekkel, az események kronológiai sorrendű
állításaival kezdődik. Nekünk
kispestieknek, azonban ez a
klub többet jelent, mint a meglevő és tiszteletet parancsoló
eredmények felsorolása. Akik
– mint szerény személyem,
és nagyon sok barátom – már
több mint ötven éve járunk a
Kispest mérkőzéseire, ezernyi
élménnyel vagyunk gazdagabbak, és határtalan lokálpatriotizmussal – mondhatnám
– klubsovinizmussal vagyunk
megáldva. Nekünk még megadatott Puskás Öcsiéket látni
– habár a gyermeki fej még
nem fogta fel, hogy kit is lát a
pályán –, de a hatvanas évek
elejétől kezdődően már Bozsik
Cucun, Tichy Lajoson nőttünk
fel. Igazából sajnálom azokat a
kitartó, izzig-vérrig kispesti, ﬁatal szurkolókat, Ultrákat, hogy
manapság nem kaphatnak a futballpályákon annyi élményt a
csapattól, amennyit mi – akkori
gyerekek – kaptunk. Sajnálom
őket, mert nem szurkolhatnak
állandóan 15-20 ezer ember
között, nem térdelhettek az
akkor még Népstadion kerengőjén ötezren és mondtak imát
– Kovács Józsi bácsi vezérünk
celebrálásával – a Ferencváros
ellen aratott 4: 1-es győzelmet
követően. Nem utazunk már el
ötezren – egy egyszerű bajnoki
mérkőzésre – pl. Dorogra, háKispest
Önkormányzata
Puskás Ferencnek, Tichy
Lajosnak és Bozsik Józsefnek (posztumusz) – a kispesti
labdarúgópálya névadójának – az elmúlt évtizedben
a „Kispest Díszpolgára”
címet adományozta.

romezren Szegedre, Debrecenbe, Tatabányára. Mert a hatvanas, hetvenes években, egész
Kispest megmozdult, hogy
a csapatot elkísérje bárhová
az országban. Mindenki látni
A klub hivatalosan 1909
augusztus 3-án alakult,
K.A.C. néven.
13-szoros Magyar Bajnok.
7-szeres Magyar Kupa
győztes
1959-ben Közép-Európa
Kupa győztes
Első bajnoki cím: 1949/1950
Első kupagyőzelem: 1926.
Utolsó bajnoki cím: 1993.
Utolsó Magyar Kupagyőzelem: 2009.
akarta Tichy Lajos bombáit,
Komora – tíz méterről történő
– becsúszásait, Kocsis Lajos
technikai bemutatóját, Pintér
Sanyi megállás nélküli játékát,
Bicskei Berci bravúros tizenegyes védéseit, és Kozma Misi
góljait és kimaradt helyzeteit.
És ekkor a klub történetének
csak mintegy 20-30 évét említettem.
Az alapítók – Schmach Károly,
Krausz Jenő, Tihanyi Béla,
Hartmann Simon, Mayer Béla,
Taigiszer Jenő, Ries Béla, Ács
Ödön és lelkes társai – akkor,
1909. augusztus 3-án, megalapozták Kispest hírnevét.
A labdarúgás révén az egész
világ megtudta, hogy hol van
KISPEST.
Egy kis kerületet és egy kis
csapatot csakis az összefogás,
az egymás megbecsülése tarthatott fenn 100 évig. Akkor,
a város kereskedői, iparosai,
a személyes vagyonukból támogatták az egyesületet. Így
eshetett meg az a szégyen,
hogy az 1920-ban bajnokesé-

lyes (Varga – Saguly, Tury
– Stalmach, Blasnik, Budai,
– Boldog, Jeszmás, Csontos,
Eisenhoffer, Jeny), de végül
ezüstérmes csapatunkat – irigységből – proﬁzmus vádjával
szétszedték. A bűnük az volt,
hogy cipőt és kabátot fogadtak
el. Természetesen a „nagy”
csapatokkal ezt nem merték
megtenni. Így a válogatott játékosok, mint Eisenhoffer, Jeny,
és a többiek más csapatokban
voltak kénytelen folytatni a
pályafutásukat. Nehezen állt
talpra a KAC, de 1926-ban
csoda történt. A Magyar Kupa
többszöri hosszabbítás, és 160
percnyi játék után a kispestiek
vitrinébe került, a BEAC 3:2es legyőzésével.
A Kispest labdarúgása a
negyvenes években kezdett
újra magára találni. Ebből
a felemelkedésből Nemes

1949. december 18-án – a Kispesti Tanácsháza dísztermében
tartandó közgyűlésen – egyesült a Bp. Honvéddal. 1950 tavaszán, már a Bp. Honvéd nevét írták a bajnoki tablóra. Ezt
a bajnoki címet 1955-ig, még
másik négy követte. A klub
aranykorszaka igazából innen
datálódik, hiszen egy csapásra
megszűntek az anyagi gondok,
és egy Mészáros Dodó – Kocsis Sándor csere az FTC-vel
– folytán kialakult a mindmáig
legnagyobb és legjobb magyar
futball klub-csapat. A Grosics
(Faragó), Rákóczi, Lóránt,
Patyi, Bányai, Bozsik, Budai
II. Kocsis S. Machos (Tichy)
Puskás, Czibor összetételű
csapat, abban az időben a világ
legjobbja volt. A Magyar Válogatott „aranycsapatának” 7
kispesti labdarugója volt a tagja. A Bp. Honvéd szó szerint

ÉRDEKESSÉGEK
1952. Veretlenül bajnok a Honvéd. 21 győzelem, 5 döntetlen
1954. A bajnok Honvéd gólaránya: 100:21
1953. augusztus 20. Népstadion avatása
Honvéd-Szpartak Moszkva 3:2
1959. Az első villanyfényes mérkőzés a Népstadionban
K.K. döntő: Honvéd-MTK (4:3) 2:2
(Nehadoma) József 215 góllal
vette ki a részét. Ekkor nőttek
fel az „aranylábú” gyerekek:
Puskás, Bozsik, Babolcsay,
Bányai, Herédi, Cserjés, Patyi,
Béres és Mészáros Dodó. A
többszörös gólkirály – Deák
„Bamba” – hiába volt nagy
Kispest szurkoló, nem fért be
Öcsiék közé, ezért ment el a
Szentlőrinci A.C.-ba játszani.
És a kispesti csapat, a Puskás
papa – id. Purczeld Ferenc
vezetésével – 1949-ben ott
állt a bajnokság kapujában.
Az 1949-es év őszi sorozatát
még Kispest néven nyerték, de

végig verte a világot. Brazíliában, 6:3-ra verte a Botafogót,
5:3 a Flamengót. Az akkor
világhíres West Bromwich
Albiont 4:3-ra. (A mérkőzést
Brüsszelben játszották, és ekkor mondta Puskás Öcsi, a már
szállóigévé váló mondatát. A
félidőben még a Bromwich
vezetet 3:1-re. A szünetben
Öcsi odaszólt az őket korholó vezetőknek: „Kis pénz kis
foci, nagy pénz nagy foci”. A
pénz be lett ígérve, és a csapat
nyert 4:3-ra.) Olaszországban
Puskásék megverték a Milánt,
és az Internazionalét is 2:1-

2009. október 14.
re. Majd a hetvenes években
kivertük a kupából a zseniális
Kocsis Lajos vezetésével a
Laziót és a Fiorentinát, majd
1976-ban, Kozma góljával 1:0ra nyertünk ismét Milánóban,
az „Inter” ellen. Megvertük
a nagyhírű Ajaxot 4:1-re egy
csodálatos itthoni mérkőzésen
a Panathinaikoszt 5:2-re (Kovács Kálmán 4 gól), a BEK
döntős Sampdóriát 2:1-re, a
holland bajnokság listavezetőjét a Twentét Hollandiában
4:1-re (Kovács Kálmán 3 gól),
hogy a maiakról is beszéljünk.
Nyertünk 13 bajnokságot, és
hétszer a Magyar Kupát is elhódítottuk.
1959-ben Sós Károly edző irányításával megszereztük a Közép-Európai Kupát, a Partizán és
a Wiener A.C. kiverése után, az
MTK 4:3-as és 2:2-es legyőzésével. A győztes csapat: Faragó
– Solti, Szőcs, Dudás – Bozsik,
Kotász – Budai II. Kazinczy,
Tichy, Gilicz, Csinos.
A Honvéd labdarúgásának
történetében a sok nemzetközi és Magyar Kupa győzelem
ellenére 25 éves „pauza” következett, már ami a bajnoki
címek, elhódítását illeti. (Az
akkor „elnyomott” csapatnak
tartott Ferencváros ez idő alatt
6 bajnoki címet nyert és építettek nekik egy új stadiont.) Mi
1963-ban még ugyan nyertünk
egy Magyar Kupát a Győri ETO
1:0-s legyőzésével. A csapatot
Kispéter Mihály irányította. A
Népstadionban lejátszott mérkőzésen az alábbi összeállításban szerepeltünk. Takács – Dudás, Sipos, Marosi – Nógrádi,
Vági – Tóth Kálmán, Nagy I.
Anti, Tichy, Komora, Katona.
A bajnoki cím hiányát azonban
pótolta, az „istenként” imádott
Tichy Lajos. 1963-ban az ő
irányításával 7:2-re „intéztük”
el az FTC-t, majd egy 1964-es

ÉVFORDULÓ
mérkőzésen, a Népstadionban
– telt ház előtt – az utolsó két
percben lőtt góljaival 4:3-ra
fordította meg a vesztésre álló
mérkőzést a Vasas ellen. Az
MTK 5:3-as legyőzésekor,

irányításával háromszor, majd
Kozma Misi vezetésével még
négyszer lettünk elsők.
Abban az időben, tényleg a bőség zavarával „küszködtünk”,
hiszen a kispadon is válogatott

A LEGTÖBB GÓLT HOZÓ BAJNOKI MÉRKŐZÉS
1955. január 9. Üllői út, Honvéd – MTK 9:7
GÓLKIRÁLYOK
Tichy Lajos 5 alkalommal
Puskás Öcsi
Kocsis Sándor
Kozma Mihály
Détári Lajos

4-szer
3-szor
3-szor
3-szor

AKIK A LEGTÖBB GÓLT RÚGTÁK A KISPEST ÉS A HONVÉD
SZÍNEIBEN BAJNOKI MÉRKŐZÉSEN
1./ Puskás Ferenc
358 gól
2./ Tichy Lajos
247 gól
3./ Kozma Mihály
219 gól
4./ Nemes (Nehadoma) J.
215 gól
5./ Kocsis Sándor
177 gól
6./ Mészáros József
109 gól
7./ Kocsis Lajos
92 gól
8./ Steiner Imre
84 gól
9./ Weimper István
75 gól
10. Détári Lajos
72 gól
11./ Kovács Kálmán
70 gól
1964-ben alakult meg először az országban szervezett
szurkolói többezres „kemény
mag”. A csapatunk az FTC
4:1-es legyőzésével, köszöntötte az újjá alakult szurkoló
tábort, akik dugig megtöltötték
a legendás „E” és „F” szektort.
Mi szurkolók, hiába énekeltük
a „piros-fehér, piros-fehér, a
Honvédnek színe, piros-fehér,
piros-fehér, minden drukker
szíve” kezdetű indulónkat, sajnos 25 évig nem örülhettünk az
újabb bajnoki címnek.
Tichy Lajos edzősködése, és
az új nagy csapat létrehozása
vetett véget a „bajnoktalanságnak”. 1980-ban, újra bajnokok
lettünk, és azután Komora

AKIK A LEGTÖBBSZÖR SZEREPELTEK A KISPEST CSAPATÁBAN
1./ Bozsik József
435 mérkőzés
2./ Puskás Ferenc
349 mérkőzés
3./ Kozma Mihály
342 mérkőzés
4./ Nemes (Nehadoma) J.
323 mérkőzés
5./ Tichy Lajos
320 mérkőzés
6./ Pál József
318 mérkőzés
7./ Bányai Nándor
304 mérkőzés
A LEGTÖBBSZÖR VOLTAK VÁLOGATOTTAK A KLUB SZÍNEIBEN
1./ Bozsik József
101 alkalommal
2./ Puskás Ferenc
85 alkalommal
3./ Garaba Imre
82 alkalommal (61+21)
4./ Tichy Lajos
71 alkalommal
5./ Kocsis Sándor
58 alkalommal

labdarugók ültek. 1980. és
1993. között, 13 év alatt nyolc
bajnoki címet szereztünk. (Az
FTC pl. 8 éven keresztül nem
tudott legyőzni bennünket.)
Így elmondhatjuk, hogy a
nyolcvanas évek jelentették az
újabb „aranykort”, de ezek az
idők azért már mások voltak. A
kilencvenes évek elején aztán
újra a kispesti szurkolók alkottak „halhatatlant”, hiszen az
országban elsőként hoztak létre ultra csoportot. Az „ULTRA
RED BOYS” fanatizmusával
és szédületes koreográﬁáival,
a mai napig is meghatározója
a szurkolótábornak. Az utolsó bajnoki címet 1993-ban
nyertük. Diósgyőrben 5:0-ra
győztünk, és 3 ezer kispesti
fanatikus ünnepelte a csapatot
a helyszínen. A klub azonban
megszenvedte – akár a többi
csapat is – a rendszerváltást.
Tulajdonosok jöttek, mentek.
Komora még 1996-ban összehozott egy Magyar Kupa-győztes csapatot, de utána „hosszú
szünet”. A klub a megszűnés
szélére került. A politika is
erős nyomás gyakorolt ránk.
És itt jött megint az a „Kispesti
Szellem”, amely immár 100
éve tartja egységben a kispesti
labdarúgást. A szurkolók nem
tágítottak a csapat mellől. Tüntetések, demonstrációk, támo-
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gatók felkutatása jellemezte az
elmúlt tíz évet. Minden szurkoló hozzátette a magáét. Volt,
aki támogatókat keresett, volt,
aki tüntetéseket szervezett, az
Ultrák festették a drapériákat,
volt, aki a sajtó páholyt és a
kerítést hozta rendbe a tulajdonosok helyett, kiﬁzették a
villanyszámla tartozásokat, és
közben több százan kísérték a
csapatott vidékre is, mert hiába
álltunk a tabella alján, mi szurkolók nem hagytuk cserben a
csapatunkat. A mindig híres
utánpótlás bázisunk pedig,
csak termelte a tehetségeket
Vági Pista kiváló irányításával.
A klub, azonban hosszú távon
– az anyagiak miatt – képtelen
volt megtartani őket.
És elérkeztünk az utolsó két
évhez. Végre van új tulajdonosunk, aki már két alkalommal
kupagyőzelemre vezette a
klubot. Végre van pénz a pálya
rendbetételére. Köszönet érte.
De a sok jó dologban valami
elveszni látszik. Elveszni látszik az eddig csak ránk jellemző összetartás. Egy ilyen nagy
és ilyen szép jubileumon pedig
gondolni kell a következő
száz évre is, mert az unokáink
számon kérik majd rajtunk, a
kispesti klubhoz való tartozás
– semmihez sem hasonlítható
– fanatizmusát és mámorát.
PIROSKA JÁNOS
a Honvéd Baráti Kör
Egyesület leköszönő elnöke
PUSKÁS FERENCET az arra
illetékes nemzetközi szervezet, (IFFHS) az „évszázad
góllövőjének” választotta.
Magyarországon az „évszázad sportolója” címet,
és számos magas kormánykitüntetéseket kapott. Filmet készítettek róla, amely
lassan bejárja a világot és
hirdeti nemcsak Puskás
Ferenc, hanem szülőföldje, és nevelő egyesülete
– Kispest – dicsőségét is. A
Népstadiont Puskás Ferenc
Stadionnak nevezték el. A
kispesti szurkolók örökké
hálásak neki és a csodálatos aranycsapatnak. Puskás
Ferencről azonban szűkebb
pátriája, Kispest sem feledkezett el. A kerületben iskolát – volt Berzsenyi Ált. Isk.
– neveztek el róla. Az iskola
aulájában látható Puskás
Ferenc mellszobra is.
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EGÉSZSÉGÜGY

SPORT

Újabb győzelmek

Gyógyító
közösség
Egy éve, október 7-én tartotta alakuló összejövetelét a reuma betegklub Kispesten, a Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrumban. A születésnap alkalmából dr. Simoncsics
Eszter reumatológus szakorvossal, a klub megálmodójával
készítettünk számvetést.
Kispest: Mennyire sikerült elérni azt a célt, amit kitűzött,
amikor útjára indította ezt a
klubot?
DR. SIMONCSICS ESZTER: Először is nagyon nagy dolognak
tartom ezt az egy évet, azt,
hogy érdeklődtek, jöttek a
betegek. Azt gondolom, hogy
olyasmit találtunk ki, ami fontos, és amire valóban igény
volt. Úgy hiszem, tettünk
azért, hogy a betegek pozitívabban álljanak hozzá betegségükhöz, egészségesebben
éljenek, jobban odaﬁgyeljenek
a gyógyulásra, a környezetükre. Úgyhogy szerintem elértük
a célunkat. Eredetileg az volt
a szándékom, hogy a krónikus sokízületi gyulladásban
(rheumatoid arthritis) szenvedő betegeknek hozok létre
klubot, mert úgy gondoltam,
hogy a gyógyszeres kezelésen
túl jó, ha összejön egy csoport,
amelynek keretében a betegek
egymásra találnak, segíteni
tudják egymást, és pluszinformációhoz juthatnak. De már az
elején kiderült, hogy nemcsak
a rheumatoid arthritises, hanem más reumás betegeknek
is fontos a klub: olyanoknak,
akiknek kopásos problémáik,
például csípő-, térd- és/vagy
kézpanaszaik vannak, mert
ők sem tudnak az apró-cseprő
problémáikkal a mindennapokban kihez fordulni. És nekik is nagy igényük van arra,
hogy egy közösséghez tartoz-

zanak. Így aztán egy vegyes
összetételű betegklub alakult,
de én nem bántam, mert nagyon fontos, hogy a betegeknek jó és hasznos legyen. Sem
a gyulladásos, sem a kopásos
betegségekben szenvedőkre
nem mondhatjuk, hogy meggyógyulnak. Tudjuk kezelni
a bajokat, nagyon jó gyógyszereink, műtéti és terápiás
lehetőségeink vannak, de ez
a betegség napról napra folyamatosan gondot jelent, és
odaﬁgyelést igényel a betegek
részéről. Azt gondolom, hogy
egy ilyen betegklubra azért
van szükség, mert ott mindenkinek hasonló gondjai vannak,
nem kell magukat megjátszaniuk, elfogadják egymást
olyannak, amilyenek. Mert a
család és a környezet felé folyamatos szerep, hogy valaki
beteg, akkor is, ha megpróbál
úgy tenni, mintha nem lenne
az, vagy ha esetleg egy kicsit túl harsányan viselkedik,
hogy észrevegyék a fájdalmát.
Itt nem kell szerepet játszani,
hanem tényleg önmaguk lehetnek, és megértik egymást.
Azt látom, hogy akik itt vannak, jól érzik magukat, örülnek egymásnak, van egy hely,
ahol barátokra találnak, és panaszaik, problémáik ellenére
is azt érzik, hogy teljes emberi
életet tudnak élni. Szerintem a
betegeknek nagyon fontos ez,
hívják, támogatják egymást,
van, aki kéri, hadd jöjjön az
ismerőse is.

Milyen programokat szerveznek?
DR. SIMONCSICS ESZTER: Havonta egyszer találkozunk,
igyekszünk úgy összeállítani
a programot, hogy foglalkozzunk a betegséggel, a megelőzéssel, a terápiával és praktikus
dolgokkal, de legyenek teljesen
kötetlen foglalkozásaink is. Beszélgettünk arról, hogyan lehet
védeni az ízületeket, hogy tudják úgy használni a kezünket
vagy átalakítani eszközöket,
hogy mindent képesek legyenek
megcsinálni. Ezeknek a találkozóknak óriási az információértéke: például nem mindenki
tudta, milyen egyedi eszközök
könnyíthetik meg a tisztálkodást, vagy azt, hogy ha megvastagítja a kés nyelét, speciális
kulcsforgatót használ, nem fáj
annyira a keze. Egyik alkalommal Kisa Judit dietetikus volt a
vendégünk, aki könyvet írt az
egészséges táplálkozásról, nálunk a szakácskönyvét mutatta
be. Nagyon élvezték a klubtagok, rengeteget kérdeztek arról,
mit szabad enni és mit nem. Beszélgettünk a csontritkulásról
is, hogy ez kinek, milyen terhet jelent. Karácsony és húsvét
előtt díszeket készítettünk, és
együtt készültünk fel az ünnepekre. Ebben nagy segítségemre volt egy kerületi betegünk,
Kissné Miklósi Erika nyugdíjas pedagógus, aki a kézműves
foglalkozásokhoz szükséges
kellékeket és ötleteket hozta.
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Májusban hajókirándulást tettünk a Margitsziget körül, és
sétáltunk. Nagyon jól sikerült,
mindenki, aki eljött, örömmel
végigcsinálta a kirándulást.
Kik lehetnek tagjai a klubnak?
DR. SIMONCSICS ESZTER: Elsősorban a kerületi lakosokat
várjuk a betegklubba. Nincs
kizárva senki, de én szeretném azokat összefogni, akik
itt élnek a környezetünkben.
Helyi szerveződésnek indult,
és szeretném megtartani annak, a közösségi rehabilitáció
részének: fontos, hogy könnyű
legyen eljönni, hogy gyalog
vagy rövid villamosozással ide
tudjon jutni a beteg, hogy ne
legyen nagy program.
Hogyan tovább az első, sikeres
év után?
DR. SIMONCSICS ESZTER: Mindig vannak új elképzelések, tehát haladunk tovább. És mivel
úgy látom, hogy működünk,
szeretnénk bekapcsolódni a
reumabetegek országos egyesületébe, ennek a folyamatát
elindítottuk. Így mi is hivatalos szervezet leszünk.
Milyen előnyökkel jár ez?
DR. SIMONCSICS ESZTER: Több
információnk lesz, más klu-

Dr. Simoncsics Eszter, reumatológus szakorvos

bokkal is felvehetjük a kapcsolatot, esetleg el tudunk menni
kongresszusokra, ahol még
több ötletet, még több információt kaphatunk.
Hogyan fogadták a klubot az
intézetben?
DR. SIMONCSICS ESZTER: Mindenki támogat. Az igazgatónő,
dr. Fáy Veronika nagyon örült
neki, hiszen ő is a rehabilitáció részének tekinti az ilyen
közösségeket. Az intézetben
működik a Delta Parkinson
Egyesület is, amit nagyon szeretnek a betegek. Részben az
osztályon vannak csoportos
terápiák számukra, de külön
is összejönnek. Nagyon fontos, hogy nemcsak felvesszük,
és az osztályon vagy a nappali
kórházban kezeljük a betegeket, illetve tanácsokat adunk
nekik a segédeszköz-ellátásban, hanem rehabilitációs közösséget hozunk létre.
Ez jelentős többletmunkával
jár…
DR. SIMONCSICS ESZTER: Igen,
ez pluszmunkát jelent – a klubot Kis Edit reumatológus főorvosnővel ketten visszük –, de

én hiszek abban, hogy hasznos
a betegeknek, és bízom abban,
hogy egyre több önkéntes segítőnk is lesz. Számomra örömet
jelentett, hogy együtt lehettünk az elmúlt évben. Nagy
pluszt is adott, mert egy kicsit
másképpen is megismerhettem
a betegeket, nem csupán a formális orvos-beteg helyzetben,
hanem kölcsönhatásban. Úgyhogy pluszteher, de pluszöröm
is a klub.
V. G. Z.
EGYESÜLETTÉ ALAKUL
A REUMA KLUB
Az egyéves születésnapi
összejövetelen, október 7én döntöttek az orvosok és
a tagság a reuma betegklub
egyesületté alakításáról: a
Kispesti Reumás Betegek
Egészségvédő Egyesülete
elnevezésű civil szervezet
hivatalos bejegyzésre vár.
A klub – bejegyzést követően egyesület – tagjai
minden hónap első csütörtökén délután fél öttől
találkoznak, a következő
alkalom november 5-én
lesz.

Rövid időszakon belül 4 nemzetközi versenyen vettek részt
egyesületünk sakkozói. Fesztiválunk – melyről előző számunkban már beszámoltunk
– egy hagyományos sorozat
része, ami egy év alatt megjárta Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, és ahol
csapatunk is részt vett. Szíves
vendéglátásukat most viszonoztuk. Rendezvényünket az
önkormányzat is támogatta.
Magyarországra 5 országból
érkeztek gyereksakkozók.
A folytatásra Sarnakiban (Lo)
került sor szeptember 30. és
október 4. között. Indulás
előtt három nappal ellopták
kocsinkat, ráadásul fél csapatunk megbetegedett. De nem
adtuk fel – kölcsönjárművel,
tartalékokkal mégis elutaztunk, és Ősz Vera és Novák
Andris kategóriájában érmet
nyert. Nyolc ország csapatai
között Belorusszia győzött.
Kupával tértünk vissza a távoli csodálatos miniállamból,
Liechtensteinből.
Jakobetz
László tanítványai öregbítették egyesületünk (és hazánk)
hírnevét szeptember 19-20án. Minden kategóriában
harcban álltunk az érmekért. A
felsősöknél a Grimm Dániel,
Grimm György, Merk András
összetételű együttes – holt-

verseny után – elhódította a
kupát az osztrákok előtt! Dani
veretlenül bronzérmes lett. Az
alsósoknál fél pont hiányzott
a Dévald Péter, Korondi Márton, Dévald Tamás alkotta
gárdánknak az első helyhez,
ám az ezüstéremmel sem lehettünk elégedetlenek. Peti 6.
és Marci 10. helye dicséretes.
Szeptember 20-án a Tata
melletti, Naszályon nagy
létszámú
gyerekversenyen
az alsósok között indultunk.
8 csapatgyőzelem és egy
döntetlen kellett 18 csapat
között az első helyhez. Bacsa
Domán és Pál Viktor jó szereplése mellett Boros Patrik
és Czumbel Péter 100%-ot
ért el! Bajnokaink a helyszínen egy csokitortával ünnepelhettek, haza pedig érmet,
oklevelet vittek. Mögöttünk
Révkomárom (Szlovákia) és
Tatabánya végeztek.
Következnek a szerdai gó és
sakkedzések a Kispesti Kaszinóban, ahol mindenkit szeretettel várunk. Októberben
országos iﬁ sakk CsB Miskolcon, majd gószakosztályunk
rendezheti az országos döntőt
november 7-8-án a kispesti
polgármesteri hivatalban.
ÁDÁM GYÖGY
Kispesti Sakkszövetség

Tüzek és balesetek
Szeptemberben a Kispesti
Tűzőrség állománya hat
alkalommal
tűzesethez,
hétszer műszaki mentéshez,
hatszor pedig téves jelzéshez vonult ki a kerületben
– tájékoztatta a Kispestet
Sándor László őrségparancsnok. Megtudtuk, a tűzesetek
során személyi sérülés nem
történt, míg a műszaki mentések során egy ember sérült
meg. A tűzoltó hadnagy
lapunknak elmondta, szeptember 1-jén 10 óra 50 perckor a Nagykőrösi út 162.
szám előtt egy Volkswagen
típusú
személygépkocsi
motortere teljes terjedelmében égett, amit a helyszínre

érkező tűzoltók rövid idő
alatt eloltottak. Szeptember
3-án reggel 7 óra 25 perckor
a Kisfaludy utca 152. szám
előtt egy Hunday és egy Renault személyautó ütközött.
A baleset következtében a
Renault vezetője a járműbe
szorult, akit a kiérkező tűzoltók feszítő-vágó segítségével tudtak csak kiszabadítani, majd a sérültet átadták
a mentőknek. Szeptember
15-én 7 óra 58 perckor a Hunyadi utca 136. szám előtt
megint egy Volkswagen
lángolt teljes terjedelmében,
az égő járművet a kiérkező
tűzoltórajok két habosított
sugárral oltották el.
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FELHÍVÁS

Tehetséggondozó szakkör

Kerületi
tehetséggondozó
szakkör indul októbertől magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.
A szakkörbe 6. és 7. évfolyamra járó tanulókat várunk, akik
- az általános iskolai tananyagon felül akarnak ismereteket szerezni,
- vagy el akarnak mélyülni
anyanyelvi és irodalmi
témákban,
- szeretnek olvasni,
- próbálkoznának vers-, prózavagy újságírással,
- esetleg már tudják, hogy
humán pályára készülnek.
A foglalkozások témái: kreatív
írás, szövegalkotás, műelemzés, nyelvi játékok, szókincsbővítés, drámafoglalkozás. A
szakkör ingyenes, szerdánként
14.30-16 óra között a Kós Károly iskolában a Károlyi Teremben tartjuk. A tehetséggondozó
szakkörhöz a tanév során bármikor lehet csatlakozni. Jelentkezés és érdeklődés: Zuborné
Sallai Márta 282-9997 vagy
kosiskola@hdsnet.hu

PÁLYÁZAT

Hátrányos
helyzetű
tanulók
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet
nyolcadik évfolyamos tanulók
„Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó
Programjában” való részvételére. Jelentkezni a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnál
lehet 2009. december 3-ig,
hétfőnként és csütörtökönként
9.00 és 12.00 között. Cím:
XIX. Áruház köz 2-4.

SZABADIDŐ

Babos bábos

M

ásodik évét kezdte meg
idén ősszel a Wekerlei
Gyermekházban a Babos bábos stúdió. Az alsó tagozatos
gyerekek megismerkedhetnek
a bábkészítés trükkjeivel, elkészíthetik saját ﬁlc, mágnes,
cserép, nemez, vagy akár óriás
bábjukat. A szakkör fellépési
lehetőséget is biztosít, ahol elkészített munkáikkal a gyere-

kek kisebb báb színdarabokat
adnak elő, vagy árnyjátékkal
szórakoztatnak. Idén a szakkör
vezetője, Babos Eszter pályázni kíván csapatával a Panda
alapítvány felhívására, melynek díja egy kínai nyaralás.
A csapat fellép idén ősszel a
Tök Fesztiválon a Sün Balázs
meséjével, és láthatóak lesznek még karácsonykor, ahol

Könyves vasárnap
M

inden év októberében
megrendezik az „Összefogás a könyvtárakért” című
hetet, melynek során Budapest
összes Szabó Ervin könyvtára
egy vasárnap is nyitva van.
Idén október 11-re esett a rendezvény. Az Üllői könyvtár idei
célcsoportja a nagyszülők, ezen
belül is a nagymamák voltak.
A délelőtt folyamán lezajlott
az egész hetes receptverseny
eredmény hirdetése, melynek

elnöke Váncsa István újságíró
volt, akinek nemrég jelent meg
szakácskönyve Ezeregy recept
címmel. Eredményt hirdettek
abban a versenyben is, amelyre
unokák és nagyszülők együtt
nevezhettek egy-egy, a nagyszülők által elmesélt történetet
kellett rajzban illusztrálniuk.
Harmadik megmérettetésként
pedig a keresztrejtvény fejtők
hete is lezárult – minden nap
három órakor kellett minél

kiállítást is rendeznek az órai
munkákból, valamint jövő februárban a Wekerlei Karneválon. Bár a csoport már elindult,
várják még a jelentkezőket,
hogy teljes legyen a létszám,
és minél több gyerek tanulhassa meg a bábozás örömét. Idén
október közepétől már tinik és
felnőttek részére is indít nyolc
alkalmas tanfolyamot a Babos
Bábos Stúdió, további részletek a www.baboseszter.com
oldalon!

gyorsabban
megoldaniuk
az adott rejtvényeket – és a
heti legjobbak ezen a napon
mérhették össze tudásukat. A
gyerekeknek is kedveskedtek
programmal, rongybabakészítés volt terítéken, melyen a nagyok is szép számmal részvettek. Megtudtuk, a könyvtárban
év végéig tart az akció, melyben ingyen tagságot válthatnak az érdeklődök, és jövő év
januárjától lesznek teljes tagjai
a könyvtárnak, ha elnyerte tetszésüket a szolgáltatás.
P. V.

Vádemelés emberölésért
Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztálya befejezte a nyomozást F. József,
román állampolgár és társai
ellen előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel és több emberen
elkövetett emberölés bűntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárásban. A 34 éves F. József és 42
éves társa, R. Attila megalapozottan gyanúsíthatók azzal,
hogy 2008. július 25-én 22
óra körüli időben a Budapest
XIX., Üllői úton található
garázssor egyik garázsában
megöltek egy nőt azért, hogy
megszerezzék személygépkocsiját. A gyanúsítottak a
bűncselekményt
követően
Magyarországot elhagyták,
a gépjárművet külföldön értékesítették. Az Életvédelmi
Osztály nagy erőkkel kezdte
meg a nyomozást és rövid

időn belül sikerült beazonosítani az elkövetőket, akik – egy
általuk külföldön – lopott kocsival utaztak be ismételten az
országba, ahol 2008. augusztus 8-án a nyomozók elfogták
őket. Az alapos vizsgálat során
derült fény arra, hogy ámokfutásukat már korábban megkezdték: először 2008. június
27-e éjszakáján raboltak ki egy
kömpöci tanyatulajdonost, aki
a bántalmazás következtében
súlyos sérüléseket szenvedett.
Ezt követően 2008. július 3án az esti órákban Vecsésen
hatoltak be egy vállalkozó
családi házába, ahol a sértettet
– értékei megszerzése céljából
– megölték. Továbbá 2008.
július 21-én a hajnali órákban
Taksony egyik családi házába törtek be, az otthonában
tartózkodó házaspárt olyan
súlyosan bántalmazták, hogy
mindketten életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A lakás-

ból különböző értéktárgyakat
tulajdonítottak el. Az utóbbi
bűncselekmények elkövetésében már segítőik is akadtak,
Sz. István és S. Előd román
állampolgárok személyében.
A felsorolt bűntársak közül
Sz. István 41 éves gyanúsított
– aki az első 3 bűncselekmény felbujtója volt – rövid
időn belül rács mögé került,
azonban S. Előd 35 éves gyanúsított előzetes letartóztatására csak 2009. február 28-án
került sor, miután a román
hatóságok a kibocsátott európai elfogatóparancs alapján
elfogták. Az ügy iratait a Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztálya – a gyanúsítottak
előzetes letartóztatása mellett
– vádemelési javaslattal a
Fővárosi
Főügyészségnek
megküldte – áll a BRFK szerkesztőségünkhöz
eljutatott
közleményében.

PROGRAMOK

Programok

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
PÉNTEK DÉLUTÁNI ÉS SZOMBATI
PROGRAMJAINKBÓL:

átadhatják magukat a zene ritmusának, a tánc örömének!
Várunk kortól függetlenül mindenkit! Előzetes jelentkezés
szükséges!
Ideje: szombat 18.00-19.00
GRAFOLÓGIA KLUB
Október 16. 17.00-19.00

PAP VIKTÓRIA

BŰNÜGY
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GYIMESI ÉS MOLDVAI CSÁNGÓ
TÁNCHÁZ FELNŐTTEKNEK
Fellép a TATROS együttes.
Népzene, tánctanítás, daltanítás
és táncház.
Várunk minden ﬁatalt és időst,
aki nyitott szívű, táncos lábú
vagy csak hallgatni,
bámészkodni szeretne!
Hangszerek: furulya, tilinkó,
dob, doromb, koboz, ének.
Ideje: október 17. szombat 18.0022.00
Részvételi díj: 500 Ft/ fő
VÍZITÚRAKÖR
Egész napos kenutúrák gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak!
Kezdőket és tapasztaltakat egyaránt várunk. Teljes felszerelést
biztosítunk, étkezés egyénileg.
Ideje: október 18. vasárnap
KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta,
bridzs időseknek és tanulni vágyó ﬁataloknak.
Páros héten szombat délutánonként.
Október 17. szombat 15.00-17.00
A belépés ingyenes!
ÉLETRAJZI FILMKLUB
FELNŐTTEKNEK:
Érdekes és tartalmas nagy játékﬁlmek híres emberekről. A ﬁlm
megtekintése után egy csésze tea
mellett beszélgetünk a ﬁlmről.
Sütit, kekszet hozhatsz magaddal!
Egy csodálatos elme – John
Forbes Nash matematikus. Színfel. am. ﬁlmdráma, 2001, 134 p
Rend.: Ron Howard, fsz.: Russel
Crowe
Október 16. 16.30-19.00
LATIN TÁNC (CHA-CHA-CHA, RUMBA, MAMBO, SALSA, …) ÉS ROCK
AND ROLL TANFOLYAM
Napfényes, karibi hangulat, jó
zene, kellemes környezet, ahol

CSALÁDI ZÖLD SZOMBAT
Úgy érzed, hogy rád fér egy kis
zöldítés? A Zöld Hajtás családi
szombaton kikapcsolódhatsz
egy gondolat-ébresztő kistermelői teával, kiélheted környezettudatos kreativitásod a
szelektÁRT hulladék-műhelyben, ahol kézműveskedhetsz
újrahasznosított anyagokból.

Kiképezheted
magad
bicikliszerelésben a Wekerle
Bringa-barlangban. Hozd el
a bringádat! Mindemellett
környezetbarát,
klímabarát
tanácsot adunk, például a téli
szigeteléssel
kapcsolatban.
Megoszthatod velünk az ötleteidet te is! Időpontja: október 17.
10.00-12.00
LEGKISEBBEKNEK
ÉS SZÜLEIKNEK:
KEREKÍTŐ
Pár hónapos babáknak és szüleiknek. Havonta egyszer hétfőnként.
Október 19. 10.30-11.30
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 9.3010.00, 10.30-11.00
BORIBABA TORNA
Másfél órás együttlétek szülőkkel, 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
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HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
RAJZOS-DALOLÁS
Versek, dalok, mesék 1-99 éves
korig. Ovis csoportokat is szeretettel várunk! Időpontok: csütörtök 10.30-12.00
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 szüleiknek.
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 16.00-16.45, 17.00-17.45
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3-7 éves gyerekeknek. Csütörtök 15.45 – 16.30
KISISKOLÁSOKNAK:
GYERMEKJÓGA
6-12 éves gyermekeknek.
Szerda 16.00-17.00
FEJLESZTŐ GYERMEKTORNA
Az Alapozó Terápia mozgásanyagára épülő torna 6-12 éves
kisiskolásoknak. Hétköznap heti
egy alkalommal 2×45 percben a
kora délutáni órákban.
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet gyerekeknek
6-13 éves korig.
Csütörtök 17.00 – 18.30
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
Barkácsolás, bábkészítés, bábozás. Hétfő 16.00-17.30
AGYAGMANÓ FAZEKAS MŰHELY
Formázás, korongozás 6 éves
kortól. Hétfő 16.30-18.00
GONDOLKODÁS ISKOLÁJA
Lehet a matekot is szeretni? Igen!
Egy óra „másmilyen” iskola.
Amőba, sudoku, kártyajátékok,
logikai feladatok.
8 éves kortól ajánlott.
Péntek 15.30-16.30

VONZART TÁNCMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Standard és színpadi tánc klaszszikus 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 17.0019.00
PLAY BACK SZÍNHÁZ
Rögtönzés színház, személyiségfejlesztő program 12-16 éves
gyerekeknek. Péntek 17.0019.00
BETÉRŐ
Hetedikes és nyolcadikos ﬁataloknak!
Gyere be suli után a szobánkba,
- ha nincs kedved még hazamenni, és kint esik az eső vagy
hideg van,
- ha beszélgetni akarsz,
- ha kérdéseid vannak,
- ha nem tudod, mi legyen veled
nyolcadik után,
- ha nem érted a házit.
Nyitva: októbertől hétfő, szerda,
péntek 13.00-15.00 óráig
Nem kell ﬁzetned semmit, csak
légy őszinte, ha ide belépsz!
CSALÁDI KÖNYVTÁR
(Kós Károly tér 15. Telefon:
282-9634)
Könyvtárunkat
szeretnénk
megújítani, ezért ebben a félévben mesekönyv gyűjtő akciót
hirdetünk. 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 részleteket olvashatnak honlapunkon
vagy őszi programfüzetünkben.
Tájékoztatást adunk telefonon
vagy személyesen a gyermekházban.
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Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

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

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

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

4.sz. választókörzet

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

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

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

7.sz. választókörzet

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

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör 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.

Fogadónapok
Eördögh Gábor

Vinczek György

Dr. Istvánfi Sándor

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

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

Rejtvény
Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre:
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő:
2009. november 2. A helyes megfejtők között könyveket
és Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Biztos úr, ezt a pár percet igazán elnézhetné”.
Nyerteseink: Morava Piroska (Jókai u.), Tar Józsefné
(Hárs u.). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

Nagy Tamás (MDF)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör 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

Ügyfélfogadás

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és
gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt
konﬁrmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek
este 7 óra.
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra),
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután,
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra).
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban.

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)

Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok
miséje) 11 és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.
GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor
rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise.
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise,
17 órakor rózsafüzér, 17.30-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 istentisztelet. 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 beszélgetések kérésre, igény szerint. Jézus mondja: „Békességet 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.
Minden második héten 9 órakor gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”: minden hónap utolsó szombat estéje.
WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Hungária út 37., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet 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
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek,
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap:
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, 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. Október 24.
10.30 Debrecen kórusnap. Október 25. Nyári időszámítás vége. 10.00 Majechrzak körzeti vén
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PROGRAMOK

kmo
Október 16. péntek 9-16 óráig
SULIBÖRZE
Budapesti középiskolák bemutatkozása általános iskolásoknak és szüleiknek!
Csoportok bejelentkezése
Forgon Miklósnál
Tel.: 282-9826/0106, 06-20-3262620, e-mail: forgon@kmo.
kispest.hu
Október 19. hétfő 18 óra
EGYIPTOM TITKAI
kiállítás Egyiptom történetéből
A kiállítás megtekinthető:
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 megtekinthető: október 29-ig.
A belépés díjtalan!
Október 22. csütörtök 18.30 óra
ÜNNEPI MŰSOR 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
EMLÉKÉRE
Közreműködik a Honvéd Művészegyüttes
Helyszín: Városháza díszterme
Október 22. csütörtök 19–23 óráig
GÖRÖG EST
Koncert és táncház a MYDROS
együttessel.
Október 24. szombat 21-03 óráig
SALSA BULI
November 4. szerda 17 óra
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!”
középiskolák komolyan vicces
bemutatkozása
Információ: Forgon Miklós
Tel.: 282-9826/0106, 06-20-3262620, e-mail: forgon@kmo.
kispest.hu
TANFOLYAMOK
Október 17-18.
szombat-vasárnap
GYERMEK AGYKONTROLL
TANFOLYAM
Vezeti: Magda Katalin
További információ: www.
tanulaskontroll.hu
Az agykontroll tanfolyamra
jelentkezés és részvételi jegy
vásárlása a KMO-ban.
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
Fiúk jelentkezését is várjuk!
Kezdő: hétfő, csütörtök 16-17

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
óráig
Haladók és versenyzők: hétfő,
szerda, csütörtök 16-20 óráig
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, csütörtök 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
Haladó csoport:
szerda 18-20.30 óráig
Ingyenes nyitó előadás: szeptember 23-án, 18 órakor
Első foglalkozás: szept. 30.
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
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 hónapban 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 (csoportbeosztás szerint)
Haladó csoport - alsó tagozat:
heti 3 óra
Versenyzőknek: heti 8 óra
MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról
kedd, csütörtök 19.15-20.45
óráig
SHAOLIN KUNG FU
szerda 18.30-20.30 óráig, szombat 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

WWW.KMO.HU
MÁGNES SZÍNHÁZ
gyermek színjátszó-musical
stúdió. Jelentkezés vasárnaponként 15 órától a KMO Mozgásműhelyében!
További információ: www.
magnesszinhaz.try.hu
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában (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 282-9826/01066-os telefonszámon. A részvétel
díjtalan!
SULIBÖRZE MÁR NYOLCADSZOR
A „SULIBÖRZE” segítségével
átfogó képet szeretnénk nyújtani
a továbbtanuló gyerekeknek és
szüleiknek a kerület, Dél-Pest és
még számos budapesti középiskola kínálatából. A középiskoláknak
kívánunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, ahol a tanítási
programjukon kívül szabadidős
lehetőségeikről is tájékoztatják
az érdeklődőket.
Október 16-án pénteken 9-16 óra
között 20 kiállító iskola várja a
diákokat és a szülőket. Az iskolák
egyre érdekesebbé teszik intézményeik bemutatását, egyes iskolák
színpadi programmal, mint zene,
tánc, míg mások divatbemutatóval kápráztatják el a látogatókat.
A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
pályaorientációs
számítógépes
programjával várja a látogatókat,
mely segítséget nyújthat a még
pontosabb, még egyszerűbb pályaválasztásban.
A demográﬁai és a gazdasági
változások is alátámasztják a
rendezvény
létjogosultságát,
hiszen a kiállító iskolák száma
évről évre növekszik. Az iskolák
egyre sokrétűbb képzést próbálnak megvalósítani, egyre több
gimnázium kínál szakképzést
is. A rendezvény nagy segítséget
nyújt a látogatóknak a szükséges
információk megszerzésére és az
azok közti eligazodásra. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
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EGYIPTOM CSODÁLATOS VILÁGA
mindenkit lenyűgöz! Elkápráztatnak különleges építményei, az
alkotásokból sugárzó szépség és
rejtély, a misztikus emberi erő.
Kiállításunkon bepillantást nyerhetnek a gyerekek és felnőttek
Egyiptom különleges kultúrájába, világszemléletébe, megismerhetik örök értékeit.
Az Egyiptom utáni érdeklődés
már az ókorban is óriási volt,
hiszen a görögök és más népek
ﬁai is Egyiptomba jártak tanulni
a Per-anh, Élet házának nevezett
egyetemekre.

A tanulást, az Egyiptom titkaival
való ismerkedést teszi lehetővé
az EGYIPTOM TITKAI című
kiállítás 2009. október 19-től november 7-ig.
Óvodás és iskolás csoportok
számára rendhagyó történelem
órákat szerveznek a helyszínen
ahová a csoportoktól előzetes bejelentkezést kérnek a szervezők.
KOLOMPOS KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
Október 24-én szombaton ismét
a közkedvelt népzenei együttes lesz a vendégünk. A szüreti
mulatság után „Furulyás Palkó”
címmel zenés mesejátékot tekinthet meg a közönség.
Az előadásban lesz dramatikus
játék a résztvevők közreműködésével, bábokkal, élő szereplőkkel
és sok-sok muzsikával. A zenés
történet meseszerű feldolgozásából megtudhatjuk, hogyan találja
meg a királykisasszony a párját
a juhait elvesztő pásztorlegény
személyében. Természetesen a
mesejáték után nem maradhat
el a közös, fergeteges hangulatú
táncház, ahol mindig nagyon jó
hangulatban együtt ropja a táncot
kicsi és nagy, idős és ﬁatal.
Szeretettel várunk minden kedves régi és új látogatót egyaránt!
KIÁLLÍTÁSOK ÉS JAZZ ESTEK
Két művészeti ág találkozik a Kis-

PROGRAMOK
pesti Munkásotthon Művelődési
Házban egy napon: a képzőművészet és a zene. Az Előtér Galéria kiállításmegnyitói után jazz
koncertek várják a látogatókat.
Október 30-án a Triton Electric
Octopus zenekar lép fel. A Triton
a népzenét és a jazzt ötvözi, megtoldva klasszikus zenei elemekkel
és némi elektronikával. Vázsonyi
János a zenekar vezetője a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem jazz tanszakán végzett
mint szaxofonművész. Vázsonyi
szaxofonjátéka másfél évtizede meghatározó eleme a hazai
underground klubéletnek. Régóta
foglalkoztatja Bach műveinek
szaxofonon történő interpretálása.
Magánkiadásban már korábban
megjelentetett egy ilyen albumot
„Tribute” címmel. A BMC gondozásában 2001 őszén jelent meg
Shades of Bach címmel Bach művek szaxofon-átiratait tartalmazó
lemeze. Bár időnként igyekszik
tematizálni előadásait (klasszikus
est, jazzkoncert, stb.), teljesen
feleslegesen teszi: stílusa a jazz,
a komolyzene, a népzene legtökéletesebb fúziója. Játszhatott az ef
Zámbó Happy Bandben, az Amorf
Ördögökben, a jazz „nagy öregjeivel” (Kőszegi, Zoller, Gadó), stílusa mindenen átüt. A Triton korábbi
zenekarának, a kilencvenes évek
apokaliptikus etno-jazz-rockot játszó Drumsnak szellemi örökségét
folytatja: kavargó népzenei témák,
groove-os kísérettel és komoly
elszállásokkal. A hangképet uraló
expresszív szaxofonjátékot csupa
„ifjú titán” kísérete teszi még
hatásosabbá (Herr Attila: baszszus, Premecz Mátyás: billentyű,
Badics Márk: dob)
A koncert előtt a hazai
undreground zene és képzőművészet nagy öregjének, Wahorn
Andrásnak a mezőszemerei
remetének festményeiből nyílik
kiállítás. A tárlatot Szurcsik
József festőművész nyitja meg,
aki többek között az East nevű
zenekarnak készített lemezborító
graﬁkákat.
A „DZSUNGEL KÖNYVE”
A Pestszentimrén működő Csillagfény Musical Stúdió előadását
láthatják a látogatók a művelődési
ház családi délelőttjén, november
8-án 11 órakor. A történetet szinte mindenki ismeri, s mióta több
mint 10 éve a Pesti Színházban
bemutatták a darabból készült
musicalt, a meséhez fűződő dalokat egyre többen éneklik.
Ugyan ki tudná összefoglalni
mi mindenről is szól a farkasok
között nevelkedett embergyer-

mek, Maugli élete? Mire tanítja
őt a bölcs Balu, mit mesél neki
Bagira, ki is az a titokzatos Ká
és miért kell félnie a bosszúra és
embervérre szomjas Sír Kántól?
Az előadásban mindenre fény
kerül sok-sok eseményen, cselekményen keresztül és Mauglinak
sok tapasztaláson kell átesnie,
mire a történet végéhez érünk.
Az előadás ﬁatalos lendülettel,
kiváló koreográﬁával, bájos szereplőkkel idézi meg a történetet,
végig lekötve a közönség ﬁgyelmét.
A BENKÓ DIXIELAND BAND 1957ben alakult. Eddigi 50 éves
fennállása alatt több mint 10100
koncertjük volt itthon és a nagyvilágban. Az utóbbi években átlag
225 fellépést teljesítettek. Ezeket
a koncerteket hozzávetőlegesen 9 000.000 ember hallgatta.
Legnagyobb közönségük eddig
350 000 hallgató volt, mégpedig
Lisszabonban. Az elmúlt tíz évben TV műsoraikat évente átlag
mintegy 600 millió ember látta.
27 fesztivál győzelmük és kitüntetésük műfajukban egyedül
álló a világon. Eddig 130 óra
TV show készült velük, ezeket a
skandináv TV-ktől az amerikai

csatornákon át a Szingapúri TVig számtalan helyen sugározták.
70 lemezük jelent meg itthon és
külföldön, melyek közül már az
első aranylemez, három utolsó
pedig platina lemez lett. 25 órás
aktív koncertprogramjuk van,
tehát kb. 14 koncertet tudnak végigjátszani anélkül, hogy számot
kelljen ismételniük. Eddig gépkocsival több mint 3 800 000 km-t
utaztak, vagyis több mint 95-ször
kerülték volna meg a földet az
egyenlítő mentén. Ők hazánk és a
New Orleans-i jazz utazó nagykövetei. Számítógépes adatbankjuk
egyedülálló, több mint 40 000 zenéjüket szerető emberrel tartanak
kapcsolatot.
2008. november 14-én adtak nagy
sikerű koncertet a KMO-ban.
Most közkívánatra november 13án 19 órától lesznek újra a kerület
vendégei.
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KULTÚRA

Talentum
Klub

Újabb összejövetelt tartott október 9-én a pontosan egy évvel ezelőtt alakult Ökumenikus Talentum Klub a Kispesti
Kaszinóban. A cigány és nem
cigány vallási, nevelési és
kulturális programokat kínáló
klub legfontosabb célja, hogy
felkarolják és bemutassák
a tehetségeket, megismerve
így egymás tálentumait. Az
esten közreműködött Hollai
Kálmán színművész, Gergely
Dezső a római cigány zarándoklatról tartott előadást,
Finta Arina énekelt, Farkas
Rozália verset mondott, valamint a Magyar Evangéliumi
Egyház gyülekezet hívei, a
zsámboki romák zenéltek.

PÁLYÁZAT

Ingatlan
Kispest önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 1194 Budapest,
Vas Gereben utca 105. szám
alatti, 167188 hrsz.-ú, 1033 m2
teleknagyságú, L4 lakóövezetben fekvő volt üzemi ingatlan
versenytárgyalás keretében,
licitálásos eljárással történő
értékesítésére.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2009.
november 23. 16 óra.
A versenytárgyalás helye: Bp.
XIX. Polgármesteri Hivatal
1195. Bp. Városház tér 18-20.
C épület I. emelet 44. szám
alatti iroda.
A versenytárgyalás ideje:
2009. november 24. 9:00 óra.
Licitálás kiinduló ára:
54 000 000 Ft (ÁFA mentes
értékesítés).
Bánatpénz: 3 000 000 Ft.
A pályázatról előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot
átvenni illetve leadni a Bp.
XIX. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és
Hasznosítási Iroda, 1195. Bp.
Városház tér 18-20. C épület
40-41. szobában lehet, (Tel.:
06-1-347-4527, 06-1-347-4505)
illetve a Pályázati Felhívás és
a jelentkezési lap letölthető a
www.kispest.hu honlapról, a
Pályázatok menüből.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás,
javítás esetén. Megbízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: Kármán
Sándor.: 276-9235, 06/20-415-1712
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja
szőrmebundák átalakítását, javítását,
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX.,
Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ
GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPI ÁPOLÁST
VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131
GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös
házhoz megy. Hétvégén is hívható!
Körömbenövés, tyúkszem végleges
eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 2762985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók,
wc-k, wctartályok, kádak, csaptelepek
cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9826-269
Családi házak szigetelése, színezése
állványozással, lakás átalakítás kompletten. Tel.: 06/30-33-12170
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind,
mind az Építő 98 BT. Tel.: 06/70-3110210
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153,
06/70-215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL,
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70381-7402
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. Bemutatóteremben megtekinthető.
Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás
olcsón. Rakodással is. Sóder, homok,
termőföld. Tel.: 280-9059, 06/30-9968-316
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ
CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, OTTHONÁBAM, TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM.
TEL.: 06/70-5020-131

Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882
vagy 06/30-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük.
Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő
szakemberek állnak rendelkezésére.
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472

Mindennemű parkettás munkát, parketta csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta lerakása, lamináltozás, anyaggal
is, garanciával. Tel.: 708-2789, 06/205202-689

XIX., Wekerlén, II. emeleti, erkélyes,
felújított garzon, felújított fürdővel,
ablakos konyhával, parkettás, 7,5 M-ért
eladó. Tel.: 06/30-267-9602

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

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

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

HÁZHOZ
MEGYEK,
GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR,
TELJES TEST (NEM SZEX) ÉS
TALPMASSZÁZS. ILDIKÓ, TEL.:
295-3998, 06/20-335-5653

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

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

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák felhajtását; függönyök, ágyneműk
varrását; zippzárak cseréjét, mindenféle
varrómunkát! 30 éves gyakorlattal!
Rövid határidővel, FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalommal! Elérhetőség:
06/20-296-3555

A CSIGA IS NÁLUNK
VESZ HÁZAT!
A K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.

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 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő.
Javítása 1 év garanciával! Ingyenes
kiszállás!Tel.: 285-3488, 06/30-9501717, www.megoldasszerviz.hu

WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN, TIZENKÉTLAKÁSOS HÁZ
FÖLDSZINTI, FELÚJÍTANDÓ, JÓ
FEKVÉSŰ, 45 NM. LAKÁSA, KÉT
KERTTEL, UTCÁRÓL KÖZVETLEN AUTÓBEÁLLÓVAL,SAJÁT
KERTRE NYITHATÓ TERASZAJTÓVAL 10,3 M. FT IRÁNYÁRON
ELADÓ!

Ablakok fél áron Kömmerling műanyag proﬁl, 5 légkamrás, 2 vagy 3
rétegű üveggel. Teljes körű ügyintézés
árajánlattól a szakszerű beépítésig. XX.
Nagysándor J. u. 50. Tel.: 284-0550,
378-4643, 06/70-949-7690, 06/20594-7858, pesterzsebet@zoldotthon.
hu, andras1902@hotmail.com

Munkájára igényes festő és kőműves
vállal teljes körű felújítást: festés,
gipszkartonozás, burkolás, tereprendezés, takarítás. IGÉNYES MUNKA
OLCSÓN! Tel.: 06/30-832-9092
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327

KISPEST ÓVÁROSÁBAN, HÁROMLAKÁSOS HÁZBAN, KÉTSZINTES 63 NM, KÉTSZOBÁS
HÁZRÉSZ 120 NM. KERTTEL,
AUTÓBEÁLLÁSSAL
ELADÓ!
IRÁNYÁR: 12,9 M FT.

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

Törtarany vásárlása 2800-3600 Ft között. 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,

KISPESTEN,
NYOLCLAKÁSOS
HÁZBAN KÉTSZINTES, NAPPALI + 2 SZOBÁS, 68 NM, CIRKÓS,
FELÚJÍTOTT LAKÁS TÁROLÓVAL 12,4 IRÁNYÁRON ELADÓ!

Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00,
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797,
06/20-9-221-629
Magnetoterápiás
kezelés.

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

WEKERLEI
NYOLCLAKÁSOS
HÁZ FÖLDSZINTJÉN 46 NM.
KÉTSZOBÁS JÓ ÁLLAPOTÚ,
CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS SAJÁT
AUTÓBEÁLLÓVAL, TÁROLÓVAL
SZEPARÁLT KERTRÉSSZEL 13,5
M FT IRÁNYÁRON ELADÓ!

Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák. Régi, megsérült kedvenc
könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.:
281-4249, 06/30-931-5840
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár
szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.:
06/30-961-3794
Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a legjobb árat és készpénzt adunk.
Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók,
cukortartók, gyümölcstál stb. vétele.
Tel.: 317-9938, 1077 Bp., Wesselényi
u. 19.
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig,
bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést
és tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk!
Tel.: 06/30-345-7130
Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, erkélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb
lakatosmunkák, javítások. Tel.:2842540, 06/70 209-42-30

Víz, fűtésszerelés, fürdőszoba felújítás
és egyéb épületgépészeti átalakítások,
szakembertől. Tel.: 06/70-265-3069
INGATLAN
Kispesten a Szatmári utcában, 2 lakásos
családi ház eladó. Tel.: 06/30-969-5517
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje felújított,
kertes házrész, saját 178 nm-es kertrészszel, 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, önkormányzati
lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333
XVIII., Benedek Elek utcában, háromszobás, felújított családi ház, 150 nöl-es
telken, 23 M.-ért eladó. Tel.: 06/30267-9602
Kispesttől 20 km.- re, Taksonynál,
vízparttól 80 méterre, fűthető tégla
nyaraló berendezve eladó. Víz, villany,
csatorna, pince van. Abc- kisboltok,
buszmegálló 300 méterre. Tel. (este) :
06/70-516-4701

KIADÓ!WEKERLEI
CSENDES
UTCÁBAN, 87 NM KÉTSZINTES,
NÉGYSZOBÁS HÁZRÉSZ FÉL
ÉVRE 80 000 FT+REZSI/HÓ BÉRELHETŐ!
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK- KÍNÁLUNK
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2 %
k.ingatlan@freemail.hu
Tel.: 348 0335, 06/70/5365857,
06/20/5300165
www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
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
KISPESTEN, PARKOS KÖRNYEZETBEN, jó közlekedésnél, első
emeleti, átlagos állapotú, 48 nm-es,
kétszobás, egyedi fűtéses, világos, jó
beosztású öröklakás eladó. HETING
Ingatlaniroda. www.heting.hu tel.: 29133-57, 06/30-954-2326

2009. október 14.

APRÓHIRDETÉS

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

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos,
105 nm-es, családi ház, 2 külön lakrészszel, 2 + 2 fél szobás, garázs + MELLÉK 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

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

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

Kispesti garzon, 32 + 4 nm., erkélyes,
panorámás, metrónál, alacsony rezsivel
ELADÓ 7,3 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-8060460, 357-3742

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 nm-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás eladó. Iá.: 9 M. Ft. Tel.:
243-1484
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült, 90 nm-es, családi ház, fsz.:
amerikai konyhás, nappali + 1 szoba +
fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba +
fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses,
gáz cirkófűtéses, telefon, UPC, 340 nöl.,
panorámás telekkel, szépen gondozott
kert, gyümölcsfákkal, borospincével.
Iá.: 25 M Ft. Telefon: 06/30-219-1235,
06/30-251-9135
1 + 2 félszobás étkezős, önkormányzati
lakásomat elcserélném hasonló kisebb
lakásra. Telefon: 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
Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családi ház, fúrt kúttal, automata
locsolás, több extrával, áron alul eladó.
Tel.: 06/20-491-6223
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó,
salgópolc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923 (Ady E.
- Toldy sarok.)
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: 06/30389-8579
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis
utcájában, eladó egy rendezett 400
nm-es telken lévő 75 nm-es, 2 szobás,
de könnyen 3 szobássá alakítható,
normál állapotú ház, egy 80 nm-es,
felújítandó épülettel együtt, ami felújítás után a házzal összenyitható, így
akár két generáció részére is alkalmas
lehet! Ára: 29,9 M. Ft. Telefon: 06/20476-7176

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

Eladó Kispest centrumában, József A.
utcában, 4 emeletes panelház I. emeletén, felújított, 27 nm-es garzon, 7,9 M.
FT.-ért, vagy csere is lehetséges, Pest
vagy Pest környéke. Tel.: 06/30-2850947
Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2
félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást
átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962
Eladó Szécheny 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
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,
Pestkörnyéki ház, házrész is lehetséges.
Tel.: 06/30-2850-947
Wekerlén ikerház, 4 szoba + 4 félszoba,
3 fürdő + 2 garázs, iker fél, felújítandó,
3 szoba, 66 nm-es, beépíthető tetőtérrel
eladó. Tel.: 06/30-990-5389
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati
lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magas földszinti lakás,
pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron
eladó. Tel.: 06/70-623-7322
Wekerlén, metró közeli, 8 lakásos
házban eladó 4 szobás, tetőteres, dupla
komfortos felújított lakás, garázzsal,
kerttel. Iár.: 23 M Ft. Tel.: 06/20-3243718
ERZSÉBETEN, 2 SZOBÁS, HÁTSÓ
HÁZRÉSZ, 300 NM-ES KERTKAPCSOLATTAL,
ELSZEPARÁLTAN,
KIVÁLÓ HELYEN, JÓ MINŐSÉGBEN ELADÓ. AZ INGATLAN 5
LAKÁSOS, BÉKÉS LAKÓ KÖZÖS-

SÉGGEL. IÁ.: 8.500.000 FT. TEL.:
06/20-236-5259
RITKASÁG! Eladó wekerlei, tetőtér
beépítéses, 80 nm-es, (3 + 2 szobás),
cirkófűtéses, ikerházfél csendes helyen,
kerttel, tárolóval, 35 millióért. Tel.:
06/30-652-8788
WEKERLE INGATLANIRODA
AJÁNLATA!
ELADÓ–KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK, TÖBB, MINT TIZENNÉGY ÉVES WEKERLEI TAPASZTALATTAL, REGISZTRÁLT
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! HÍVJON
BIZALOMMAL! TEL.: 06/30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN, TÍZ EMELETES,
EGYEDI FŰTÉSES HÁZBAN, ELADÓ EGY 37 NM-ES, 1 SZOBÁS,
BEÉPÍTETT, LOGGIÁS, NAGY
KONYHÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, HANGULATOS, JÓ ELRENDEZÉSŰ,
KIS REZSIŰ LAKÁS SÜRGŐSEN!!
IRÁR: 8,900,000 M FT TEL.: 06/309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEPEN,
NÉGY EMELETES TÉGLAHÁZBAN, SZÉP, CSENDES, PARKOS
KÖRNYEZETBEN, ELADÓ EGY 27
NM-ES EGYSZOBÁS KISREZSIŰ,
TEHERMENTES
ÖRÖKLAKÁS,
KÖZEL A METRÓHOZ! IRÁR:
7,900,000 M FT TEL.: 06/30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN, CSENDES UTCÁBAN, KÖZEL AZ ADY ENDRE ÚTHOZ, KULTURÁLT, HÉTLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN, 2006-BAN SZÉPEN FELÚJÍTOTT, ÜRES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, TETÖTÉR
FELÉ BŐVÍTHETŐ, KISREZSIŰ,
ÁPOLT, EGY SZOBA, ÉTKEZŐS,
NAGYON JÓ ELOSZTÁSÚ HÁZRÉSZ, PICI KB. 20 NM-ES HÁTSÓ
KERTTEL ELADÓ! IRÁR 8,4 M Ft
www.ingatlanvarazs.hu TEL.: 06/309332-592
KIVÁLÓ VÉTEL!! WEKERLÉN,
CSENDES HELYEN, METRÓHOZ
KÖZEL, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, TETÖTÉR BEÉPÍTÉSES, JÓ ADOTTSÁGÚ, ÜRES,
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, 83 NMES, 2 + 2 FÉLSZOBÁS HÁZRÉSZ,
NAGY, SZEPARÁLT KERTTEL,
DUPLA GARÁZZSAL ELADÓ!
IRÁR: 21,900,000 M FT TEL.: 06/309-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
JÓ VÉTEL!! WEKERLÉN, METRÓHOZ
KÖZEL,
HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, ELSŐ
EMEMELTI, 46 NM-ES, TETŐTÉR
FELÉ BŐVITHETŐ, KÉTSZOBÁS,
GÁZFÜTÉSES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, JÓ ELRENDEZÉSŰ,
NAGY, SZEPARÁLT KERTTEL,
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 11,900,000
M Ft TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu
Eladó Kispest zöldövezetében, tégla
építésű házban, 49 nm-es, egyedi fűtéses lakás. Tel.: 06/20-501-8173, 06/20501-3297
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Cserélném Pesti kis lakásra vagy eladnám Jászágói, lakható, 70 nm-es,
komfortos, külterületi ingatlanomat,
gazdálkodásra alkalmas területtel, Tel.:
06/70-266-2884
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes
házra, ráﬁzetéssel, 3, 4 szobás lakásra,
nem panel, 2 és fél szobás öröklakást,
tehermentes, nagy konyhás, nagy fürdőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti.
Iá.: 15.2 M Ft. Tel.: 06/30-627-7764
vagy 378-2508
Kiadó másfél szobás, egyedi fűtésű
lakás Kispest zöldövezetében. 50.000
Ft + rezsi. Tel.: 06/20-501-8173, 06/20501-3297
Különálló kis lakás albérletbe KIADÓ
2 fő részere, bútorozottan. Tel.: 06/20483-7874
KIADÓ Kispesten a Rákóczi u-ban, 2
szobás kertes családi ház. 80.000 Ft +
rezsi/ hó. Tel.: 06/20-961-3231
Kiadó irodának Kispest centrumában I.
emeleti, felújított, 1 + 2 félszobás lakás,
hosszútávra. Tel.: 06/20-333-6675
Kispest centrumában felújított, I. emeleti, 1 + 2 félszobás, erkélyes lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06/20-333-6675
A kerületben eladó családi házat, kertes
házrészt, lakást keresünk értékesítésre.
Értékbecslést is vállalunk. HETING
Ingatlaniroda. www.heting.hu tel.:29133-57, 06/30-954-2326
MAGÁNSZEMÉLYTŐL!! TEHERMENTES, WEKERLEI ELSŐ EMELETI, KÉTSZOBÁS, 2008- BAN
TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT, ÚJ
KÜLSŐ - BELSŐ NYILÁSZÁRÓK,
VÍZ, VILLANY, FŰTÉSRENDSZER
CIRKÓFŰTÉSES
LAKÁS,
BEÉPÍTETT
KONYHABÚTORRAL,
BEÉPITHETŐ TETŐTÉRREL, CSENDES HELYEN, NAGY GARÁZZSAL,
KERTTEL! IRÁR: 15,500,000 M FT
TEL.: 06/304-626-306
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás
kertes családi ház ELADÓ. Iá.: 28 M
Ft. Tel.: 06/20-961-3231
Kispest kertvárosában ÚJ ÉPÍTÉSŰ
ikerház mindkét fele eladó. Két szint, 4
szoba, nappali, két fürdőszoba, gépkocsi beálló. Ár: 26 millió/db. HETING
Ingatlaniroda. www.heting.hu 291-3357, 06-30-281-18-77
OKTATÁS
Angol oktatásban nagy gyakorlattal
rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon
oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása
matematikából és más tantárgyakból.
Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70243-4850
Hatékony matematika, ﬁzika, kémia
korrepetálás, felvételi/érettségi felkészítés, általános és középiskolásoknak,
kedvezményes áron. Tel.: 06/70-38166-04
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Matematika, ﬁzika tanítás, általános és
középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06/209-590-134

gyermek felügyeletet, óvodából vagy
iskolából elhozással együtt is vállalnék.
Megözvegyültem, szeretném magam
elfoglalni. Tel.: 06/20-5867-420

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

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

Gombkészítő prés eladó 8000 Ft, fehér
zománcos öntöttvas fürdőkád, kifogástalan állapotban 10.000 Ft. Cégtáblának
alkalmas alu- és vas lemezek: 4 db.
eladó. Tel.: 378-3986

Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló és Vaillant kazán 300 literes
meleg víztárolóval, megegyezéses áron
eladó! Érdeklődni lehet a 06/30-8223037-es mobilszámon.

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

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

VÁLLALKOZÁS
FRANCHISE IRODAHÁLÓZATUNK
SZÁMÍTÓGÉPPEL ÉS IRODA HELYISÉGGEL RENDELKEZŐ ÚJ
TERÜLETI PARTNEREKET KERES.
TEL.: 06/30-445-8646
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152.
Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában
pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel.
Varga László, tel.: 280 3116
Ha eladta lakását, házát és kiürített
állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges
könyvszekrény, pogácsa lábú, torony
felépítményes, szalonképes, diópácos,
kulcsos, kitűnő állapotú, 4 polcos, +
egy ónémet íróasztal. Külön és egyben
is. Tel.: 06/70-319-3427
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A
szénnel megegyező fűtőérték, Bükkből 500 Ft/10 kg, Mezőgazdasági
alapanyagból: 450 Ft/ 10 kg www.
fabrikettalas.hu, telefon: 06/70-9400-555
Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok.
Tel.: 281-3648
Heti néhány órás elfoglaltságra (esti
órákban, szerda kivételével) leinformálható, megbízható középkorú hölgy

Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. Tel.: 06/20-9564084. Nem vagyok kereskedő.
Olcsón eladó: ágyneműtartós sarokrekamié, tálaló szekrény, kárpitozott
székek, hintaszék, betongerenda, szobakerékpár. Tel.: 281-2553
Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti csillárok eladók 1 -3.000 Ft-ig, 12 db. férﬁ
öltöny, változatos színben és méretben,
2.000 Ft/ db., wc. csésze (fedéllel) +
tartály rózsaszínben 8.000 Ft, intarziás
dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó!
Tel.: 282-2479, 06/30-285-5363
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
Eladó bordó plüss sarokgarnitúra, kihúzhatós, ágyneműtartós, (5 részes), fotellal és puffal, olcsón. Érd.: 707-2084,
06/70-9400-873
Szakképzett ápolónő idős gondozást,
gyermekfelügyeletet, takarítást vállal,
főként a délelőtti órákban. Érd.: 06/30438-6103
Számítógépes és konzol videójátékok
eladók. Tel.: 06/20-990-8124

Nagyméretű, minőségi férﬁ öltönyök,
170 - 175 cm magas termetre, sötét
színekben (5500 Ft), 47-es méretű
ingek 500 Ft/ db. áron - utánvétellel
is - eladók!!! Telefon: 06/30-8223037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó minőségű, különböző méretű beltéri ajtók, zárral, rézkilinccsel,
17.500 Ft-os áron eladók. Érdeklődni
lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon.
Eladó 2 db szekrény. 1 db 2 ajtós és 1 db
vitrines, pakolós (60-as évekből való).
Sürgősen! Ára: 10.000 Ft. Tel.: 06/30754-3440
Eladnánk keveset használt, német gyártmányú, KOLOR típusú, fényterápia
készüléket, + 4 db. más színű fénybetéttel, modern bőröndben, fél éves korú,
asztalra, tartóra szerelhető, könnyen
irányítható, új árának harmadáért. Tel.:
280-6161
60, 100, 120 literes műanyag hordók
eladók. Ár: 2000,- 3000,- 4000,- 30
literestálcák is eladók. Tel.: 280-7081

KERESEM AZOKAT A WEKERLEI
LAKOSOKAT, AKIK AZ IRIGY
SZOMSZÉDOK MIATT SZINTÉN NEM TUDNAK BEÁLLNI
A SAJÁT KERTJÜKBE, BÁR AZ
OSZTATLAN KÖZÖS TELEK.
IGAZ, ŐK TÖBB KOCSIVAL IS
BEÁLLNAK,
KIHASZNÁLVA,
HOGY ELSŐ VAGY FÖLDSZINTI
LAKÓK. EZ KÖZÖS ÉRDEKÜNK,
MERT CSAK ÍGY FOGLALKOZIK
VELÜNK A TV ÉS ÚJSÁG. MIVEL
WEKERLÉN NINCS OLY FELELŐS EMBER AKI EZT FEL MERI
VÁLLALNI, HOGY INTÉZKEDIK,
ÖSSZE KELL FOGNI, HOGY NE
ÉVEKIG TARTÓ PERESKEDÉS
LEGYEN. VÁROM MINDEN ÉRINTETT HÍVÁSÁT! KÖSZÖNETTEL:
06/30-286-1464, 06/20-206-5968
Régi Singer varrógép, lábbal hajtott 40.000 Ft-ért eladó. Utánfutó,
150x200 cm-es, ráfutófékes, sátras
utánfutó, törzskönyvezett, érvényes
biztosítással és forgalmival, 2010
novemberig, 100.000 Ft-ért eladó.
Telefon: 282-5686, 06/30-4468078
Különböző méretű szőnyegek és 130 x
65 cm-es fregoli eladó. Tel.: 214-7564
Felülfagyasztós 240/60 literes Bosch
tipusú hűtő eladó: 10.000 Ft-ért. Tel.:
06/70-450-8200
2 db. férﬁ kerékpár, 2 db. mennyezeti
lámpa, konyhai függeszték eladó. Tel.:
214-7564
Fenyőfa ifjúsági íróasztal, alsó kifolyású elektromos vízmelegítő, 2 medencés
krómozott mosogató, alsó szekrény és
étkezőasztal eladó. Telefon: 06/30-3240661

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.

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.
Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György
ügyvezetõ igazgatók Terjeszti a Hír-Trans 6 Bt. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2009. október 29. www.kispest.hu
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