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Ünnepség keretében avatták fel
október 13-án az Eötvös utcai
Hársfa Óvoda nyáron felújított
udvarát. A munkára ötmillió forintot fordított az önkormányzat.
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A Zöldprogram részeként épül a Nagysándor
és Petőfi utcák közötti
központi játszótér,
jól halad a Kosárfonó
és a Vak Bottyán utcák
közötti játszótér rekonstrukciója is.

„Nem elegek a
népszerű kampányígéretek, végre el
kéne felejteni a napi
népszerűség hajszolását, a felelőtlen
ígéreteket, egy biztos
jövő érdekében.”

A KMO Teleki utcai
Előtér Galériájában
novemberben Wahorn
András avantgard
alkotó és festőművész képeit tekinthetik meg az érdeklődők.

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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Játszótér-felújítások
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Játszóterek
felújítás közben

Jubileumi
gálaműsor

A kerületi Zöldprogram részeként épül a Nagysándor
utca – Petőﬁ utca közötti központi játszótérkomplexum,
jól halad a Kosárfonó utca és a Vak Bottyán utca közötti
játszótér rekonstrukciója is. Wekerletelepen az Esze Tamás utca mentén lévő egyik terecske újul meg hamarosan.

O

któber elején kezdődött a központi
játszótér átépítése a Nagysándor és a
Petőﬁ utca között, a szánkózódombnál. A
beruházás első üteme a tervek szerint november elején befejeződik. A domb tövében 525 m2-es műfüves focipálya épül. A
sportpályát 4 méter magas – a kapuknál 2
méteres hálóval kiegészített – hangtompító

kerítésrendszer veszi majd körül. Mellette
épül a „kaland játszótér”, amely az 5-6
évesnél nagyobb gyerekeknek nyújthat kikapcsolódást. Lesz benne fémvázas, hálós
forgóhinta, kilátó mászóka, kéttornyú vár,
indián sátor, totemoszlop, vasútállomás
kisvonattal, 1-1 fóka és hajó alakú rugós
hinta, várkapu, hajót formázó játszóvár és
több ügyességi játék. Csatlakozik hozzá
a „kicsik tere”, amely a kisebbeket várja papagáj és ló alakú rugós játékokkal,
lengőhintával, csúszdával, homokozóval
és mászóhálóval. A könnyebb közlekedés
érdekében zökkenőmentes térburkolatot
kap ez a terület. A két játszótér összesen
csaknem 600 m2 ütéscsillapító műfüves

burkolatot kap. A munkálatok végére mindkettőt 1,5 méter magas kerítés veszi körül,
a rendet térﬁgyelő kamera vigyázza majd.
Az átépítés második ütemében, jövőre
játszóteret alakítanak ki a nagyok számára
is a szánkózódombon és környezetében
– ismertette a terveket Lipcsei Szabolcs főkertész, a munkálatokat koordináló Zöldprogram Iroda vezetője. Megtudtuk, ebben
a szakaszban jelentős parkosítási munkák
lesznek, a felnőttek számára ﬁtnesz- és
tornapálya épül. A tervek szerint nyilvános
WC is lesz a területen.
Folyik a Kosárfonó utca 26-28. és a Vak
Bottyán utca 62-63. közötti zöldterület
rekonstrukciója is. A régi játszóteret már
elbontották, helyére kisgyerekek játszóparkja épül. A főkertésztől megtudtuk,
várhatóan november elejére befejeződik a
munka. Az átépítés során két rugós játékot, egy-egy kétüléses hintát és kombinált
mászóvárat – csúszdával – állítanak fel. A
homokozó megmarad, viszont gumiszegélyt tesznek a szélére. A játékok alatt és
körül 216 m2-es műfű takaró tölti be az
ütéscsillapító burkolat szerepét. Négy padot és két hulladékgyűjtőt is elhelyeznek
a téren. A felújítás parkrendezéssel zárul:
240 cserjét, 110 talajtakaró növényt, 145
évelő virágot ültetnek, valamint 500 m2-en
a területet övező gyepfelületet is felújítják.
A Zöldprogram Iroda már elkészült a teljes járdafelület megújításával: a leromlott
szakaszok új térkő burkolatot kaptak,
ezeken kívül új gyalogutakat is építettek.
Átláthatóbbá tették a területet is: egy beteg
fát ki kellett vágni, többet felgallyaztak, ifjítottak. A felújítás részeként 140 m3 komposzttal kevert termőföldet terítettek szét a
meglévő zöldterületeken, és újrafüvesítették a kis teret. Ide és az utcák torkolatához
1 300 évelő virágot és ugyanennyi talajtakaró cserjét is ültetnek. A központi részen
pihenőparkot alakítanak ki: 140 m2-nyi
területen gyöngykavicsot terítettek szét,
s hamarosan lócákat is kihelyeznek, hogy
pihenni lehessen az új wekerlei téren.
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Tisztelgés
Koszorúzás az Ötvenhatosok terén, virágelhelyezés
a Templom téren, majd irodalmi dokumentumműsor
a városháza dísztermében:
Kispest önkormányzata október 22-én ünnepelt.

A

z önkormányzat ünnepsége október
22-én délután kezdődött az Ötvenhatosok terén: az emlékmű előtt Nagy Mihály
egykori ’56-os elítélt szavalta el Tamási
Lajos „Piros a vér a pesti utcán” című költeményét. Ezt követően az önkormányzat
nevében Gajda Péter polgármester, dr.
Istvánﬁ Sándor jegyző, valamint Vinczek
György és Eördögh Gábor alpolgármesterek helyezték el az emlékezés virágait.
Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője után a pártok közül a Független
Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Szocialista Párt, a Szabad
Demokraták Szövetsége (a kerületi Fidesz
és a KDNP nem vett részt a rendezvényen),
az egyházak közül a Nagyboldogasszony
Főplébánia és a 301-es Kazinczy Cser-

1956 emléke előtt
készcsapat, az intézmények és társadalmi
szervezetek nevében a Kispesti Emlékmű
Alap Alapítványa, az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű
Gyakorló Középiskola és Szakiskola, a
Karácsony Sándor Rózsatéri Református
Általános Iskola és Óvoda, a Kispesti Deák
Ferenc Gimnázium, a gimnázium Öregdiákok Baráti Köre, a Kispesti Ifjúsági
Önkormányzat, a Kispesti Kertbarát Klub,
a Kispesti Kolpingcsalád Egyesület, a Kispesti nyugdíjasok Egyesülete, a Kispesti
Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja, a
Kispesti Társaskör, az MSZOSZ Kispesti
Területi és Nyugdíjas Alapszervezete,
a POFOSZ és az 56-os Szövetség, a Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény
Általános Iskola és a Szent Ignác Egyetemi
Szakkollégium képviselői koszorúztak.
Az emlékező kispestiek ezután a Templom
térre vonultak, és virágot helyeztek el a
kopjafánál.
A program este a városházán folytatódott,
ahol elsőként a polgármester mondott ünnepi beszédet. „1956 története ma már elválaszthatatlan a rendszerváltástól, a szabad,
demokratikus Magyarország létrejöttétől.
Az örökség, mely október 23-hoz kötődik,
nem különíthető el a magyar nép múlt századi történetétől, de tágabb értelemben létünk és küzdelmeink ezer éves történetétől
sem. Hiszen fennmaradásunkért, jogain-

kért és szabadságunkért küzdöttek őseink
évszázadokon át. A szinte mindig jelen
lévő megosztottság és hatalmi vetélkedés
ellenére, újra és újra bizonyították, hogy a
létüket, magyarságukat, és szabadságukat
veszélyeztető, elnyomó rendszerek ellen
képes összefogni a nemzet. Így volt ez
1956-ban is” – fogalmazott Gajda Péter.
Beszéde végén hangsúlyozta, „ma ismét
érdemes elmondani, hogy a magyar nemzet egységét jelképező és hirdető ünnepet
már semmilyen hatalom, semmilyen politikai szándék nem veheti el tőlünk, mert
az mindannyiunké. Vigyázzuk hát együtt
56 emlékét, hogy a nemzet újra egységes,
lelkében szabad, s tetteire büszke legyen.”
Az ünnepség második felében a Honvéd
Színház művészei a „Vérrel virágzó 1956”
című zenés, irodalmi összeállítást mutatták
be. Bocskor Lóránt, Chován Gábor, Dióssi
Gábor, Fazekas Júlia, Győry András,
Kálóczi Orsolya, Miklusicsák Alíz, és M.
Simon Andrea korabeli dokumentumok,
visszaemlékezések segítségével, versekkel
és dalokkal idézték meg 1956 dicsőséges
és tragikus napjait.
Másnap délelőtt az Újtemetőben felállított
kopjafánál a kerületben elesett szabadságharcosokra emlékeztek a kispesti ‘56osok és Porubszky István, „Potyka bácsi”.
A rendezvényen részt vettek a Magyar
Gárda tagjai is.

Gálaműsorral
ünnepelte
fennállásának 90. évfordulóját a Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium október 17-én.
Petrovics Judit igazgató,
majd Arató Gergely oktatási minisztériumi államtitkár
köszöntője után az iskola
egykori és mai diákjai és tanárai mutatták be művészeti produkcióikat a Stefánia
Palota Kulturális Központ
színpadán.

A

Mood Projekt elektronikus népzenei
feldolgozást adott elő táncosokkal. Lakatos Kristóf, Kerekes Ádám, Varga Péter
és Dolmány Attila verseket mondott. Antus
Gábor, Lukács András, Hídvégi Anna,
Prekopa Donát (ő külön fuvoladarabbal is
szerepelt) és Balogh István Lajos egy jazzdarabot játszott el. Hertelendy Rita operaénekes Az éjkirálynő áriáját énekelte Mozart Varázsfuvolájából. Matthias Hoffmann
és felesége dél-amerikai népdalfeldolgozásokat játszott csellón, majd Lemesánszky
Mónika balettművész előadását tapsolhatta
meg a közönség. Mészáros Diána képes iskolatörténettel készült. A Falkafolk együttes hangszeres balkáni népzenét játszott.
Brezóczki Mihály és partnere akrobatikus
rock & rollt táncolt, Kálmán Tamás saját
szerzeményét adta elő, Hargitai Anett hastáncot mutatott be. Harót Balázs és tanítványai hip-hop tánccal léptek fel. Mohai
Tibor vezetésével a Sonore vegyeskar énekelt, Székely Péter és barátai komolyzenét
játszottak. Volt show-tánc a Spicc & Flex
táncegyüttes jóvoltából. A 90. évforduló
alkalmából rendezett gálaműsort az iskola
énekkara zárta.
Kispest önkormányzati fenntartású gimnáziuma 1919 szeptemberében kezdte meg
működését a kőbányai Tisztviselőtelepi
Magyar Állami Széchenyi István Főgimnázium kihelyezett tagozataként. 1923
őszétől Deák Ferenc Főgimnázium néven
működött. Az iskola 1950-ben vette fel
Landler Jenő nevét, majd 1989. október 1jétől újra Deák Ferenc nevét viseli.
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Horvát költők
a könyvtárban
Irodalmi estet rendezett október 15-én az Üllői úti könyvtárban a Kispesti Horvát
Kisebbségi Önkormányzat. A
kulturális eseményen jelen volt
a horvát konzul és a kulturális
attasé is. Az esten Skrapits Lajos és Dékity Márk költőkkel
találkozhattak az érdeklődők.
A két irodalmár pályájuk jelentősebb állomásait idézte
fel horvát és magyar nyelven,
valamint költeményeikkel és
versfordításaikkal is megismerkedhetett a közönség.

SZABADIDŐ

Nyugdíjasok
ünnepeltek
Zenés, műsoros délutánnal
ünnepelték múlt hónapban
az idősek világnapját az
MSZOSZ kispesti nyugdíjasai. A Kispesti Kaszinóban
tartott rendezvényre a kerületi
időseken kívül az ország más
részeiről is érkeztek vendégek.
Köszöntőjében Gajda Péter
polgármester arról beszélt,
hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest mindent
megtesz azért, hogy könnyebb
legyen a kispesti nyugdíjasoknak. A kerület jelzőrendszeres
segítségnyújtással, ingyenes
angol és számítógépes tanfolyammal, valamint az egészségügyi intézet felújításával
is próbál segíteni. Végezetül
megköszönte a szépkorúaknak, hogy javaslataikkal
segítették az önkormányzati
programokat, és jó szórakozást kívánt a programhoz.
A Jászteleki Sánta József rendezte zenés-táncos műsorban
fellépett a Bohémek tánccsoportja, a kókai Jókai Nyugdíjas Klub művészeti csoportja,
Tolnai Mária, Füredi Katalin,
Mezei Mária, Kiss Margó,
Molnár József, Zsuzsa Mihály,
dr. Fehér Eszter, valamint a
Dalénekes stúdió növendékei:
Bándi József, Pleszel Diana
és Kovács Böske. A program
műsorvezetője László Mária, háziasszonya Medgyes
Lászlóné, a civil szervezet
titkára volt.

SPORT

Futsal Kupa
az Eötvös iskolában
K

étnapos Futsal Kupát
rendezett a Kispest SE, a
tornát Gajda Péter polgármester ünnepélyes keretek között
nyitotta meg október 28-án
az Eötvös iskolában. Az idén
indult kezdeményezés célja
a magyar futball jövőbeli
játékosainak megtalálása. A
teremben játszott foci versenyeken most még főként alsó
tagozatos gyerekek sportol-

tak, de a szervezők szeretnék
a jövőben fentebb vinni a
korhatárt egészen a 14 éves
korosztályig. A megnyitón
részt vett Eszterházy Márton,
a Magyar Futsal Bizottság
elnöke, az MLSZ képviseletében Ragadics Ferenc,
Király Gábor és Juhász Péter,
valamint Kerekes Balázs a
Kispesti SE elnöke. A derbi
egyben Kispesten a sportág

első országos bajnoksága is,
mivel korábban csak budapestiek játszottak a kerületben hetente rendezett versenyeken. A körmérkőzések
végén az első négy helyezett
jutalma a görög-magyar futsal
bajnokságra szóló jegy volt,
valamint egy ünnepi ebéd a
Halásztanya Étteremben.
PAP VIKTÓRIA

WEKERLETELEP

Kitekintés a jövőre
K

is túlzással azt is mondhatnánk, ahányféle ablak csak
van, annyival találkozhatunk
Wekerletelepen. Egy biztos, a
házak szemei változatos képet
mutatnak: gyakran előfordul,
hogy egy-egy épületen csaknem mindegyik más-más színű
és típusú – a lakó ízlésétől és
pénztárcájától függően. Ez nem
csak szemet szúr, a páratlan
építészeti együttes egységes
arculatát is rontja. A helyzeten
javítani különösen időszerűvé
vált: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) döntése
értelmében október elején műemléki jelentőségű terület lett
Wekerletelep.
Október 17-én építészek gyűltek össze a Wekerlei Társaskör
Egyesület (WTE) irodájában,
hogy megvitassák a teendőket,
beszéljenek a házak szemeiről.
A megoldáskeresés nem új
keletű, a 2008 szeptemberében
rendezett nemzetközi kertváros-építészeti konferencia
résztvevői zárónyilatkozatot
fogadtak el a városrész értékeinek védelméről, és kinyilvánították, hogy a telep épület-,
város- és kertépítészeti értékeit
megfelelő kezelési tervek alapján át kell menteni a jövő számára. A WTE akciótervet dolgozott ki, ennek első lépése „A
ház szeme” elnevezésű projekt,
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Felavatták
az óvodaudvart

Ünnepség keretében avatták fel október 13-án az Eötvös utcai
Hársfa Óvoda nyáron felújított udvarát. A munkára ötmillió forintot fordított az önkormányzat. A lakótelepi környezetben lévő
intézmény udvarán jelentősen csökkent a betonburkolat, nagyobb
lett a zöldfelület.

A

z ünnepségen Gajda Péter
polgármester, Vinczek
György és Eördögh Gábor alpolgármesterek, Tóth
Tibor képviselő, Nagy Péter
humánszolgáltatási, Lászlóné
Mester Zsuzsanna gazdasági
igazgató, valamint Horváth
Zoltán, a munkát koordináló
Vamüsz igazgatója mellett
óvodák és iskolák vezetői,
pedagógusok és a gyerekek
szülei vettek részt a Hársfa
Óvodában.

gítségével vágta át az udvar
avatását jelképező szalagot,
majd a vendégek megtekintették a felújítás eredményét. A
korábbi aszfalt- és betonburkolat fele eltűnt, elbontották
az árnyékoló vasszerkezetet
is, és nőtt a füves rész. A homokozók faülőkéket kaptak,

az Ady iskola felújítása: első
lépcsőben a Nagysándor utcai
szárny került sorra, a munkák
jövőre folytatódnak. Az Arany
Óvoda három szakaszosra
tervezett felújításának első
üteme is befejeződött idén,
2010-ben a csoportszobákat
teszik rendbe. A tavaly indított

és farönkökből új támfal épült.
Rendbe tették a játszószereket,
és egy játékvárat is emeltek az
udvaron.
Az önkormányzat idén mintegy
320 millió forintot költött az
oktatási-nevelési intézmények
felújítására. A 2008-ra tervezett
komplex épületrekonstrukciós program egy iskolát és két
óvodát érintett. Megkezdődött

komplex felújítási program
első intézménye, a Mese-Vár
Óvoda viszont elkészült. A
nyár folyamán a kerület összes
óvodájában és iskolájában elvégezték a szükséges festési,
karbantartási munkákat, s a
Hársfa Óvoda mellett a Móra
iskola, az Arany Óvoda és a
Zöld Ágacska Óvoda udvarait
is felújították.

Gajda Péter polgármester ünnepélyes keretek között adta át
a megújult óvoda udvarát

Változatos képet mutatnak
a wekerletelepi ablakok

amelynek megvalósításához a
civil szervezet mintegy 11 ezer
euró támogatást nyert a Norvég Civil Támogatási Alaptól.
Célja az eredeti formavilághoz
igazodó nyílászárók gyártmánydokumentációjának elkészítése, a helyi szabályozásnak
megfelelő ablakmintadarabok
elkészítése és a lakosság meg-

nyerése arra, hogy az átalakításoknál ilyen ablakokat építsenek be.
A projektindító szakmai tanácskozáson Burits Oktáviánt,
a MÉK delegáltját, Gyulai
István kerületi főépítészt, dr.
Osztroluczky Miklós építészt, Weinhardt János faipari
mérnököt, valamint Lőrinczi
Zsuzsa és dr. Nagy Gergely
műemlékvédelmi szakmérnököket kérték fel szakmai hozzászólásokra a rendezők.
A műhelybeszélgetésen – mint
megtudtuk – konkrét megoldás
nem körvonalazódott, további
egyeztetésre lesz szükség a
KÖH, a főépítész és WTE építészklubja között.

Opóczki Istvánné óvodavezető köszöntőjét követően a
polgármester mondott ünnepi
beszédet, amelyben hangsúlyozta, a VAMÜSZ és a KÖZPARK közös munkájának
eredményeképpen megújult
udvar – a betonburkolat jelentősen csökkent, a zöldfelület
nőtt – illik a Zöld Óvoda címhez, segít abban, hogy tovább
folytatódhasson a program, a
komoly, magas színvonalú nevelőmunka. Gajda Péter ehhez
kívánt sok sikert a nevelőtestületnek.
Az óvodások műsora után a
polgármester gyermekek se-
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KÖRNYEZETÜNK

Zöld szombat a
Gyermekházban
Tejesdobozból mindenki tud
designos kistáskát készíteni,
méghozzá olyat, amelyről
megkötőként használt kis
fülhallgató ﬁtyeg. Ez derült
ki október 17-én délelőtt
a Wekerlei Gyermekház
„Zöld szombat” nevű rendezvényén. A Wekerlei Tár-

saskör Zöld Hajtás Klubja
serénykedett ezen a családi
rendezvényen. A kevésbé
ügyesek is megtanultak
tükörtojást varrni, kesztyűt
hímezni
újrahasznosított
anyagokból. A másik sarokban elmélyült kerékpárjavítás folyt. Közben az előtérben fair trade kávét és teát
kortyoltak a látogatók, amik
az úgynevezett méltányos
kereskedelem
termékei.
Remélhetőleg legközelebb
még többen lesznek, hogy
együtt jól érezzék magukat:
környezettudatosan.
Legközelebbi ingyenes Zöld
szombat: november 14., 10
óra
SZ. M.

HIRDESSEN
A KISPEST
ÚJSÁGBAN!

TEL./FAX: 260 2449
UJSAG@KISPEST.HU
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KULTÚRA

KIÁLLÍTÁS

Ismerkedés Egyiptommal Kispesten
Egyiptom beköltözött a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házba: a KMO-ban október 19-én nyílt meg az Új Akropolisz Kulturális Egyesület „Egyiptom titkai” című tárlata. Ezzel együtt a
Vörös-tenger világáról is nyílt egy fotókiállítás. Az eseményen az
intézmény hastánc csoportja is fellépett.

A

fotókat készítő Halász
Károly
bevezetőjében
szinte mindent elmondott
az Ázsia és Afrika között lévő
különleges tengerről, annak kialakulásáról, vízminőségéről,
jellegzetességeiről. A víz alatti
élővilággal az előtérben kiállított színes fotók ismertették
meg a látogatókat.
Az Egyiptom-kiállítást és
a közönséget Aly El-Hefny
nagykövet és Vinczek György
alpolgármester is köszöntötte.
A titokzatos ókori kultúrát
néhány szobormásolat mellett

Távol-keleti kincsek a KMO-ban

hódításig (i.sz. 640) követi
Egyiptom történelmét. Külön
tablók mesélnek a piramisok

A köztes lét képei
ilozoﬁkus, elgondolkodtató képek láthatók október
13-a óta a Kispest Városháza Tárlaton. Pál Csaba
festőművész Bebábozódás
című kiállítását Gajda Péter
polgármester köszöntötte, a
megnyitón Szűcs Renáta, a
Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulója
gitározott.
Mohay Orsolya művészettörténész „mély gondolati
elemekből táplálkozó leleplezéseknek” nevezte megnyitóbeszédében Pál képeit.
Kiállításának címe – mint
fogalmazott – „olyan gondolatkört foglal magába, mely
nyilvánvalóan utal a rovarok
köztes létére, átmeneti állapotára, melyben lárvából rovar-

szerepéről és építésükről,
valamint az Abu-Szimbeli
templomokról és a sírokról.
Az egyiptomi kultúra „megfejtése” szempontjából alapvető
fontosságú volt a rosette-i kő
megtalálása: ez a gránitdarab
volt a kulcs 1822-ben JeanFrançois Champollion számára
a hieroglifák megfejtéséhez.
Ízelítőt kaphat a látogató az
oktatás és nevelés, valamint a
művészetek világából, megjelenik a történelem tankönyvekből ismerős írnok, szó van
Tutanhamon kincseiről, és
látható a múmiakészítés szertartása. Olvasni lehet a szimbólumokról, a papirusz készítéséről, az istenekről, Oziriszről és
Íziszről.
Az Egyiptom-kiállítás november 7-ig látható.

leginkább tablókról ismerheti
meg a közönség. A kronológia
az i.e. 3. évezredtől az arab

TÁRLAT

F
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rá fejlődnek, mégis alapvetően
kitágított értelemsort vetít elő,
melynek teljes összegzése az
alkotó gondolati folyamataiban

teljes, s melyből képi lenyomatokat tár elénk... A köztes lét
fogalma a buddhista ﬁlozóﬁa
ismert szakszava, mely az élet
és halál közt fennálló viszonylag rövidebb időszakra használatos. Az európai gondolkodásban mindez könnyen áttehető az
alvás és a még éppen nem alvás
időszakára, vagy egyszerűen
egy olyan állapotra, melyben az
ember még éppen nem hozott
meg egy döntést, azaz mérlegel; vagy éppen tehetetlen, de
már éppen szeretne előrelépni.
Azaz a köztes lét, avagy köztes
állapot ugyan egy időtartamra
vonatkozó kifejezés, mégis
olyan konstellációt jelöl, melynek általános lényege a mozdulatlanság, egyfajta tehetetlenségi állapot. Ez a kijelentés
belső ellentmondást takar, ám
a kortárs irodalom, ﬁlozóﬁa,
képzőművészet szinte állandó
tárgya a fogyasztói társadalom
emberének viszonya az élet kü-

lönféle helyzeteihez, melyet
nem képes megérteni, elfogadni, mely értés-elfogadás
képtelenségben létrejön egyfajta tehetetlenség és félelem
magától a létezéstől, valós
döntések meghozatalától, az
öregedéstől vagy éppen a haláltól.” A városházán látható
képeket a színek egységessége alapján három, jól elkülönített csoportba sorolta. „A
fekete-fehér kontraszt intellektuális drámaisága mellett
a sárgák és bordós vörösek
szenvedélyesebb,
indulati
töltetet kapnak... A bebújás,
elbújás, mozdulatlanság védekező mechanizmusa lehet
drámai kivonulás, elmélkedő
visszavonulás, csöndes játék,
és a belső realitás megtalálásának attitűdje egyaránt” – fogalmazott Mohay Orsolya, a
közönség ﬁgyelmébe ajánlva
Pál Csaba január közepéig
látható kiállítását.
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KISPEST

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

E

való nevelésnek, és az ehhez
kapcsolódó
programoknak
kiemelt szerepet kell kapniuk
a következő év munkáiban.
Ezért szánunk évről évre több
forrást a gyermeksport alapítványunknak, támogatjuk szinte erőn felül az önkormányzati
sporttelep fenntartását, segítjük azokat az egyesületeket
és portolókat, akik egyre több
kispesti ﬁatalt vonnak be a
kerület sportéletébe. Ebbe a
sorba illik az idén elindított
műfüves focipálya építési
programunk is. Az elsőt már jó
néhány héttel ezelőtt átadtuk
az Eötvös iskolában, ahol meg

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat
képviselő-testülete október
21-én tartotta soros ülését:
- A napirendi pontok tárgyalása előtt egyperces
néma felállással adózott a
testület a közelmúltban elhunyt Ráduly Ernő, egykori
önkormányzati
képviselő
és Berta Zoltán, a Vamüsz
volt igazgatója emlékének
a keddi képviselő-testületi
ülésen.
- Úgy döntött a testület,
hogy eláll az Ollé Programtól a Vass iskola udvarára
tervezett műfüves sportpálya
ügyében. (Az önkormányzat
áprilisban döntött arról, hogy
a focipálya építését az Ollé
Program keretében mintegy
20 millió forintos hitelből és
2 millió forint minisztériumi
támogatásból ﬁnanszírozza.) A polgármester arról
tájékoztatta a képviselőket,
hogy a programiroda lefolytatta a központi közbeszerzést, s ennek ismeretében a
műfüves pálya megépítése a
tervezettnél 6-7 millió forint-

tal többe kerülne. Gajda Péter
kijelentette, az építkezést saját
beruházásban,
hitelfelvétel
nélkül is meg tudja valósítani a
kerület. Így a pálya nagyjából
ugyanannyiba kerülne, mint az
Eötvös iskolában már átadott
létesítmény. Ismeretes, az Eötvös iskola pályáját 20 millió
forintos közcélú felajánlásból
valósította meg az önkormányzat.
- Pályázatot nyújt be az önkormányzat az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz
(IRM) két, nem közcélú munka keretében foglalkoztatott
településőr
alkalmazásának
támogatására. A kiírás célja a
közrend és közbiztonság erősítése az ország településein. Az
IRM településenként legfeljebb
két településőr költségeit ﬁnanszírozza. A napirend tárgyalásakor Ékes Gábor felvetette
a szabadnapos rendőrök foglalkoztatását, a polgármester
szerint azonban ez a megoldás
nagyon megterhelné a büdzsét,
a kerület egyébként is ﬁzet a
kerületi kapitányságnak a térﬁgyelő programban részt vevő

„Keressük minden forint helyét, keressük az összes lehetséges kompromisszumot.”
műfüvet, hanem egy szintén
nagyon korszerű, az izületeket
is kímélő megoldást fogunk
alkalmazni annak érdekében,
hogy minél többen mozoghassanak itt Kispesten is európai
körülmények között. S ha marad pénzünk, akkor folytatjuk
a sort az Ötvenhatosok terén
lévő igen népszerű „dühögő”
teljes felújításával és a Bolyai
iskola udvarán lévő pálya átépítésével. Szóval miért is?
Jobb, korszerűbb pályák, több
sportot szerető gyerek, kevesebb súlyprobléma, egészségesebb generáció. Röviden ennyi
a célunk.

szabadnapos rendőrök munkájáért. Hozzátette, az elnyerhető
összeget nem lehet a rendőrség
támogatására fordítani.

- A testület felkérte Gajda
Péter polgármestert és
Burány Sándort, a kerület
országgyűlési képviselőjét,
hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak
érdekében, hogy az önkormányzat – hasonlóan az
elmúlt évekhez – 2010-ben
is kiegyensúlyozott költségvetési keretek között
biztosíthassa az egészségügyi, szociális és oktatási
szolgáltatásokat a Kispesten élő emberek számára,
valamint a kerület nyugodt
fejlődését.

- Elfogadták a képviselők a
Hofer Magyarország Ingatlan
Kft. 12 millió forintos közcélú
felajánlását. A cég a Nádasdy
utca végénél kíván élelmiszerkereskedelmi áruházat (ALDI)
létesíteni, felajánlásával körforgalom kiépítését támogatja
a Nádasdy utca és a Vas Gereben utca kereszteződésében.
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Halálkomoly

is alakult egy gyermek futsal
szakosztály a kiváló testnevelő
tanár Dufek János vezetésével.
Már kiírtuk a pályázatot a Vass
Lajos iskolában hamarosan
megépülő második pályára, s
hogy mindenki számára elérhető legyen a mozgás öröme,
napokon belül elkészül az első
közterületi műfüves pályánk a
Nagysándor József és a Petőﬁ
utcák között, mely hasonlóan
korszerű lesz, mint az iskolaudvarokon felállított sporttér.
Ezt a sort folytatjuk jövőre a
Kazinczy utcai igen leromlott
állapotban lévő bitumenes pálya teljes felújításával. Itt nem

- Visszavonta a testület a
Centrum-parkolóra vonatkozó
korábban benyújtott kisajátítási
kérelmet. A napirend kapcsán
szóba került a Stefánia-ház
ügye is. Gajda Péter azonban
hangsúlyozta, hogy a Stefániaberuházás telkének nincs köze
a Centrum-parkoló tulajdonosához. A polgármester kijelentette, a Kossuth téri gödör
eltüntetése nem pénz kérdése.
Elmondta, a tulajdonos megtámadta a polgármesteri hivatal
határozatát, amely kimondja,
hogy a gödröt be kell temetni.
Az ügyben a regionális államigazgatási hivatal dönt, a kerület számára pozitív határozat
esetén az önkormányzat betemetteti a gödröt.

KISPEST

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Miért építünk új
pályákat?

gy régi kedves ismerősöm nemrég azzal fordult
hozzám, hogy miért kezdtünk most bele a műfüves focipálya építési programunkba,
ő bizony ennek sok értelmét
nem látja. Nem gondoltam,
hogy kell ennek az ügynek a
fontosságát magyaráznom, de
végül jót beszélgettünk róla, és
úgy láttam, hogy talán sikerült
a kételyeket is elhessegetnem.
Szóval, amikor 2006 nyarán
összeállítottuk a polgármesteri programot kollégáimmal,
képviselőtársaimmal és a jelöltekkel, tudtuk, hogy a sportnak, az egészséges életmódra

2009. november 4.

- A képviselői kérdések
között dr. Tarnai Richárd
a Zalaegerszeg utca–Thököly utca sarkán lévő
szelektív
gyűjtősziget
jövőjéről érdeklődött. A
környék lakói a szétszórt
hulladék miatt szeretnék,
ha a szigetet elhelyeznék.
Tóth Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
válaszában elmondta, a
bizottság ismeri a problémát, már vizsgálnak olyan
új helyszíneket, amelyek
nem váltanak ki ekkora lakossági ellenállást, hiszen
Wekerletelep nem maradhat ellátatlanul.

„A

mu n k a nél k ü l iség
egyre nő, a reálbérek
csökkennek, a versenyképességi világranglistán
hét év alatt 30 helyet csúsztunk vissza, a beruházások
pedig az államadósság drámai
emelkedése mellett folyamatosan esnek vissza. Az ország
megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindítása, amely nélkül a költségvetés csak mélyíti a válságot.
A tiszafüredi temető területének bővítése, fejlesztése, a
terület elkészítése, valamint
új ravatalozó építése elengedhetetlenül szükséges.” Na ez
az az összefüggés, ami eddig
kimaradt minden közgazdasági szakkönyvből és folyóiratból, de ha a Fidesz hatalomra
kerül, még lehet belőle érettségi tétel. A gondolatmenetet
ugyanis Varga Mihály, az Orbán-kormány egykori pénzügyminisztere jegyzi. Igaz
az emberiség számára eddig
rejtve maradt az ok-okozati
viszony nem egy gazdasági
konferencián lett kifejtve, az

ilyen módon feltárt igazság
szerényen meglapul a T/10554/398 számú (a költségvetéshez
benyújtott) módosító indítvány indoklásában. A ﬁdeszes
képviselő erre fel javasol 250
millió forintot átcsoportosítani a tiszafüredi temető bővítésére. Ha ezzel megindítjuk
a növekedést, akkor én ezt
az összeget nem is sokallom,
sőt. A gondolatmenet további
méltatásától és kifejtésétől
azonban kegyeleti okokból
eltekintenék. A fekete humornak nem Mindenszentek és
Halottak Napja környékén van
itt az ideje. Itt van viszont az
ideje, hogy kijelentsük: Varga
expénzügyminiszter
opusa
egy morbid, orbitális baromság. Miért nem lehet írni egy
tisztességes célhoz tisztességes indoklást? Hát ennyire
veszi komolyan a Fidesz a
költségvetést?
Böngészem
tovább az indítványokat, és
újabb gyöngyszemeken akad
meg a szemem: Meggyes Tamás módosító indítványain. A
botrányos ügyeiről elhíresült

ﬁdeszes esztergomi polgármester 500 millió forint átcsoportosítását javasolja, hogy
azt Esztergom-Búbánatvölgy
vízellátására fordíthassa. Mint
köztudott, a Búbánatvölgy
vízellátásának
megoldása
helyett a polgármester háza
előtt csónakázótavat alakít
Esztergom városának önkormányzata. Másik 500 millió
forintot ugyanitt útépítésre
fordítana a ﬁdeszes honatya,
nehogy az arra járó turisták,
szomszédok, barátok, családtagok elakadjanak a sárban.
Tulajdonképp méltányolnom
kéne Meggyes Tamás visszafogottságát, benyújtott módosító indítványából lakásának
felújítása ugyanis teljesen kimaradt. Nyílván érezte, hogy
azt is közpénzből megoldani
már sok lenne. Az ember végül
is ismerjen mértéket, ha már a
választók bizalmából képviselő lesz és polgármester. A
szomorú az egészben az, hogy
a költségvetéshez benyújtott
ﬁdeszes módosító indítványok
garmadája hasonlóan minő-

ÉVFORDULÓ

Móricz-emléktáblát avattak

Móricz Zsigmond tiszteletére állítottak emléktáblát október 14-én a
Városháza Árpád utcai oldalán.

A

130 éve született író ﬁatal
korában, 1902-03 között
Kispest legrégebbi városrészében – az egykori Árpád,
Petőﬁ, Vécsey utca környékén
– lakott albérletben. Az ünnepségen Gajda Péter polgármester
elmondta, fontos események
kötődnek a nyugatos író életében Kispesthez, hiszen például
itt ismerkedett meg első feleségével, Holics Jankával, aki
a mostani Ady iskolában, az
egykori „polgáriban” volt tanítónő. Kispest őrzi Móricz itteni tartózkodásának emlékét,
utcát neveztek már el róla, a Fő

utcában mellszobrot állítottak
a Légy jó mindhalálig szerzőjének, mostantól pedig tábla is

őrzi emlékét a kerületben. Az
ünnepségen közreműködtek
a Bolyai iskola tanulói, majd
a polgármester két kisdiákkal leleplezte az emléktáblát.
A Bolyai iskolában Móricz-kiállítás nyílt aznap – a tárlatot
Hegyi Katalin, a Petőﬁ Irodalmi Múzeum munkatársa ajánlotta az érdeklődők ﬁgyelmébe,
az eseményen közreműködött
Tarján Péter színművész –,
valamint elindult az intézmény
hétnapos Nagy Könyv-hét rendezvénye is, melyen a diákok
Móricz: Pipacsok a tengeren
című kisregényét dolgozták fel.

síthetetlen. Egy indítvány
1 200 millió forintot venne el a
nyugdíjalaptól (vagyis a nyugdíjasoktól), hogy ugyanezt az
összeget városközpont-díszítésre, rehabilitálásra fordítsa.
Hogy lehet komolyan venni az
aggódást a munkanélküliség
növekedésével kapcsolatban,
ha a Fidesz pénzt vonna el a
Foglalkoztatási és Szociális
hivataltól? Hogy aztán ezt a
300 milliót „Józsa városrész
központi belterületén átvezető
Tócópatak és környezetének
fejlesztésére, rendezvénytér,
stb...” kialakítására fordíthassa? Biztosan fontos a
Tócópatak és környéke, mi
lesz válság idején a munkanélküliekkel? Ez egy válságkezelő költségvetés, ezt tudjuk. Mi
sem örömünkben nyújtottuk
be. Miközben keressük minden forint helyét, keressük
az összes lehetséges kompromisszumot, a magabiztos
Fidesztől ennyire telik. Ha
ezen a színvonalon készülnek
a kormányzásra, az komoly.
Halálkomoly.

Kazinczyra
emlékezve
Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulójának tiszteletére
2009-et a kormány a Magyar
Nyelv Évének nyilvánította.
Kazinczy október 27-i születésnapjáról a Kós Károly Általános Iskola Magyar Nyelv Hete
rendezvénnyel emlékezett meg,
amelynek keretében az iskola
tanulói megszavazhatták az általuk legszebbnek tartott magyar
szavakat. Közel háromszáz szóra
érkezett szavazat, ezek közül a
Kós Iskola tanulói a következőket találták a legszebbnek: 1.
édesanya, 2. szeretet, 3. pillangó
és szerelem, 4. anya, 5. család, 6.
haza, 7. szellő, 8. liliom, 9. otthon, vér, szív.
Z. S. M.
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A jövő évi költségvetésről

2009. november 4.

Kránitz Krisztián (MSZP)

A

z önkormányzatoknak jutó
forrás az egyik legnagyobb
tétel a központi költségvetésben.
Ezért a településekre kiemelten
nagy felelősség hárul abban, hogy
megvédjük az országot a válságtól.
Ahogyan a válság nem áll meg a
települések határainál, úgy a takarékosságnak is ki kell terjednie az
önkormányzatokra is. Márpedig
ma a takarékosság a legfontosabb,
mert ez a holnapi gyarapodás alapja. Az, aki felelősen gondolkodik

ebben az országban, annak tudnia
kell, hogy a központi költségvetés
hiánya jövőre nem haladhatja meg
a 3,8 százalékot, különben a saját
jövőnket éljük fel. A költségvetésen belül az önkormányzatok
támogatása minden évben a GDP
12-13 százaléka körül mozgott. Így
van ez idén, és e körül lesz jövőre
is. De a nemzetközi gazdasági
válság miatt két év alatt az ország
egyhavi jövedelme esik ki: jelentősen visszaesnek az állam bevételei, ezért jóval kevesebb pénzt
lehet elosztani a következő költségvetési időszakra. Kisebb lett a
közös torta, ezért törvényszerűen
kisebb az önkormányzatokra jutó
rész is. Ebből adódóan a következő esztendőben némileg csökkeni
fog a normatív állami hozzájárulás az önkormányzati feladatokat
tekintve, de annak köszönhetően,
hogy az elmúlt évek alatt átgon-

dolt és felelős politikával sikerült
stabilizáni a kerület költségvetését
sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk mint, számos más kerületi
önkormányzat. Az a fegyvertény,
hogy egy pénzügyileg stabil, működési hiány nélküli gazdálkodó
önkormányzattá váltunk némileg
megkönnyíti a 2010-es év és a
válság kihívásaival való szembenézést. Némi könnyebbséget jelenthet a járulékcsökkentés miatti
kisebb bérteher, a fővárosi forrásmegosztás változatlan számai és
központi források pántlika nélküli
címzése, ami nagyban növelheti a
döntési szabadságunk a gazdálkodási kérdésekben. Ennek ellenére
nehéz költségvetési év elé nézünk,
de lesznek olyan területek, amelyek továbbra is kiemelt ﬁgyelmet
fognak kapni a 2010-es esztendőben is. Kiemelt területként fogjuk
kezelni a Zöldprogramhoz tartozó

munkákat, mint a játszótér- és
parkfelújításokat. Továbbra is
fontosnak tartjuk a Biztonságos
Kispestért program folytatását
további térﬁgyelő kamerák telepítésével és településőrség felállításával. Folytatódnak az oktatási
és nevelési intézmény felújítások,
a már idén megkezdett Ady iskola
és az Arany Óvoda felújításának
II. ütemével. Növekedni fognak a
közfoglalkoztatás ﬁnanszírozási
forrásai és egyes szociálpolitikai
kiadásokra is nagyobb előirányzat
lesz tervezhető. Az MSZP frakció
részéről bízunk benne, hogy egy
kellően átgondolt, takarékos, a
kerületi lakosokért felelősséget
mutató 2010-es költségvetéssel,
mindazokat a hátralévő elképzeléseket megvalósíthatjuk, amelyek
mellet a választási ciklus elején a
kispesti lakosok felé elköteleztük
magunkat.

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

E

gyre több feladatot rak rá a
kormány az önkormányzatokra, ugyanakkor egyre több
pénzt vesz el tőlük. A 2010-es
költségvetés (Bajnai csomag)
összességében mintegy 120
milliárd forintot kíván elvonni
az önkormányzatoktól. Ez Kispestet is rendkívül hátrányosan

érintené – ráadásul egy válság
kellős közepén. Hogy mit jelent
majd ez Kispesten? Kevesebb
pénzt a gyerekeknek, időseknek
és a rászorulóknak. Kevesebbet
az oktatásra, egészségügyre és a
bűnüldözésre. Ez véleményünk
szerint elfogadhatatlan. Ennek
megakadályozására a legutóbbi
testületi ülésen indítványt nyújtottunk be. Azt javasoltuk, hogy
Kispest önkormányzatának képviselő testülete és Gajda Péter
polgármester szólítsa fel Burány
Sándort, Kispest országgyűlési
képviselőjét, hogy a Magyar Országgyűlésben és a szakbizottságokban szavazatával ne támogassa
a 2010 évi költségvetési törvény
helyi önkormányzatokat további

forráselvonásokkal sújtó részeit.
Magyarán ne vegyen el pénzt
Kispesttől. A polgármesternek és
a szocialista képviselőknek tehát
választani kellett Kispest érdeke
és az MSZP pártérdeke között.
Ők sajnos az utóbbit választották, és nem álltak javaslatunk
mellé. Indítványunk elfogadása a
Kispest érdekében történő összefogás szép példája lehetett volna.
Sajnáljuk, hogy kinyújtott kezünket most már sokadszorra löki el
magától az MSZP-s városvezetés.
De nem adjuk fel a reményt!
Ezért a Parlamentben beterjesztettük a „Kispestért ” című javaslat összeállításunkat. Ez központi
költségvetési forrást biztosítana a
következő célok megvalósítására:

1: A Kossuth téri gödör helyén
park létesítése, valamint az ingyenes áruházi parkoló megnyitása.
2: A Határ úti P+R ingyenes parkoló megnyitása és a BKV végállomás felújítása.
3: Zajvédőfal építése az M 5 autópálya teljes (!) kispesti szakaszán.
4: Egy új bölcsőde megnyitása.
5: Gyermekgyógyászati központ
létrehozása.
Az MSZP javaslata: Bajnai
csomag féle sarcok. A Fidesz
javaslata: „Kispestért” indítvány
kerületünk élhetőbbé tételéért.
Reméljük, most már Kispest és
nem az MSZP érdekében fog
szavazni az MSZP-s többség és
Burány Sándor képviselő.

Kolozsy György (SZDSZ)

L

assan magunk mögött hagyhatunk egy a világgazdasági
recesszió által sújtott évet és
előttünk az új gazdasági év tervezésének „felelősége”. Miért
felelősség? Ehhez kell egy kis
visszatekintés. A rendszerváltás
Magyarországon kialakított egy
olyan nyitott gazdaságot, mely
nagyon érzékenyen reagál a vi-

lággazdaság változásaira. Ezért
tudomásul kéne vennünk végre,
hogy csak addig szabad nyújtózkodnunk, ameddig a takarónk ér.
Ezt elfelejtettük már egyszer a kilencvenes évek közepén is és jött
a feketeleves a „Bokros csomag”.
Az akkori megszorítások után
az Orbán kormány egy jó gazdasági környezetben újból üres

kasszával adta át kormányzást a
Megyesi-kormánynak. Ráadásul
egy olyan túllicitált választási
kampány után, ahol fűt-fát ígért
mindkét nagypárt a hatalomba
jutás reményében. A legnagyobb
hiba pedig az volt, hogy az ígéreteket be is próbálták válltani,
nem törődve a realitásokkal és a
világgazdaság megtorpanásával.
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Mennyiből gazdálkodhat 2010-ben az önkormányzat, mi a véleményük a frakcióknak,
hogyan alakul a jövő évi büdzsé?
Ehhez az ámokfutáshoz pedig a
Fidesz is statisztált azzal, hogy a
Parlamentben minden alkalommal a kormány fejére olvasta a
választási ígéreteit és megszavazta azokat, elfelejtve a világgazdasági közeg változásait és saját
választási ígéreteit. Ki emlékszik,
és ki hálás már a közalkalmazotti
(pedagógus, egészségügyi dolgozók stb.) bérek majdnem duplára

emeléséért a 13. nyugdíj intézményének megteremtéséért, mely
olyan nehéz helyzetbe hozta az
országot, hogy hozzá kellett nyúlni az egész nyugdíjrendszerhez is
és emiatt megint a „Ratkó nemzedék” ﬁzet. Tehát a „felelősség”. A
mostani kormány felelőssége az,
hogy megteremtse annak lehetőségét, hogy Magyarország túlélje
ezt a válságot és az elsők között

legyen a kilábalásban. Annak
érdekében, hogy végre be tudjuk
vezetni az eurót, hogy ne adósodjunk tovább, legyenek új munkahelyek és beruházások, biztos
megélhetés és méltányos nyugdíj.
Azt már bebizonyította az élet,
hogy ehhez nem elegek a népszerű kampányígéretek. Végre el
kéne felejteni a napi népszerűség
hajszolását, a felelőtlen ígéreteket,

egy biztos jövő érdekében. Ehhez
kell türelmünkkel, kitartásunkkal józanul segíteni és sok sikert
kívánni a jelenlegi kormánynak
és izgulni azért, hogy a jelenlegi
intézkedések és reformok ne jussanak a politikai demagógia miatt a Deák téri Nemzeti Színház
vagy a 4-es metró sorsára, hogy
5 év múlva kezdődjön minden
bajunk elölről.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

N

agyon nehéz helyzet az, amikor az önkormányzat szűken
vett érdeke ellentétes az ország
egészének érdekével. A legutóbbi
testületi ülésen egy ilyen szituáció alakult ki, hiszen egy képviselői javaslat szerint arról kellett

szavaznunk, hogy az önkormányzatok ﬁnanszírozásának csökkentését ne szavazza meg kerületünk
parlamenti képviselője. Ez az
önkormányzatoknak, így köztük
Kispestnek is látszólag előnyös
lehetne. De jó-e az itt élőknek,
ha a ﬁnanszírozás biztosítására
szükséges pénzt más formában
kell elvenni tőlük? A felszólítás
előterjesztői arra ugyanis elfelejtettek javaslatot tenni, hogy az
ország költségvetésének melyik
pontjának változtatásából pótolják az önkormányzatoktól elvont,
összesen 100 milliárd forint körüli összeget. Az, hogy milyen lesz
Kispest anyagi helyzete a követ-

TESTVÉRVÁROS

Lengyel út
L

engyel
testvérvárosunk
meghívására október 1517-ig önkormányzati delegáció
járt Krzeszowicében. A delegációt Gajda Péter polgármester
vezette, tagjai Molnár Ferenc,
a Kispesti Lengyel Önkormányzat
elnöke, Csüllög
István és Molnár Ferencné
tagok, Lackner Csaba, Szujkó
Szilvia (MSZP), Gulyás Zoltán (SZDSZ), Szabó Istvánné
(Fidesz), Lászlóné Mester
Zsuzsanna irodavezető, Gábor
Ilona KMO-igazgató, Szilágyi
István testvérvárosi kapcsolattartó.
A közel 8 órás út alatt kellemes
meglepetés érte a csoportot, a
szlovák Tátra megmutatta erejét, és közel 40 cm-es hóval,
havazással várta a rajta átutazókat. Kora délután érkeztünk
meg Krzeszowicébe, ahol egy

katolikus meditációs központban, a Vincentinumban fogadott minket Bartl Czeslaw, a
város polgármestere. Rövid pihenő után rögtön elkezdődtek a
hivatalos tárgyalások, melyen

kező évben, nagyon nehéz megbecsülni, hiszen a szakértők is
ellentétesen ítélik meg az ország
gazdasági pályáját a következő
években. Attól pedig jelentős mértékben függ az önkormányzatok
pénzügyi helyzete, hiszen például
az iparűzési adóból származó bevétele is ennek függvénye. Bízom
benne, hogy azoknak lesz igazuk,
akik a jövő évre várják a gazdaság stabilizálódását, esetleg kis
mértékű növekedését. Ez javítaná
az önkormányzatok helyzetét,
és persze az országét is. Legjobbat viszont az tenné, ha végre
a lakosságtól bizalmat kapott
országgyűlési és önkormányzati

képviselők a parlamentben és az
önkormányzatokban nem hatásvadász, demagóg szólamokkal
igyekeznének egymást lejáratni,
hanem összefogással kihúznák az
ország szekerét ebből a mély kátyúból. Ha ezt megtették, akkor
talán visszakapnák ezek a köztestületek a normális politikusok által vezetett országokban meglévő
tekintélyüket. Az biztos, hogy az
Összefogás Kispestért Egyesület
képviselőjeként mindent megteszek annak érdekében, hogy szűkebb hazánkban Kispesten a költségvetés a lehetőségekhez képest
a legjobban szolgálja a kispestiek,
és Kispest érdekét.

részt vettek Krzeszowice önkormányzati, kulturális és sport
vezetői. A kölcsönös köszöntés
után három téma került részletesen feldolgozásra: a 2010.
évi nyári ifjúsági csereprogram, illetve a Krzeszowicében
megrendezésre kerülő 2010-

hattuk meg, hogy a kialakuló
kapcsolat eredményes jövő elé
fog nézni. Szeretettel várják
2010-ben a kispesti ﬁatalokat
a testvérvárosi gyerekprogram
keretében, részt veszünk az Ifjúsági Olimpián, illetve a helyi
művelődési és sport centrum
igazgatója és a KMO vezetője
további egyeztetés alapján kölcsönös kiállítást, programokat
egyeztettek az elkövetkező
évre.
Látogatásunk második napján
Krakkóba látogattunk, ahol a
nevezetességeket tekintettük
meg, a harmadik napon a helyi
művelődési és sport centrumba
látogattunk, ahol az intézmény
vezetője adott tájékoztatást a
működésükről és a lehetséges
lengyel magyar kapcsolatról.
A látogatás eredményének
tekinthetjük az ifjúsági programunk véglegesítését, kispesti
sportoló gyerekek részvételét
a nyári diákolimpián, illetve a
kulturális kapcsolat elkezdését,
kiállítási anyagok egyeztetését,
bemutatkozási lehetőségeket.

es Nyári Ifjúsági Olimpián
való részvétel, valamint a két
város kulturális együttműködési lehetőségeiről merültek
fel kérdések. A megbeszélés
végén eredményként állapít-

SZILÁGYI ISTVÁN

12

2009. november 4.

KISPEST

SZABADIDŐ

Segítő Kéz
programok
I.SZ. IDŐSEK KLUBJA
CORVIN KRT. 32.:
November 26. (13 óra):
karácsonyi díszek, tárgyak
készítése.
II. SZ. IDŐSEK KLUBJA
KOSSUTH L. UTCA 202.:
November 10. (9-12 óra):
Egészségmegőrző nap.
November 16. (10-12 óra):
Filmvetítés
régi magyar ﬁlmek.
November 17. (9-12 óra):
Egészségmegőrző nap.
III. IDŐSEK KLUBJA
ADY ENDRE ÚT 110.:
November 24. (12.30 óra):
Filmvetítés:
„Gyalog galopp” című ﬁlm.
IV. IDŐSEK KLUBJA
TÁNCSICS M. U. 7.:
November 12. (14 óra):
Filmvetítés (Honfoglalás).
November 26. (9-11 óra):
Egészségmegőrző nap,
szűrővizsgálatok.
V. IDŐSEK KLUBJA
JÓZSEF ATTILA U. 77.:
November 6. (10 óra):
közös torna, süteményvásár.
November 11. (14 óra):
Filmklub: „Van, aki forrón
szereti” című ﬁlm vetítése.
November 18. (14 óra):
Filmklub: Magyar népmesék.
November 27. (10 óra):
Egészségügyi torna, süteményvásár.

ÉVFORDULÓ

50 éves
a Hungária iskola

Ünnepséggel emlékezett 50. születésnapjára október 16-án a
fővárosi fenntartású Hungária Általános Iskola és Kollégium.

K

ispest
önkormányzatát
Eördögh Gábor alpolgármester képviselte a rendezvényen. Az ünnepség
szavalattal kezdődött, Tóth
Árpád „Köszöntő” című versét Molnár Barbara mondta
el, majd Fejes István igazgató
idézte fel az elmúlt fél évszázad fontosabb eseményeit. A
jelenről elmondta, 20. századi környezetben 21. századi
körülmények között biztosít
iskolát és otthont a növendékeknek. A műsor az elsőként
végzett diákok egyikének viszszaemlékezésével folytatódott:
Suhajda András életre szóló,
egyik-másik
pedagógushoz
kapcsolódó emlékeiről mesélt.
Nagy siker fogadta a hajdani és
mai pedagógusokból verbuvált
Vénekkar előadását, amelybe
egy régi diák, Bándi János is
bekapcsolódott. A világhírű
operaénekes az iskola egykori nevelőjével, Fülöp Edittel
együtt adott elő egy operarészletet. Zenés, multimédiás
iskolatörténettel folytatódott a
program a diákok énekkarának
közreműködésével: a Kókler
Társulat névre hallgató kórus a
képernyőn látható eseményeket
énekelte el. A gyerekek után
ismét a felnőttek következtek:

Fél évszázados évfordulót
ünnepelt az iskola
tanárok és nevelők mutattak
be egy jelenetet Shakespeare
„Szentivánéji álom” című darabjából. A műsor a díszvendégek köszöntésével ért véget,
majd az emeleten megnyílt az
iskola 50 évét és a diákok munkáit bemutató kiállítás.
A Wekerletelepen lévő intézmény létrejöttét 1959-ben a kerületi tanács kezdeményezte,
1975 óta működteti a főváros.

Eredetileg a munkáscsaládok
tehetséges gyermekeit fogadták itt, ma már a szociálisan
hátrányos helyzetű gyerekek
tanulnak és laknak elsőstől a
nyolcadik osztályosig az úgynevezett hetes otthonban (a
diákok hétvégén mennek haza
szüleikhez). Itt alakult 22 éve a
Gémes Természetjáró Egyesület. Az iskola padjait olyan hírességek koptatták a múltban,
mint a világbajnok kajakos
Rátkai János, a vívó olimpiai
bajnok Nébald György vagy
a műsorban is fellépett Bándi
János énekművész.

Jól sikerült a sulibörze
smét fővárosi középiskolák
népesítették be október 16án a Kispesti Munkásotthon
Művelődési Házat (KMO).
Az idei sulibörzén Kispestről,
más kerületekből és Vecsésről
összesen
20
középiskola
kínálta képzési lehetőségeit a
7-8. osztályos általános iskolás
diákoknak. Nagy sikert aratott

óránkénti divatbemutatójával
a Jelky András Ruhaipari és
Művészeti Szakközépiskola és
a Vörösmarty Mihály Énekzenei Nyelvi Általános Iskola
és Gimnázium, amely tánccal
fogadta a vendégeket. Forgon
Miklóstól, a börzét rendező
KMO művelődésszervezőjétől
megtudtuk, 27 általános iskolai

osztály szervezetten látogatott
el a börzére, de sok szülő és
gyermek külön is meglátogatta
a középiskolai pályaválasztási
információs kiállítást. A Kispesti Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ
jól bevált pályaorientációs
programját mutatta be az
érdeklődőknek (az intézmény

folyamatosan várja egyéni
pályaorientációs teszttel a
végzős általános iskolásokat
a Táncsics utca 7.-ben). Az
iskolabörzét 2003-ban indította
el a KMO, hogy a kerületben és
a régióban élő és tanuló 7-8.
osztályos diákoknak, valamint
szüleiknek segítse kiválasztani
a megfelelő középiskolát.

KISPEST

KÖRNYEZETÜNK

Komposztáljunk, ne égessünk!
Ha másból nem is, a sűrűn gomolygó füstfellegekből csalhatatlanul megállapítható, hogy ismét beköszöntött az ősz. A levélégetés napjainkra modern „népszokássá” váló, környezetszennyező,
egészségünket is súlyosan veszélyeztető szertartása sokaknak
okoz bosszúságot. Pedig lenne más megoldás is. Egy természetes
folyamat segítségével az eddig haszontalan hulladéknak tekintett
szervesanyagok komposzttá, vagyis humusszá alakulhatnak. Ebben kíván segíteni a kerületben idén indult Kispesti Házi Komposztálási Program.

S

OKTATÁS

I

2009. november 4.

okak számára bármenynyire is megdöbbentő, a
háztartási hulladék harmadafele olyan természetes eredetű
szervesanyag, amely megfelelő körülmények között, egy
természetes folyamat során a
növényvilág számára nélkülözhetetlen tápanyagforrássá
alakul. A folyamat a talajban
lakó megszámlálhatatlan apróbb, nagyobb élőlény, például baktérium, gomba, rovar,
giliszta
közreműködésével
évmilliók óta zajlik, ha éppen
– mint manapság – nem akadályozzuk meg. Márpedig a
lomb, a faágak elégetésével,
gyűjtőzsákba
tuszkolásával
vagy a konyhában keletkező
krumplihéj, almacsutka, salátalevél, káposztatorzsa, borsóhüvely és ki tudja, még mi minden kukába gyömöszölésével
éppen a komposzt keletkezése
elé görgetünk áthághatatlan
akadályokat. Ráadásul ezekkel
a módszerekkel többnyire a
hulladéklerakóba vagy a szemétégetőbe juttatjuk ezeket
az értékes tápanyagforrásokat.
Akkor sem cselekszünk sokkal
jobban, ha levélgyűjtőzsák
segítségével
szabadulunk
meg tőlük, mivel a szállítással is szükségtelenül terheljük
amúgy sem túl rózsás állapotú
környezetünket. Már a régi
rómaiak is – idézhetjük a megszokott fordulattal – bizony
komposztáltak, amely nem
jelentett mást, mint hogy ezeknek az általunk „zöldjavaknak”
nevezett szervesanyagoknak
biztosították az átalakulását. A
keletkezett komposzt valóban
csodálatos anyag, amely egy
sor előnyös tulajdonsággal
rendelkezik. Ilyen például,

hogy az olyannyira elterjedt
műtrágyával szemben a növények számára folyamatos tápanyagellátást biztosít, jelentős
a vízmegkötő-képessége, tehát
nagyban megakadályozza a
növények kiszáradását, egy sor

olyan tápanyagot tartalmaz,
amely növeli a növények betegségekkel szembeni ellenálló
képességét, és sorolhatnánk
még hosszasan... Nagyanyáink,
nagyapáink kertjének félreeső
zugában megszokott szemétdomb, trágyadomb, esetleg
trágyagödör nem volt más,
mint egy valódi komposztáló
„mű”. Őseink számára ugyanis
magától értetődő volt, hogy a
háztartásban, a ház körül keletkezett olyan szervesanyagokat,
amelyeket a háziállatok nem
„hasznosítottak”, a természet
visszafogadja,
hogy
újra életet leheljen beléjük.
Azt kell tehát gondolnunk,
hogy elődeink többet tudtak
természetes környezetükről,
mint az emberi elme szülte
technológiáktól megrészegült
utódaik. Manapság ugyanis
ezeket az anyagokat ugyanúgy
hulladéknak tekintjük, mint
a modern kor olyan jelképes
termékeit, mint a műanyag pa-

lack vagy az alumínium sörös
doboz. Annak, hogy a komposztálható szervesanyagokat
zöldjavaknak nevezzük, éppen
az az oka, hogy szeretnénk határozottan megkülönböztetni
egymástól ezeket az életünket
kísérő végtermékeket.
Az idén az önkormányzat támogatásával indított program
keretében 180 család, lakóközösség és intézmény jutott
közel 300 konyhai zöldjavak
komposztálására alkalmas, zárt
komposztsilóhoz és 235 levél
és nyesedék komposztálására
szolgáló komposztálórácshoz.
A program reményeink szerint
a következő években is folytatódik, szakmai lebonyolításáért
az önkormányzat megbízásából tevékenykedő SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi
Egyesület a felelős. A programban családi és társasházak,
valamint intézmények jelentkezésére egyaránt számítunk.
Jelentkezni az egyesület honlapján (http://szike.zpok.hu/
jelentkezes-programokra) vagy
telefonon (409-0449), Horváth
Ilona programasszisztensnél
lehet. A komposztálóeszközöket a résztvevők térítésmentes
használatba kapják, ugyanakkor egy használati megállapodás aláírásával vállalják, hogy
a konyhában, kertben keletkező zöldjavakat ezentúl a kuka
helyett a komposztálóba rakják. Az átvételi eljárás során
először meghallgatnak egy
ismeretterjesztő előadást, csak
ezt követően vehetik birtokba
a komposztálóeszközöket.Égetés helyett jó komposztálást!
GELLÉRT MIKLÓS elnök
SZIKE
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Gazdasági
vezető

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot hirdet
gazdasági vezető - vezetői
megbízással munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: főiskola,
szakirányú végzettség, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés, gyakorlott szintű MS
Ofﬁce (irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának
határideje: november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kratocwillné Gaál Szilvia
nyújt, a 282-9501-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX.
ker. Önkormányzat Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
címére történő megküldésével (1193 Budapest, Táncsics
Mihály utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: INT/6/2009, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető - vezetői
megbízással, és elektronikus
úton Balázs Piroska részére a
segitokez@kispest.hu e-mail
címen keresztül.

KÖNYVTÁR

Helyreigazítás!
Kedves Kispestiek!
Az Üllői úti könyvtár október 11-i Könyves Vasárnap
című rendezvényén év végéig szóló ingyenes tagságot
kínáltunk minden régi és
új olvasónknak. Sajnos ez
az akció csak ezen az egy
napon volt érvényes! Ennek
ellenére várunk mindenkit
szeretettel könyvtárunkba,
és örömmel írjuk be az aktuális díjtételek ellenében.
70 év felett és 16 éves korig
továbbra is ingyenesen, kismamáknak és tanulóknak
pedig, fél áron kínáljuk a
könyvtári tagságot.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN
KÖNYVTÁR ÜLLŐI ÚTI ﬁÓKJA
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Takarítókézbesítő

Wekerlei Gyermekház és
Családi Könyvtár állást hirdet
takarító-kézbesítő munkakör
betöltésére.
Feltételek: büntetlen előélet,
középszintű iskolai végzettség
(szakképző, szakközép vagy
érettségi).
Az elbírálásnál előnyt jelent:
megbízható, precíz személyiség, szorgalom, lelkiismeretes
munkavégzés, talpraesettség,
lelkesedés a feladatok iránt,
gyermekkedvelő, nyitott személyiség, jó kommunikatív
készség.
Jelentkezési határidő: november 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabó Mária igazgató nyújt a
06-20-535-7160-os telefonszámon.
Jelentkezés módja: írásos
önéletrajz beküldése e-mailen,
postai úton vagy személyesen
az intézménybe.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
gyermekhaz.kispest.hu honlapon szerezhet.

SZABADIDŐ

SPORT

Sporttörténeti esemény

G

ó történeti eseménynek
lehettek szemtanúi, akik
megjelentek október 21-én a
Kispesti Sakkszövetségben. A
sportág az első magyar csapatbajnoki mérkőzését Kispesten
a Barcza Gedeon SC gó szakosztálya rendezhette meg. Ellenfeleink a sportág nagymenői
voltak, ilyen kiváló játékosokkal még nem találkozhattunk
versenypartik során. Játéko-

Kispesten, a polgármesteri hivatal Ady Endre úti telephelyén
a Magyar Góbajnokság döntőjét rendezzük meg. A győztes
arany gókövet nyer, és bízunk
benne, hogy több kispesti is
meglátogatja ezt az érdekes
rendezvényt, megismerkedik
sportágunkkal.
ÁDÁM GYÖRGY
Kispesti Sakkszövetség

Olimpiai iskola lett a Puskás
A

z olimpiai iskolák népes
családja újabb intézménynyel gyarapodott – jelentette
be Jakabházyné Mező Mária
a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, az olimpiai
iskolák igazgatóinak hagyományos programegyeztető

tanácskozásán október 6-án.
Az együttműködési megállapodás aláírása után Bihari
Péter, a Puskás Ferenc iskola
igazgatója bemutatkozásként
elmondta, hogy az 1979-ben
épült kispesti Berzsenyi utcai
iskola 2008. november 21-
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Pontszerzés a
Világbajnokságon
ménnyel kezdte az őszi szezont
Taekwondo sportágban. Balázs
nyáron sem pihenhetett, hanem
edzőtáborról edzőtáborra járt,
hogy jó formában legyen az
októberi
világbajnokságon.
Szeptemberi felkészülési versenyén a IV. Kondor Open
Bajnokságon, Zagrebban I.
helyezést ért el. (Ugyanitt Kazinczy Viktor versenyző a III.
helyen végzett.) Október 1418. között rendezték meg Dániában az olimpiai Taekwondo
Világbajnokságot 143 ország
részvételével. Első mérkőzésén
5:3-ra győzedelmeskedett az
ukrán Krasitskyy Volodymyr
felett, majd az elefántcsontparti Gnakoua Youssoufot győzte
le 5:0-ra. A legjobb 16 között
az azeri Bayramov Tavakgullal
csatázott és 3:0-ra hozta ezt a
mérkőzést is. A negyeddön-
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A Kézmosás Világnapján
Először szervezett programokat hazánkban október 15., a
Kézmosás Világnapja alkalmából az UNICEF, melynek
célja, hogy eseményeivel felhívja a ﬁgyelmet a szappannal
történő kézmosás fontosságára. A Móra iskolában a gyerekek alkotó módon készültek
erre a napra: biológiai ismereteiket bővítve és képzőművé-

szeti alkotások létrehozásával
rögzítették a kézmosás fontosságát. Az alkotásokból egy
izgalmas installáció készült,
amelyet kiállítás keretében
mutattak be.

A kézmosás fontosságára hívta
fel a ﬁgyelmet az oktatási intézmény októberi rendezvénye

JUBILEUM

OKTATÁS

Kerületi
egészségnap T óth
Balázs a Tájfun Sportegyesület felnőtt válogatott
versenyzője, kiváló teljesítNovember 7-én 10-14 óra
között a Csillagfény bölcsödében (Budapest 1191
Eötvös utca 11.) rendezik
meg a már hagyományos
kerületi egészségnapot. Ingyenes szűrővizsgálatok:
vércukor- és koleszterinmérés, vérnyomásmérés,
csontsűrűség-mérés, számítógépes talpvizsgálat,
hallásvizsgálat,
termékbemutatók,
kóstolók,
kedvezményes vásárlási
lehetőségek. Női tejadó
anyák jutalmazása. Iskolai
plakátpályázat díjátadás.
Terveznek babamasszázs
és a „XXI. század mosható
pelenkái” című bemutatót,
valamint „A virágesszenciák használata a mindennapokban” címmel gyógyszerész tart előadást.

saink küzdöttek, de győzött
a jobb: szervezettségünknek
köszönhetően sikerült 3 pontot
kapnunk, így 6-3 arányú vereségünk kerül be mindörökre a
sportág évkönyvébe. Csapatunk második mérkőzésére november 12-én kerül sor. Nem
kell azonban eddig sem várni,
hogy újra Kispestre jöjjenek
a sportág kiemelkedő magyar
versenyzői: november 7-8-án

2009. november 4.

tőben azonban kikapott a későbbi világbajnoktól a török
Tanrikulu Bahritól, és mivel
egyenes kieséses rendszerű
a sportág, nem mérkőzhetett tovább. Tóth Balázs a
Taekwondo Világbajnokságon
az V. helyen végzett és ezzel
Magyarországnak pontot szerzett a csapatversenyben.
A Tájfun S.E. serdülő, kadet és
ifjúsági versenyzői – már szinte hagyományként – minden
évben Papp András edzővel
elutaznak Zagrebba a Jastreb
Open elnevezésű Taekwondo
Bajnokságra. Idén sem volt
ez másként. A versenyen 43
klub több mint 400 versenyzője csatázott a helyezésekért.
A Tájfun S.E. csapata négy
bronzéremmel térhetett haza
Füredi Rebeka, Herczeg Vivien, Kolesár-Szundy Kinga és
Matei Adrienn „harcos amazonok” jóvoltából.
S. F. É.

én vette fel az Aranycsapat
olimpiai bajnok kapitányának nevét. A képekkel illusztrált bemutató meggyőzhette
a jelenlévőket, hogy értékes
családtaggal
gyarapodott
az olimpiai iskolák tábora.
(Forrás: mob.hu)

Kispesti
művészek
Harasztÿ István Kossuth-díjas
szobrászművésznek 75. születésnapja alkalmából „Édeske
75” címmel kiállítása nyílik a
Hamilton Aulich Art Galériában november 16-án, amely
megtekinthető január 7-ig.
Ugyanakkor résztvevője a
Hungarikonok – írók és költők
tárgyai által ihletett művek
– kiállításnak is a Petőﬁ Irodalmi Múzeumban november
14-től. Mazalin Natália és
Skoda Éva az „Ajkai tárlaton”
szerepelt munkáival, ahol
Mazalin Natália díjat is nyert.
Találkozhatunk Mazalin Natália, Ruttkay Sándor, Skoda Éva
és Vén Zoltán „Apokalipszis”
témájú alkotásaival a Kecskeméti Képtár október végén
nyílt kiállításán. Paál Csaba
„Bebábozódás” címen mutatja
be képeit a Városháza Tárlat
keretében január 15-ig, és meghívták a Brudge-i XII. Európai
Graﬁkai Biennáléra is.
KISPESTI HELIKON
KULTURÁLIS EGYESÜLET

50 éves a Trefort
A Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló
Szakközépiskola
fennállásának 50. évfordulója
alkalmából jubileumi rendezvénysorozatot szervez.
Az ünnepi eseményekre
várjuk volt Latincás és
Trefortos tanáraink és diákjaink jelentkezését a www.
trefortszki.hu
honlapon,
valamint a 347-4031-es telefonszámon.
JUBILEUMI TREFORT-HÉT
NOVEMBER 20.
9.00 megnyitó: Varsóci Ká-

roly. Emléktábla leleplezés.
Trefort Ágoston emlékhelyének koszorúzása. Iskola és
szakma történeti kiállítások
megnyitói. Évkönyv bemutató.
Versenyek értékelése. Ünnepélyes nyílt nap.

ván egyetemi tanár előadása:
Ókori olimpiák. Sport: röplabda

NOVEMBER 23.
Németh Attila szavalóverseny.
Műveltségi vetélkedő. Sportteremfoci.

NOVEMBER 25.
Egészségnap. Nyílt órák osztályban. KRESZ vetélkedő.
Sport-asztalitenisz.
15-17 óra: Régi tanár-tanár
találkozók.
18 óra: Ünnepi gálaműsor a
KMO-ban (meghívóval).

NOVEMBER 24.
Élménybeszámolók – Volt híres diákok. Nyílt órák. Fordított
órák „mindenki mást csinál”
tantárgy: hobbim. Kertész Ist-

NOVEMBER 26.
Nyílt órák. Délelőtt: régi tanár - diák találkozók.
16.30-20 óra: Zöldbarack
fogadalomtétel és bál.
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Wahorn a
KMO-ban
Új tárlatot nyitott október 30-án
a KMO az Előtér Galériában:
novemberben Wahorn András
festőművész képeit tekinthetik meg az érdeklődők. Az
eredetileg kispesti születésű
alkotó az avantgárd művészet
elismert és jeles képviselője,
aki a képzőművészet mellett
a zenében és a ﬁlmezésben
is munkálkodik. A kiállítást
Szurcsik József festő ajánlotta
a közönség ﬁgyelmébe, bemutatva a mezőszemerei remete
munkásságát, kalandos életpályáját, de mesélt az új stílus, a
„wahornizmus” megszületéséről is.
Wahorn mindig talál témát
– leggyakrabban az emberi érzékenység, az érzések
sokszínűsége –, mindig van
mondanivalója, és azt mindig a nagyközönség elé tárja.
Legyen az akár egy egyszerű
pillanat, vagy éppen egy ﬁlozoﬁkus gondolat Wahorn azt
vászonra álmodja, és színeivel, formáival elgondolkodtat.
Megoszt és felkelti a ﬁgyelmet,
mindenkire hatást gyakorol. A
tárlat megnyitója után folytatódott a KMO megszokott jazzkoncert sorozata, ezúttal a Triton Electric Octopus zenekart
hallgathatták az érdeklődők.
P. V.

TÁJÉKOZTATÓ

Avargyűjtés
T

isztelt Kispestiek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az őszi kerti munkák során
keletkező jelentős mennyiségű zöldhulladékra tekintettel,
önkormányzatunk rendkívüli
avargyűjtési akciót szervez. Az
akció során összegyűjtött kerti
zöldhulladék és falomb elszállításáról a kispesti önkormányzat gondoskodik. Önkormányzatunknak az akcióhoz zsákot
nem áll módjában biztosítani,
ezért az összegyűjtött zöldhulladék bármilyen zsákban
kihelyezhető. Kérjük, hogy a
kertek, előkertek, utcai zöldsávok szépítése során keletkező
hulladékot – a jelenlegi akció
csak és kizárólag a zsákos avar

és kerti zöldhulladék gyűjtésre
vonatkozik! – egy könnyen
megközelíthető közterületen,
a gyalogos- és gépjárműforgalom akadályozása nélkül,
zsákban szíveskedjenek kihelyezni.
A falomb és a kerti zöldhulladék kihelyezésének időpontja:
1. Felső Kispest november 13.
– november 18-ig:
(Üllői út - Vak B. u. - Alsóerdősor
u. - Csillag u. - Malomkő u. Vasút u.- Lajosmizsei vasútvonal által határolt terület.)
2. Kispest Kertváros november 19. – november 25-ig:
(Vas G. u. páros oldala - Ady E.
út páratlan oldala - Kolozsvár
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u. - Méta u. - Nagykőrösi út
által határolt terület.)
3. Hagyományos Kispest november 26. – december 2-ig:
(Ady E. út páratlan oldala - Vas
G. u. páratlan oldala - Nagykőrösi út- Rákóczi u., valamint az
Ady E. út páros oldala - Üllői
út - Hoffher A. u. által határolt
terület.)
4. Wekerletelepen november
30. – december 9-ig.
Kérjük, hogy a fenti időpontokat megelőzően, illetve azt
követően már ne rakjanak ki
semmilyen
zöldhulladékot,
mivel a megadott határnap
után a közterületre történő
hulladékkihelyezés szabálysértési eljárást von maga után.
Együttműködésüket előre is
köszönjük.
ZÖLDPROGRAM IRODA

1%

Köszönjük!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Zöld Ágacska
Alapítvány részére ajánlották
fel személyi jövedelemadójuk
1%-át. Az átutalt 513 715 Ftból óvodásaink részére bicikliket (292 000 Ft), fejlesztő játékokat (14 715 Ft), valamint az
udvarra rugós lovat (207 000
Ft) vásároltunk. Felajánlásaikat a jövőben is köszönettel
vesszük.
A Kispesti Gyermekekért
Mentálhigiénés Alapítvány
köszönettel fogadta a 2008-as
költségvetési évben a szja 1%ából befolyt összeget, 214 366
Ft-ot, melyet pedagógiai fejlesztő programok, szakkönyvek vásárlására használt fel.
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

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

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

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

4.sz. választókörzet

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

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

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

7.sz. választókörzet

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

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör 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 16. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „A tanítónéni meg nem ismeri az apukámat”.
Nyerteseink: Balogh Istvánné (Hamu u.), Hartné Biczó
Mária (Jahn Ferenc 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

2009. november 4.

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. November 7-8.
Budapest ifjúsági hétvége. November 21. 10:30 Budapest szeminárium
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PROGRAMOK

kmo
November 7. péntek 18 óra
KERÜLETI KISEBBSÉGEK KULTURÁLIS ESTJE
November 8. vasárnap 11 óra
CSALÁDI DÉLELŐTT
A dzsungel könyve – musical,
a Csillagfény Musical Stúdió
előadása
Belépődíj: 700,-Ft
November 8. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Muzsikánál nincs jobb barát...
Belépődíj: 700,- és 800,-Ft.
Jegyinformáció és értékesítés a
06-30-265-3800 telefonszámon
Herr Olivérnél.
November 11. szerda 18 óra
ÉLETMÓDKLUB
Szívügyünk a szívünk egészsége. Előadó: Dr. Somogyi Márta
főorvosnő. A belépés díjtalan!
Közkívánatra újra!
November 13. péntek 19 óra
BENKÓ DIXIELAND BAND KONCERT
Belépődíj:
elővételben: 2 800 Ft
az előadás napján: 3 200 Ft
November 14. szombat 11 óra
KOLOMPOS EGYÜTTES KONCERTJE
TÁNCHÁZZAL
Vitéz Levente
Belépődíj: felnőtt: 1 000 Ft,
gyerek: 700 Ft (2 éves kortól),
szülő-tipegő: 1 200 Ft.
Közkívánatra!
November 15. 16 óra
VASÁRNAP DÉLUTÁNI SZÍNHÁZ
Brandon – Aldobolyi – Szenes:
CHARLEY NÉNJE
zenés bohózat 2 felvonásban
Rendezte: Háda János
Belépődíj: elővételben 2 000 Ft,
az előadás napján: 2 500 Ft.
November 18. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Nap-lom – Medgyesi Pál és
Balkay László műsora a férﬁlélek titkairól...
A Tárt Kapu Színház előadásain a részvétel díjtalan!
November 21. szombat 10-16
óráig
EZOTERIKUS BÖRZE
Belépődíj: 300 Ft
November 22. vasárnap 9-15
óráig
NEMZETKÖZI ROVARBÖRZE
– GASKÓ KÁLMÁN EMLÉKÉRE
Belépődíj: 500 Ft

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
November 25. szerda 19 óra
EL CAMINO
Papp János úti beszámolója képekkel, zenével, irodalommal,
könnyekkel és nevetéssel.
Belépődíj: 1 000 Ft
November 28. szombat
20-04 óráig
ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL
ZENÉL A COCTAIL EGYÜTTES
Belépődíj vacsorával: 5 200 Ft
Menük:
A menü: Jércemell póréhagymával töltve rózsabors mártással és kastély burgonyával.
Erdeigyümölcsös rétes.
B menü: Sertésﬂekken fűszeres
tejben áztatva, roston sütve
háromszínű paprikaraguval és
burgonyás rétessel. Tiramisu.
Jegyvásárlás asztalfoglalással
és vacsoraválasztás személyesen a KMO-ban november
26-ig!
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
Fiúk jelentkezését is várjuk!
Kezdő: hétfő, csütörtök 16-17
óráig
Haladók és versenyzők: hétfő,
szerda, csütörtök 16-20 óráig
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
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.
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
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!!!
BARANTA EDZÉS
5 éves kortól
szombat 16-19 óráig
- íjászat
- fegyveres harc
(bot, lándzsa, fokos, stb.)
- pusztakezes harc
(övbirkózás)
További információ:
www.baranta.net
ÚJDONSÁG!!!
GOJU-RYU KARATE
Kedd 19-20.30 óráig,
péntek 18.15-19.45 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 kortól. Kedd, csütörtök
19.15-20.45 óráig

WWW.KMO.HU
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
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 (Budapest XIX. ker. Kós
Károly tér 9.)
Önismeret a képzőművészet
eszközeivel. Rajzolás, festés,
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19
óráig. Szenvedélytől szenvedsz?
Drog? Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés a 282-9826/0106-os
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
RAJZPÁLYÁZAT XIX. KERÜLETI ÓVODÁSOK ÉS ALSÓ TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA
Benedek Elek születésének 150.,
halálának 80. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetünk
három kategóriában:
- 5-6 éves óvodások részére
- első és második osztályos
tanulók, valamint
- harmadik és negyedik osztályos tanulók részére.
A meseillusztráció bármelyik
Benedek Elek meséről szólhat.
Méret: A/4-es lap.
Technika: szabadon választott.
Kérjük, a rajz hátoldalára írja rá a pályázatban résztvevő
gyermek a nevét, életkorát, az illusztrált mese címét, valamint a
telefonszámot és e-mail címet. A
pályázat beadásának határideje:
2009. november 16.
Mindkét kategória 1-3 díjazottját
tárgyjutalomban részesítjük, valamint meghívást kapnak a 2009.
december 17-én tartandó Városházi Karácsony nevű rendezvényre. Az elkészült művekből
2009. december 1-től kiállítást
rendezünk a Wekerlei Gyermekházban. A pályaműveket személyesen, postán kérjük eljuttatni
a Wekerlei Gyermekházba.
Címünk: Wekerlei Gyermeház
1192 Budapest, Petur u. 7.
SZOMBATI PROGRAMJAINKBÓL:

FELHÍVÁS!!!
EGÉSZSÉGNAP, BÖRZE ÉS
VÁSÁR A KMO-BAN!
Élj egészségesen,
gyógyulj és tanulj!
november 21. szombat
Várjuk mindazok jelentkezését kiállítónak, akik
hozzájárulhatnak termékeikkel, szolgáltatásaikkal
az egészséges életmódhoz,
tanuláshoz és gyógyuláshoz.
Jelentkezésüket várjuk
folyamatosan, de legkésőbb
november 8-ig.
Angyalfény Spirituális
Tanácsadó Központ
Érdeklődni, jelentkezni:
www.angyalfeny.hu
Telefon: 06-30-287-7426;
06-30-438-9514
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ZÖLD SZOMBAT
A Zöld Hajtás családi szombaton
kikapcsolódhatsz egy gondolatébresztő kistermelői teával vagy
kávéval, kiélheted környezettudatos kreativitásod a szelektÁRT
hulladék-műhelyben, ahol
újrahasznosított
anyagokból
kézműveskedhetsz.
Kiképezheted magad bicikliszerelésben
a Wekerle Bringa-barlangban.
Hozd el a bringádat! Mindemellett környezetbarát, klímabarát
tanácsot adunk, például a téli
szigeteléshez készülve.
November 14. 10.00-12.00
Belépődíj nincs!
LATIN TÁNC (CHA-CHA-CHA, RUMBA, MAMBO, SALSA) ÉS ROCK AND
ROLL TANFOLYAM
Napfényes, karibi hangulat, jó
zene, kellemes környezet, ahol
átadhatják magukat a zene
ritmusának, a tánc örömének!
Várunk kortól függetlenül min-

denkit, partner nélkül is lehet
jelentkezni!
INDUL! Október 31. 18.0019.00
FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
Moldvai-csángó magyar népzene kicsiknek és nagyoknak minden hónap első szombatján 10.00
– 12. 00 óráig. Játékos néptánc
tanítás élő zenével, mesével,
daltanulással és hangszerbemutatóval, 1 – 7 éves korig.
November 7. 10.00-12.00
KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta,
bridzs időseknek és tanulni
vágyó ﬁataloknak. Páros héten
szombat délutánonként. Október 14. 15.00-18.00. A belépés
ingyenes!
VÍZITÚRAKÖR
Egész napos kenutúrák gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak! Leginkább jókedvre és elszántságra van szüksége annak,
aki csatlakozik az evezősökhöz.
Kezdőket és tapasztaltakat egyaránt várunk! Négy év alatti
gyermekeknek ingyenes!
November 7. 9.00-18.00
Bővebb információ: Kis András
(20-941-9320)
PÉNTEKI PROGRAMJAINBÓL:

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
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!
Csütörtök 9.30-10.00
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
BOKÁZÓ
Néptánc kicsiknek 1–4 éves korig. Szerda 17.00 – 17.40
BABAMASSZÁZS TANFOLYAM
Az anyukák a babával négy alkalmon keresztül megtanulhatják a
masszírozást, az ötödik alkalom
választható, ekkor elsajátíthatják
a babahordozó kötözését.
OVISOKNAK:
MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és elég
bátor vagy ahhoz, hogy Meseországba repülj... Kedd 16.0016.45, 17.00-17.45

TIK – TIZENÉVESEK KÖRE
Minden hónap első péntek délutánján! Meleg tea szürcsölése és
némi keksz ropogtatása mellett
világzenei elemekkel ötvözött
koncerten vehetsz részt. Hangszerek: doromb, konga, PVC cső
(didgeridgoo).
November 6. 18.00-20.00
A belépés ingyenes!

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

ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR
Jó minőségű, használt ruhák bébitől a kamasz méretig.
November 6. péntek 9.00-13.00

GYERMEKJÓGA
6-12 éves gyermekeknek.
Szerda 16.00-17.00

LEGKISEBBEKNEK:
TIPEGŐ-TOPOGÓ
Zenebölcsi 1-3 éves gyermekeknek. Hétfő 16.30-17.10
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgőmozgó kistornászoknak!
Időpontok: péntek 9.15-10.00,
10.00-10.00-10.45, 10.45-11.30
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OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Csütörtök 15.45 – 16.30
KISISKOLÁSOKNAK:

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
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
AGYAGMANÓ FAZEKAS MŰHELY
Formázás, korongozás 6 éves
kortól. Hétfő 16.30-18.00
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:
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: 13.00-16.00 óráig
Nem kell ﬁzetned semmit!
FELNŐTTEKNEK:
KEZDŐ SZABÁS - VARRÁS
TANFOLYAM
Két hónap alatt a varrásfajtákat,
a varrás alapjait és különböző
technikákat sajátíthatnak el a
résztvevők. A tanfolyamon a
varrógépet biztosítjuk. Még lehet jelentkezni!
INDUL! November 3., kedd
18.00-20.00
CSALÁDI KÖNYVTÁR
(Kós K. tér 15. Tel: 282-9634)
Könyvtárunkat szeretnénk megújítani, ezért ebben a félévben
mesekönyv gyűjtő akciót hirdetünk. Részletek a honlapunkon.
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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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK, ÍRÓGÉPET,
VARRÓGÉPET, KÖNYVEKET, HANGLEMEZEKET, KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYAKAT, BRONZTÁRGYAKAT,
ANTIK- ÉS MODERN FESTMÉNYEKET,
SZŐRMEBUNDÁT, RÉGI KITÜNTETÉST,
LEVELEZŐLAPOKAT, EZÜSTNEMŰT ÉS
MINDENFAJTA RÉGI TÁRGYAT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS. TEL.: 06/20-964-0310
TELEVÍZIÓ, 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
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.:
280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az Építő 98
BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX.,
Lehel u.6. Tel.: 282-3153, 06/70-215-2019
MŰANYAG
ABLAKOK
BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.:
06/70-381-7402
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.: 2809059, 06/30-9-968-316

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere,
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák
stb. Tel.: 06/30-961-3794
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693
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
Bádogos és vízvezeték szerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások, ereszcsatorna
javítások. Tel.. 06/20-391-5982, 291-92-39
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL
SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPI
ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
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,
06/20-594-7858, pesterzsebet@zoldotthon.hu
andras1902@hotmail.com
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT,
OTTHONÁBAM, TERASZON, GARÁZSBAN
VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
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.
Mindennemű parkettás munkát, parketta csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta lerakása,
laminálozást anyaggal is, garanciával. Tel.: 7082789, 06/205-202-689

Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is.
Tel.: 285-2882 vagy 06/30-251-5872

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

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

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

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

Megoldás dél-pesti gyors szerviz. Mosógép,
bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!Tel.: 285-3488, 06/30950-1717, www.megoldasszerviz.hu

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. Tel.: 2800502, 06/30-315-9919

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKENBEREK. TEL.:
06/20-933-8634, 282-24-98
AJTÓK-, ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése,
szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9628-704
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres).
Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 2821201, 06/30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch, Siemens, Teka háztartási
gépek kedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid
határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű engedélyezés. Nagy
László, épületgépész, tel.: 06/30-944-6513
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wctartályok,
kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/309-826-269
Fogsor készítés és javítás, rövid határidővel, akár
háznál is. 06/20-216-3434

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327
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
Budapesten és környékén, festést, mázolást, tapétázást, laminált parketta lerakását, lakások, házak teljes körű felújítását vállaljuk, takarítással.
Állapot felmérés ingyenes. Hívjon bizalommal:
06/30-571-1886
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok,
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129
Víz-,gáz-,fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje,
zuhanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás,
konvektor-, kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt
áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem, hívjon bizalommal. Tel.:
06/30/9919-474, www.szilagyivizgazfutes.hu
Mobil bringa szerviz. Érte megyünk, megjavítjuk, visszavisszük, 06/20-241-9104, 347-0294,
http://web.t-online.hu/bence45

PEDIKŰR nőknek és férﬁaknak 1800 Ft, MANIKŰR 1100 Ft! 1191 Kosárfonó utca 28. Szöszi
Szalon 06 20 555 98 02
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló akciós áron! Ingyenes felméréssel megrendelhető.
Tel.: 06/30-619-2964
INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje felújított, kertes házrész,
saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó.
Iá.: 15 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.: 06/70-5162333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75
nm-es, kétszobás, cirkós, 150 nöl-ös kerttel. Ára:
17.2 M Ft, vagy elcserélném nagyobb kertesre.
Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es házrész,
2 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

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: 0630/389-8579
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. Tel.:
06-20-476-7176
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
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, 06/20-2154531
Kispesten Fő utcában, 100 nöl telken, 70 nm-es,
felújítandó családi ház eladó. Iá.: 20 M. Ft. Tel.:
06/30-219-4598

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

Kispesti garzon, 32+4 nm., erkélyes, panorámás,
metrónál, alacsony rezsivel eladó 7,2 M. Ft-ért.
Tel.: 06/20-806-0460, 357-3742

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

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-9724962

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105
nm-es, családi ház, 2 külön lakrésszel, 2 + 2 fél
szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ.
Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989 06/30-9759572, megtekinthető: http://www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_haz/777906

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

BALATONAKARATTYÁN, A 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! - IÁ.: 20 M FT. TEL.: 06/70319-3427
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37
nm-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás eladó.
Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 243-1484
Zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű,
II. emeleti, 38 nm-es lakás, 1 szoba, amerikai
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók,
mobil-, ﬁx szúnyoghálóval. Iá.: 9.9 M Ft. Érd.:
06/30-320-1009
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült,
90 nm-es, családi ház, fsz: amerikai konyhás,
nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér
beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- UPC, 340
nöl., panorámás telekkel, szépen gondozott kert,
gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft.
Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135
Kispesten a Szatmári utcában, 2 lakásos családi
ház eladó. Tel.: 06/30-969-5517
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
Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól 80
méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó.
Víz, villany, csatorna, pince van. ABC- kisboltok, buszmegálló 300 méterre. Telefon (este):
06/70-516-4701
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, salgópolc,
tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339,
280-1923 (Ady E. - Toldy sarok.)
Eladó Kispest centrumában, József A. utcában, 4
emeletes panelház I. emeletén, felújított, 27 nmes garzon, 7,9 M. Ft.-ért, vagy csere is lehetséges,
Pest vagy Pest környéke. Tel.: 06/30-285-0947

A LEGJOBB ÁR! WEKERLEI NYOLCLAKÁSOS SZÉP HÁZBAN FÖLDSZINTI, 47
NM, REMEK ÁLLAPOTÚ, CIRKÓS LAKÁS, SZEPARÁLT KERTTEL, SAJÁT AUTÓBEÁLLÓVAL 12,4 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
ŐSZI ÁRESÉS! WEKERLEI NYOLCLAKÁSOS HÁZ FÖLDSZINTJÉN 45 NM,
KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS, SAJÁT,
NAGY, SZEPARÁLT KERTJÉRE NYÍLÓ
ABLAKOKKAL, KÉTÁLLÁSOS GARÁZSZSAL 12,8 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
MEGÉRI AZ ÁRÁT! KÓS KÁROLY TÉRI
SZÉP HÁZ MÁSODIK EMELETÉN 59 NM.
KÉTSZOBÁS, FELÚJÍTOTT,
ÉRDEKESEN ÁTALAKÍTOTT LAKÁS 14,3 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!
KIADÓ LAKÁSOK
FELSŐ KISPESTEN, CSENDES UTCÁBAN,
FÖLDSZINTES, 6 LAKÁSOS HÁZBAN 49
NM. 1 SZOBA + HALLOS LAKÁS BEÉPÍTETT- FELSZERELT KONYHÁVAL 55 000
FT.+REZSI/HÓ ÁRON BÉRELHETŐ!
WEKERLEI 12 LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN
KÉTSZOBÁS, FIATALOSAN ÁTÉPÍTETT,
FELÚJÍTOT, TELJESEN FELSZERELT, BÚTOROZOTT LAKÁS 65 000 FT. +REZSI/HÓ
HOSSZÚ TÁVRA BÉRBE ADÓ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS HÁZ HÁTSÓ, KÉTSZOBÁS,
FRISSEN FELÚJÍTOTT LAKRÉSZE KÖZVETLEN KERTKAPCSOLATTAL
ÚJ BEÉPÍTETT KONYHÁVAL 70 000FT. +
REZSI / HÓ BÉRELHETŐ! KÖZÖS KÖLTSÉG NINCS!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS HÁZ HÁTSÓ, BÚTOROZATLAN
LAKRÉSZE: 4 SZOBÁS, KÉTSZINTES,
ÓRIÁSI SZEPARÁLT KERTTEL 100 000 FT
+ REZSI / HÓ BÉRBE ADÓ!
KUTYA-CICA JÖHET!
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNKKÍNÁLUNK 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!
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Eladó Tápiószentmártonban 1720 m2-es telek,
3% beépíthető, közmű a ház előtt, bekerítetlen.
Ára: 900000 Ft. Telefon: 0620 333-7209
XIX. Üllői út közelében, csendes utcában eladó
70 m2-es, három egész szobás, beköltözhetően
jó állapotú, cirkófűtéses családi ház kis telekkel.
Garázs van. Tehermentes, hamar költözhető.
Irányár: 19.200 000 Ft. HETING INGATLANIRODA www.heting.hu 290-7442: 06/30-9542326
XIX. KERTVÁROSI, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, szeparált
ikerházak eladók! Mindkettő négyszobás, teraszkertkapcsolatos nappalis, étkező.konyhás, dupla
fürdőszobás. Gépkocsibeállás van. Kulcsrakész
ár: 26.000 000/db. HETING INGATLANIRODA www.heting.hu 291-3357: 06/30.281-1877
Kispesten, téglaházban első emeleti, tehermentes, kétszobás, 48 m2-es, világos, jó beosztású,
cirkófűtéses lakás eladó. Csendes hely, jó
közlekedés. Irányár: 11.600 000 Ft. HETING
INGATLANIRODA www.heting.hu 290-7442:
06/30-954-2326
ELADÓ CSALÁDI HÁZAT, LAKÁST KERESÜNK A KERÜLETBEN ÉRTÉKESÍTÉSRE.
ÉRTÉKBECSLÉST IS VÁLLALUNK. HITELFELVÉTELBEN DÍJMENTESEN SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK. HETING INGATLANIRODA www.heting.hu 291-3357: 06/30-954-2326
Kispest központjában levő négyemeletes panelház első emeletén egy + két félszobás erkélyes
58 m2-es, modernül felújított, vízórás lakás eladó,
vagy elcserélendő ráﬁzetéssel, hitel átvállalással
új téglaépítésű hasonló vagy kisebb lakásra Kispesten. Tel.: 280-9162, 30-8587-295
Eladó Szécheny u-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes,
ﬁatalosan felújított, V. emeleti lakás. Iá.: 10,1
M Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
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.
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.: 06/30670-48-67
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70623-7322
RITKASÁG! Eladó wekerlei, tetőtér beépítéses,
80 nm-es, (3+2 szobás), cirkófűtéses, ikerházfél
csendes helyen, kerttel, tárolóval, 35 millióért.
Tel.: 06/30-652-8788
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. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508
Különálló kis lakás albérletbe kiadó 2 fő részere,
bútorozottan. Tel.: 06/20-483-7874
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231
Bezerédi lakóparkban, új építésű sorházban,
110 nm-es ház, garázzsal, 23,5 M. Ft-ért eladó.
Érdeklődni: 06/30-851-0674
Erzsébeten Baross utcában, II.emeleti.43 nmes,erkélyes, 1,5 szobás, világos konyhás, gardróbos, gázkonvektoros, felújítandó tégla öröklakás
8,3 M irányáron eladó. 06309 504-551
Galériás szobával, komfortos családi házrész,
kis rezsivel, felszerelten, Kispest központjában
KIADÓ: 40.000 Ft/ hó. Tel.: 06/30-866-9610

APRÓHIRDETÉS
Lakatos lakótelepen, 43 nm-es, első emeleti,
felújított, parkra néző, vízórás, másfél szobás
lakás eladó, 9,9 M Ft-ért. Tel.: 282-6082, 06/209-429-577

lóval leköthető és költözhető. A további ﬁzetési
feltételek kialakításában rendkívül rugalmasak
vagyunk. Irányár: 29,8 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Kispesten a Klapka utcában garázs KIADÓ,
10.000/ hó. Tel.: 06/30-866-9610

Wekerlén eladó 89 nm bruttó alapterületű, 4 szobás, két fürdőszobás, I. emeleti, belső kétszintes,
nagyon kellemes hangulatú, felújított öröklakás
nyolclakásos társasházban. Felújított lépcsőház
és folyosók, szép kert, garázs, tároló. Metró,
Europark közel. Irányár: 22,9 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164

Kispesten, Mészáros Lőrinc utcában 726 nm-es
telken, 4 lakásos villaház, földszinti, 70 nm-es,
kétszobás, hallos házrésze, telekhányaddal, gk
beállóval, két tárolóval 14,5 M-ért eladó. 06309
504-551, 321-23-96
1 + 2 félszobás, étkezős önkormányzati lakásomat, hasonló kisebb lakásra cserélném. Tel.:
06/30-578-2626
XIX. Corvin garzonházban IX. emeleti, 35 nmes lakás eladó. (Télen a bruttó rezsi: 30.000 Ft.)
Egyedi fűtés és vízmérő, parketta, járólap, nagy
erkély. Fix ár: 6.990.000 Ft. Tel.: 06/20-9-341724
Kispest központjában négy szintes panelház első
emeletén kétszobás lakás valamint egy garzon
kiadó. Tel.: 70-2842497
Wekerlén 4 lakásos társasházban, hátsó, 100 nmes, 4 + 1/2 szobás, dupla komfortos eladó. Pince
van, garázs van. Érdemes megnézni. Ára.: 31 M
Ft.Tel.: 06/20-2188-555
Kispesti piacnál, 1 + 1/2 szobás, bútor nélküli,
erkélyes lakás 45.000 Ft+ rezsiért kiadó. Tel.:
06/30-9-444 591
Kispesti Metró közeli ötlakásos kertes házban,
egyedi fűtéses, berendezett lakás kiadó. 45.000
Ft+ rezsi. Tel.: 06/20-330-9263
Kispesti 125 nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás,
44 nm-es, garázzsal, tárolóval, összkomfortos,
felújítandó családi házamat eladom vagy Balaton
északi partján hasonlóra cserélem. Irányár: 14,2
M Ft. Tel.: 06/20-347-9936

Felső-Kispesten eladó 180 nöl-es, nagyon szép
kerttel egy 98 nm-es, egyszintes, alápincézett,
masszívan megépített családi ház. Dryvit szigetelés, hang- és hőszigetelt nyílászárók, 22 nm-es
terasz, nagy garázs. Irányár: 26,7 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164

KISPESTEN, CSENDES UTCÁBAN, KÖZEL AZ ADY ENDRE ÚTHOZ, KULTÚRÁLT HÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN,
2006-BAN SZÉPEN FELÚJÍTOTT, ÜRES,
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ,
TETŐTÉR
FELÉ BŐVÍTHETŐ, KISREZSIŰ ÁPOLT
,EGYSZOBA+ ÉTKEZÖS, NAGYON JÓ
ELOSZTÁSÚ HÁZRÉSZ, PICI ,KB 20NMES HÁTSÓ KERTTEL ELADÓ! IRÁR: 8,4M
Ft. www.ingatlanvarazs.hu TEL.:/06/30-9332592

Kispest, Kazinczy utcában 10,4 M Ft áron eladó
62 nm-es, emeleti, 2 + 1 szobás, erkélyes, panorámás, kitűnő állapotú öröklakás gáz-tömbfűtéses, pontházban. Telefon: 06-30/357-2164.
Pestlőrinc, Lakatos utcában, téglaépítésű, 4 emeletes társasház II. emeletén örökségből származó, mélyen a piaci ár alatt eladó, 51 nm-es, 1 + 2
félszobás (minden szoba külön bejáratú), kitűnő
állapotú, világos, parkettás, járólapos, kamrás,
franciaerkélyes, vízórás öröklakás. A ház tiszta,
rendezett, kellemes szomszédok, kitűnő közlekedés, bevásárlási lehetőség, iskola, óvoda,
bölcsőde, parkosított környezet. Befektetők
számára is kitűnő ajánlat! Ha nem áll rendelkezésére a teljes összeg, akkor is azonnal költözhet
10% foglalóval, bérleti szerződéssel. A bérleti
díjat később a vételárba beszámítjuk. Irányár:
8,9M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest, József Attila utcában, rendezett, tiszta
négyemeletes társasház I. emeletén, teljes körűen
felújított 27 nm-es öröklakás, csendes, parkosított környezetben, közel a Templom térhez és a
Fő utcához eladó 7,75 M Ft. Kitűnő közlekedés,
a közelben óvoda, iskola, orvosi szakrendelő,
gyógyszertár, stb. A lakás világos, parketta és
járólapos, hang- és hőszigetelt nyílászárok,
konyhája ablakos, redőnyök, biztonsági ajtó,
vízóra. Rezsije alacsony a ház központi fűtésének köszönhetően ( kktg:3600Ft, fűtés:8-10e Ft,
nyáron 4000 Ft, amiben a meleg víz is benne
van). Kultúrált, kellemes szomszédok, családi
házas környezet. Hívjon a 06-30/357-2164 telefonszámon reggel 9 és este 9 között, szombaton
és vasárnap is várom hívását

KERESEK ÉS KÍNÁLOK A KERÜLETBEN ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT.
TELEFON: 06-20-364-4237 AJÁNLATOK:
http://ilonalak.hu

Kispest központjában, 2004-ben, minőségi kivitelezésben épült, háromemeletes, téglaépítésű
társasházban eladó 110 nm-es, 3+1/2 szobás, két
fürdőszobás, gázcirkó fűtéses, légkondicionálóés riasztóberendezéssel ellátott, csendes, világos
öröklakás egyedi belső megoldásokkal, a fürdőkben masszázskáddal, illetve masszázszuhannyal,
infraszaunával, 2 erkéllyel, gardróbszobával, az
erkélyekről kellemes belső kertre néző kilátással,
tárolókkal. A szakszerű kivitelezésnek és a korszerű anyagok felhasználásának köszönhetően
hihetetlenül alacsony rezsiköltség (pl. fűtés:
7-8.000 Ft/téli hónap). A lakás üres, 10% fogla-

WEKERLE INGATLANIRODA
AJÁNLATA!
ELADÓ-KIADÓ
INGATLANOKAT
KERESÜNK,TÖBB MINT TÍZENNÉGY
ÉVES
WEKERLEI
TAPASZTALATTAL
REGISZTRÁLT
ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE!HIVJON BIZALOMMAL! 06/309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

Kispesten családi ház áron alul eladó. Jókai utca
65. Érdeklődni: 70 / 931 1086

Kispest-Óváros, csendes, szép utcájában eladó
168 nm-es, dupla komfortos családi ház. Impozáns terek, 5 szoba, ebédlő, társalgó, terasz,
Dryvit szigetelés, kandalló, grillező a kertben,
fúrt kút, pince, nagy garázs, műhely, parkosított
kert. Több generáció együttélésére is kiválóan alkalmas. Irányár: 36,9M Ft. Hívjon a 06-30/3572164 telefonszámon.

XVIII.
LÓNYAI-TELEPEN
SÜRGŐSEN
ELADÓ 1987-BEN ÉPÜLT 4 LAKÁSOS CSALÁDI HÁZ 2 LAKÁSA EGYBEN (70NM + 47
NM) 234 NM TELEKRÉSSZEL IRÁNYÁR
19.900.000 FT. AZ ÁR IRÁNYÁR!! A LAKÁSBAN TURBÓCIRKÓ FŰTÉS VAN, KÖVEZETT, MINDKETTŐ ERKÉLYES, PINCE
TARTOZIK HOZZÁ. TEL.: 06-20-364-4237
MÉG TÖBB AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

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

Tízéves ingatlanközvetítői tapasztalattal, széles
vevőkörrel, ügyvédi háttérrel keresek eladó
családi házat, öröklakást, építési telket Kispesten ügyfeleim részére. Bizalmát és hívását előre
köszönöm. Reményi Ágnes ingatlanközvetítő és
értékbecslő. Telefon: 06-30/357-2164

Felső-Kispest, kertvárosi részében, jó közlekedéssel, csendes helyen eladó 100 nöl-es, parkosított telken 160 nm-es, 4 szobás, kiváló állapotú,
gázcirkó fűtéses ikerház fél, mosókonyhával,
nagy terasszal, több gépkocsi tárolására alkalmas
süllyesztett garázzsal, ami raktárnak, műhelynek
is kitűnő. Irányár: 31,9M Ft. Telefon: 06-30/3572164
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Eötvös utcában jó állapotú, harmadik emeleti
1+1/2 szobás 36 m2-es lakás eladó. 8,5 M Ft-ért.
Tel.:30-399-89-90

ELADÓ VAGY KIADÓ!!! XIX. KISPEST
WEKERLE TELEPEN 12 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN FÖLDSZINTI, 44 NM-ES,
KÉTSZOBÁS,
ÉTKEZŐKONYHÁS,
ÚJ
NYÍLÁSZÁRÓS, PARKETTÁZOTT ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 11.900.000 FT VAGY
45000,-FT+REZSI + 2 HAVI KAUCIÓ. A
LAKÁSHOZ KERTRÉSZ, TÁROLÓ TARTOZIK. UGYANITT EMELETI 45 NM-ES 2
SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, PARKETTÁZOTT,
CIRKÓFŰTÉSES,
RÉSZBEN
CSERÉLT NYÍLÁSZÁRÓS, TEHERMENTES
VILÁGOS ÖRÖKLAKÁS KERTRÉSSZEL,
TÁROLÓVAL IRÁNYÁR 13.700.000 M FT.
TEL.: 06-20-364-4237 MÉG TÖBB AJÁNLAT:
http://ilonalak.hu

KIVÁLÓ VÉTEL! WEKERLÉN CSENDES
HELYEN, METRÓHOZ KÖZEL, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, TETŐTÉR
BEÉPÍTÉSES, JÓ ADOTTSÁGÚ, ÜRES,
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, 83 NM-ES,
2+2 FÉLSZOBÁS HÁZRÉSZ, NAGY, SZEPARÁLT KERTTEL, DUPLA GARÁZZSAL
ELADÓ! IRÁR:21 900,000 M Ft. TEL.:06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES HELYEN, ADY
ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, KB 100 NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, 47 NM-ES, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ
BŐVITHETŐ, JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZ, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR.23,990,000 M Ft.
TEL.:06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.
hu
WEKERLÉN RENDEZETT, kulturált, HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 46 NM-ES,
KÉTSZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, GÁZFŰTÉSES LAKÁS, GARÁZZSAL, SZEPARÁLT
KB 80 NM-ES KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL ELADÓ! IRÁR:13,4 M Ft. TEL.:06
/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
OKTATÁS
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
SEGÍTSÉG!!! Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejleszítés bármely tantárgyból, 1 - 8 osztályig,
nagy gyakorlattal. Szeretettel és eredménnyel
pedagógustól! Tel.: 377-1033, 06/20-593-0472

XIX. KISPEST WEKERLE-TELEPEN HATÁR
ÚTON, RENDEZETT, NÉGY LAKÁSOS
HÁZBAN, JÓ TÁJOLÁSÚ, GÁZKONVEKTOROS, ELŐKERTES, 78 NM-ES, TETŐTÉR
BEÉPÍTÉSES, VÍZÓRÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ
HÁZRÉSZ KERTRÉSSZEL, AKNÁS GARÁZZSAL IRÁNYÁR 21.900.000 FT TEL.:
06-20-364-4237 MÉG TÖBB AJÁNLAT: http://
ilonalak.hu

Matematika, ﬁzika oktatás szaktanártól, felvételire, érettségire felkészítés. Tel.: 06/20-356-83-20

XIX.KISPEST EGYIK LEGKEDVELTEBB
UTCÁJÁBAN, 53 NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS,
ERKÉLYES, VILÁGOS, KÖVEZETT, VÍZÓRÁS, KARBBANTARTOTT, GYORSAN
KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR
8.900.000 FT ELADÓ, 59 NM-ES 1+2 FÉL
SZOBÁS NAGYKONYHÁS, VILÁGOS BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTÚ ÖRÖKLAKÁS
7.900.000 FT. TEL.: 06-20-364-4237 MÉG
TÖBB AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

Otthon végezhető adminisztrációs munkát, adatrögzítést, gépelést, könyvvitelt VÁLLALOK
több éves gyakorlattal. Hívjon bizalommal a
06/20-312-1049 vagy a 280-4958-as telefonszámon.

XIX.KISPESTEN METRÓKÖZELI, II. EMELETI, 33 NM-ES, ERKÉLYES, KLIMÁS, VÍZÓRÁS, VILÁGOS GARONLAKÁS IRÁNYÁR
7.700.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237
MÉG TÖBB AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

Francia Nyelvoktatást, korrepetálást, nyelvvizsga előkészítést vállalok. Igény esetén Kispest
központban és Wekerlén házhoz megyek. Tel.:
06/30-531-7768
ÁLLÁS

Csapatunk bővítéséhez keresünk érdeklődő és
lelkes embereket. Lehetőség van vezetői állásra is. Juttatások: 35% kedvezmény, AVON-os
mobiltelefon, képzés, utazások. Info, rendelés, jelentkezés: 06/30-22-95-746 e-mail:
goldavon@hdsnet.hu
Megbízható nyugdíjas nő, házimunkát, bevásárlást, társalgást vállal, hetente kétszer. Tel.:
06/30-578-2626
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Alkalmi munka (szórólap terjesztés) kizárólag
18 év feletti diákoknak. 1 óra munka bruttó 2500
Ft. Jelentkezz most: 06-20-230-6638
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, 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.: 06/70208-8807
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, tel.: 06/70-9-400-555
Új állapotú, állványos Bioptron lámpa áron alul
eladó Tel.: 06/30-646-7195
Száraz - nedves takarítógép eladó! Tel.: 06/30646-7195
Minőségi üvegpolcok áron alul eladók, üzlet
megszűnése miatt. Tel.: 06/30-646-7195
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
Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok. Tel.:
281-3648
Heti néhány órás elfoglaltságra (esti órákban,
szerda kivételével) leinformálható, megbízható
középkorú hölgy gyermek felügyeletet, óvodából vagy iskolából elhozással együtt is vállalnék.
Megözvegyültem, szeretném magam elfoglalni.
Tel.: 06/20-5867-420
Eladó tetőcserép, régi 15 Ft, az új 90 Ft, bojler:
Elekrolux 75 literes, varrógép. Tel.: 06/20-2188555
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: 06/20-956-4084. 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 fali felső 100 x 30 x 58, álló 195 x 50 x 45,
3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt,
Robotron villanyírógép, Singer táska varrógép
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
Kérem segítsen! 34 éves, nőtlen, értelmiségi
kispesti férﬁ vagyok. Lakásom nincsen. Szeretnék eltartási szerződést kötni Wekerlén élő
egyedülálló idős hölggyel vagy úrral. Ott lakás
nem szükséges. Tel.: 357-2618, este vagy: 06/20431-4422

2 db olajkályha, lakótelepi bejárati ajtó, beltéri
kovácsoltvas kétszárnyú díszkapu, felül levél
mintával /96x210/ eladó. Tel.: 377-4448, 06/30591-6069
Tükrös előszobafal 200 Ft, világos hintaszék
4500 Ft, jó állapotban eladó. Tel.: 357-9666
Bordó színű kerekes szoba wc eladó. Még nem
volt használva. Ár: 8000 Ft. Tel.: 0620 333 7209
Lecserélt működő kombi cirkó 30 ezer forintért
eladó. Tel.: 280-9162, 30-8587-295
Jelképes összegért eladó jó minőségű és nagyon
jó állapotban lévő téli ruházat 3-4 éves korú
kislány részére. Érdeklődni a 06 70 3135605
telefonszámon lehet.
4 db lassú 175/70-es R14-es téli gumi: 10.000

Ft, és 2 db fém kőművesbak: 5.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06/70-450-8200
Régi, működő Singer varrógép eladó. Utánfutó
150 X 200 cm-es, ráfutófékes, sátras, 2010.
novemberig érvényes forgalmival eladó. Tel.:
282-5686, 06/30-446-8078
Heti 2-3 alkalommal főzést vállalok, lehetőleg
a XIX. kerületben. Kati, tel.: 282-0137, 06/30372-3546
Kézi fény-, szín- és ionterápiás készülék, 2 db
férﬁ kerékpár eladó. Tel.: 214-7564
Különböző méretű szőnyegek és 130 X 65 cm-es
fregoli eladó. Tel.: 214-7564
Gázkonvektor, parapet típusú F-8 eladó. Szerelés
megoldható. Tel.: 3781-240, délután 17 óra után.

Számítógépes és konzol videójátékok eladók.
Tel.: 06/20-990-8124
Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló
és Vaillant kazán 300 literes melegvíz tárolóval,
megegyezéses áron eladó! Érdeklődni lehet a
06/30-822-3037-es mobilszámon.
Burkolásból megmaradt különböző színű csempék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600 - 1200 Ft/
nm áron eladók. Tel.: 06/30-822-3037
Nagyméretű, minőségi férﬁ öltönyök, 170 - 175
cm magas termetre, sötét színekben (5500 Ft),
47-es méretű ingek 500 Ft/ db áron - utánvétellel
is - eladók!!! Tel.: 06/30-822--3037
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.
Csütörtök és péntek délutánonként, vállalom alsó tagozatos/ nagycsoportos gyermeke felügyeletét, tanulásában való segítését (diplomával,
baby-sitter és gyermek elsősegély tanfolyammal,
referenciákkal). Betegség esetén egész napra is.
Nem dohányzom. Tel.: 06/20-928-1838
Eladó 2 db szekrény. 1 db 2 ajtós és 1 db vitrines,
pakolós (60-as évekből való). Sürgősen! Ára:
10.000 Ft. Tel.: 06/30-754-3440
60, 100, 120 literes műanyag hordók eladók. Ár:
2000,- 3000,- 4000,- 30 literestálcák is eladók.
Tel.: 280-7081

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.

RÉGISÉGKERESKEDŐ VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET,
ÓRÁKAT, SZOBROKAT, PORCELÁNOKAT,
CSILLÁROKAT, BIZSUKAT, HANGSZEREKET, HAGYATÉKOT, DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06/30- 925-3143

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. november 11. www.kispest.hu
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