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Kispest díszpolgárai találkoztak november 10-én a városházán – köztük a nemrégiben
75. születésnapját ünneplő
Harasztÿ István –, hogy a helyi
politikusokkal Kispestről cseréljenek véleményt.

Megjelenik kéthetente

4. oldal

2009. november 18.

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

Több radar
a kerületben
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

KÖZTISZTASÁG

FEJLESZTÉS

SZEMŐK GÁBOR

BÁN ZOLTÁN

EÖRDÖGH
GÁBOR

Idén öt készülékkel
szaporodott a kispesti
sebességmérők száma,
melyekkel a gyorshajtók okozta baleseteket
próbálja az önkormányzat csökkenteni.
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Elkezdődött a kerület
őszi közterületi nagytakarítása, a lakosoknak lombtárolók kihelyezésével
nyújt segítséget az
önkormányzat.
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Befejeződött az Esze
Tamás utca–Thököly
utca–Petúr utca–
Kapisztrán utca találkozásánál lévő kis tér
felújítása, parkosítása.
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A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.

2

2009. november 4.

HÍREK

2009. november 4.

HÍREK

3

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Több radar
a kerületben
Újabb sebességmérőket helyeztek üzembe ebben az évben
a kerületben, november 11-én az önkormányzati ﬁnanszírozású fejlesztések egyik helyszínén, a Derkovits Gyula utcában ünnepélyesen is átadták az új közlekedésbiztonsági
eszközöket.

I

dén öt készülékkel szaporodott a kispesti
mérők száma – összesen ötmillió forintos költségből –,
melyekkel a gyorshajtók okozta baleseteket próbálja az
önkormányzat csökkenteni – mondta
a helyszínen Gajda
Péter polgármester.
2009-ben a Derkovits
utca mellett a Szabó
Ervin, a Hunyadi és
a Báthory utcákba,
valamint a Hungária
útra kerültek ki készülékek. A korábbi
években a Nádasdy
és a Pozsony utcákba, valamint az Ady
Endre útra helyeztek ki utanként két-két
eszközt, így jelenleg összesen már 11 mérő
szolgálja a biztonságosabb közlekedést a

kerületben. A tapasztalatok szerint a berendezések hatékonyak, ezért jövőre további
fejlesztéseket tervez
a városháza a Biztonságos Kispestért
Program keretében.
A Derkovits utcai
radaros eszközt a
polgármester és a
körzet önkormányzati képviselője – a
kihelyezést kezdeményező – Szemők
Gábor leplezte le. A
képviselő lapunknak
elmondta, bízik benne, hogy a forgalmas utcán az újabb
fejlesztés
javítani
fog az ott lakók életkörülményein – hozzátéve – megnyugtató,
végleges megoldást a Derkovits utcát elkerülő út megépítése jelent majd.

Őszi nagytakarítás
a kerületben

NEMZETISÉGEK

Kisebbségek kulturális estje

Idén tizenkettedik alkalommal tartották meg a hagyományos kisebbségi kulturális estet november 7-én a KMO-ban.

A

z est vendégeit Vinczek György
alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, ebben az évben tovább bővült
Kispest testvérvárosainak száma: a lengyel önkormányzat támogatása révén
Krzeszowicével kötött megállapodást a
kerület. Majd a hét kerületi kisebbségi
önkormányzat eddigi jó együttműködésének további folytatását kívánva nyitotta
meg a rendezvényt.
A köszöntőt követően először a bolgár
Falkafolk Zenekar lépett a színpadra, majd
a Fengari Táncegyüttes görög táncokkal

szórakoztatta a KMO nagytermét megtöltő közönséget. A lengyelek képviseletében
a Polonez Táncegyüttes tartott bemutatót,
míg a cigány zenekultúrát a Csonka Jazz
Quartett képviselte. A fesztivál folytatásában a szerb Tabán Táncegyüttes műsora
következett, akiket a román Cerbur de
Aur Táncegyüttes előadása követett. Az
est színpadi programját a horvát Svita
tamburazenekar zárta. A folytatásban a
gasztronómia kapta a főszerepet, a kóstolón ínycsiklandó nemzetiségi ételek közül
válogathattak a vendégek.

Elkezdődött október
közepén a kerület őszi
nagytakarítása, a 10-15
fős brigádok összegereblyézik a lehullott avart,
majd elszállítják az összegyűjtött lombot.

O

któber 19-én indult a kerület közterületein az avargyűjtés, a munkát a
közhasznú program keretében az önkormányzat Közpark Kft.-je végzi. A tizenöt fős csoportot irányító Balog Gábor
lapunknak elmondta, helyszínről helyszínre haladnak meghatározott ütemterv
szerint. Eddig már végeztek a Kós Károly téren, a Pannónia, valamint a Vas
Gereben utca melletti lakótelepeken és
a Zalaegerszeg utca környékén. Hozzátette, minden közterület kétszer is sorra
kerül, hiszen nem egyszerre hullanak le
a levelek a fákról. Megtudtuk a tervek
szerint év végére fejeződik be teljes egé-

szében az idei közterületi avargyűjtés.
Kupás Dénes, a cég munkatársa elmondta, lehetőségeikhez képest a lakosságot is igyekeznek segíteni, lombgyűjtő
ketreceket helyeztek ki kerületszerte.
A számuk növekedett a tavalyi 45-höz
képest, idén 60 eszköz áll a lakosság
rendelkezésére. A szakember felhívta
olvasóink ﬁgyelmét arra, hogy a ketrecekbe kizárólag avart helyezzenek be, a
gallyakat ne tegyék bele! Hangsúlyozta,
a tárolók mindenki rendelkezésére állnak, nem pusztán az teheti bele az összegyűjtött lombot, akinek a háza előtt van,
hanem minden kispesti. Megtudtuk,

hogy a ketreceket az igényeknek és a
kihasználtságnak megfelelően az ürítéseket követően folyamatosan mozgatják,
egyik helyszínről a másikra szállítják
mindig oda, ahol a legtöbb lehullott avar
található.
án Zoltán, a Közpark Kft. ügyvezető
igazgatója a Kispestnek elmondta,
a cég felkészült a téli síkosítás-mentesítésre is, már beszerezték a munka
elvégzéséhez szükséges eszközöket és
anyagokat. Kiemelte, amint leesik a hó, a
cég azonnal elkezdi a közfoglalkoztatás
keretében dolgozó emberekkel Kispest
közterületein a síkosítás-mentesítést.

B
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Moccanj!
Népszerű az egy hónapja
meghirdetett
Moccanj!
program – névhasználat a
Budapesti Szabadidősport
Szövetség engedélyével – a
túlsúllyal küzdő gyermekek körében. A szervezők
továbbra is folyamatosan
várnak minden kerületi általános iskolást keddenként
15 órától az Eötvös József
általános Iskolában. Jelentkezni az iskola védőnőjénél
lehet. Kispest Önkormányzata ingyen biztosítja a
programon való részvétel
lehetőségét.

TÁJÉKOZTATÓ

Roma
közösségi
klub

Kispesti Romákért Egyesület,
roma közösségi klubot működtet a Kispesti Roma Közösségi
Házban. Cím: 1191. Bp. Attila
u. 52. Tel: 708-0990. Ingyenes
programjaink: internetes szoba, cigánytánc oktatás, játékos
klubdélután. Nyitva tartás:
Hétfő-szerda-péntek-szombat
13-17-ig.

HELYTÖRTÉNET

Emléktábla-felújítás Átadták a megújult
wekerletelepi teret
A kerület országgyűlési képviselője, Burány Sándor avatta fel a
BSZKRT (a BKV Rt. elődje) dolgozóinak felújított emléktábláját
november 5-én a CBA melletti Remiz irodaház falán. Az alkalomból az emlékmű történetének legutóbbi fejezetéről is beszámolt a
kispesti honatya.

M

egtudtuk, a kőtáblát 1925ben az I. világháborúban
hősi halált halt huszonkét
dolgozójának emlékére állíttatta a BSZKRT az egykori
villamosremiz falán. Az idők
során olvashatatlanná váltak
rajta a nevek, ezért a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták
Szövetségének
(MEASZ)
kispesti szervezete kezdeményezte a kegyeletsértő állapot
megszüntetését. A szervezet
2006-ban levélben várt intézkedést a BKV akkori elnökétől,
Aba Botondtól: kérték a tábla
letisztítását, a bevésett nevek
újrafestését. Hiába.
Burány Sándor elmondta,
csaknem 3 éves hivatali packázás vette kezdetét intézkedés
helyett, s világossá vált, hogy a
BKV nem akarja megoldani a
feladatot, húzza az időt. Ezért,
amikor értesült a kezdeményezésről, úgy döntött, hogy saját
költségén halottak napjára felújíttatja az emléktáblát.

Díszpolgárok találkoztak

szejövetel konkrét helyszínére
és időpontjára nem hangzott el
javaslat. Egyelőre annyi látszik
biztosnak, hogy a következő
találkozót jövő tavasszal tartják a kispesti díszpolgárok.

Burány Sándor (jobbról a második) a koszorúzási ünnepségen

FÓRUM

Először várta gondolatébresztő beszélgetésre Kispest díszpolgárait Gajda Péter
polgármester november 10-én. A találkozót Medgyes Lászlóné idősügyi tanácsos
– maga is egyike a köztiszteletben álló kispestieknek – javasolta.

és az egyházi fórumokhoz
hasonlóan rendszeressé válhatnak a találkozások. Gajda
Péter rövid tájékoztatást adott
azokról a munkákról, amiket
az elmúlt években végzett az
önkormányzat, és beszélt a
tervekről is.
A díszpolgárok által felvetett

Befejeződött az Esze Tamás utca–Thököly utca–Petúr utca–
Kapisztrán utca találkozásánál lévő kis tér felújítása, parkosítása.
Az elhanyagolt terület rendbetételére csaknem 24 millió forintot
fordított az önkormányzat. Wekerletelep megszépült közterét november 5-én adták át.

A

A képviselő megköszönte a
MEASZ-nak, hogy felvállalja a
múlt emlékeinek ápolását. Úgy

A
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fogalmazott, ez akkor is állampolgári kötelesség, ha – mint
ebben az esetben – a jogutód
cég számára ez nem fontos.
A MEASZ elnöke Buránynak
köszönte meg, hogy felkarolta
a civil kezdeményezést, amely
megállt a „bürokrácia útvesztőjében”. Egy kicsit szebb lett a
világ – mondta Hanti Vilmos.

jelenlévőket
köszöntő
polgármester úgy fogalmazott, a díszpolgárok olyan
elismert és megbecsült tagjai
Kispest közéletének, akiknek
a véleményére ﬁgyelnie kell a
mindenkori városvezetésnek.
Elmondta, ha a díszpolgárok kívánják, a sport, a civil
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témák között szerepelt egyebek
mellett a Csengő utcai rendelő
rendbetétele, a hajléktalanok
gondozása, a játszótéri szemetelés, a sebességmérők hatása,
a közfoglalkoztatás kérdése, a
múlt értékeinek megóvása, a
wekerletelepi gyermekorvosi
rendelő egyelőre bíróság előtt
álló ügye.
Ablonczy Zsolt felvetette, hogy
lazább, kötetlenebb, klubszerű
együttléttel kellene folytatni a
díszpolgárok fórumát. A folytatással mindenki egyetértett,
és a jelenlévők ahhoz is hozzájárultak, hogy a címlistát megkaphassa minden díszpolgár,
aki szeretné. A következő ösz-

z Esze Tamás utca
mentén,
a Thököly
utca, a Petúr utca és a
Kapisztrán utca találkozásánál
lévő parkosított téren Gajda
Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Utalva
a közterület névtelenségére,
kijelentette, reméli az ugyancsak idén megújult Bárczy
István térhez hasonlóan, ez
a 2700 m2-es terület is nevet
kap a jövőben. Eördögh Gábor
alpolgármester arról beszélt,
hogy a park- és térrekonstruk-

után újabb hangulatos sziget
jött létre, erősítve a lokálpatriotizmust.
A most még névtelen tér elnevezésével kapcsolatban dr.
Balogh Pál és Cserny Sándor
önkormányzati képviselők a
Kispestnek elmondták, a kerület főépítésze, a polgármesteri

irodák közös munkájának
eredményeképpen újult meg.
Előbbi a tér és az utcatorkolatok aszfaltozását, a központi
rész megemelését, valamint a
csapadékvíz szikkasztó kutas
elvezetését koordinálta. A
Zöldprogram Iroda a parkosítást és térrendezést felügyelte.

hivatal Városüzemeltetési és
Közbiztonsági Irodája, valamint Wekerlei Társaskör várja
a lakosság – nem feltétlenül
személynévre vonatkozó – ötleteit, javaslatait.
A tér a kispesti Zöldprogram
keretében a városüzemeltetési, valamint a zöldprogram

Új térkő burkolatot kaptak a
régi, elavult szakaszok, ezeken
kívül új járdákat is építettek. A
fákat felgallyazták, 1300 évelő
virágot és ugyanennyi talajtakaró cserjét ültettek el, valamint füvesítettek. Középen
gyöngykavics burkolatú pihenőt alakítottak ki lócákkal.

Gajda Péter polgármester,
Eördögh Gábor alpolgármester
és Dr. Istvánfy Sándor címzetes
főjegyző a megújult téren
ció révén egy Wekerletelephez
méltatlan állapot szűnt meg,
s az itt elvégzett munka a lakosságot is ösztönözheti, hogy
nagyobb energiát fektessen saját környezete rendbetételébe
– tette hozzá. Az alpolgármester elmondta, a felújítás során
a közlekedés, a csapadékelvezetés és a zöldrekonstrukció
feladatait együtt kellett megoldani. Hangsúlyozta, a Győri
Ottmár és a Bárczy István tér

Civil fórum
I

dén másodszor gyűltek
össze a kerületi civil szervezetek november 5-én a
Kispesti Kaszinóban. Gajda
Péter polgármester elsőként
az áprilisi fórum óta eltelt
idő jelentősebb eseményeiről
számolt be a megjelenteknek.

A találkozó második részében Vinczek György alpolgármester adott tájékoztatást
a közcélú foglalkoztatásról.
Elmondta, a civil szervezetek is alkalmazhatnak közhasznú munkásokat, bérüket
95 százalékban az állam, 5

százalékban az önkormányzat fedezi, a foglalkoztatás
feltételeiről a szociális irodán
lehet érdeklődni. Szujkó Szilvia, a KIJE elnöke új, a civil
szervezeteket segítő programjukról beszélt: egyénekre
szabott ingyenes pályázati
tanácsadást tartanak, amelyre
várják a civil szervezetek tagjainak jelentkezését.

5

KISPESTI TŰZŐRSÉG

Nyugodt
hónap

Októberben a Kispesti Tűzőrség állománya négy alkalommal tűzesethez, tízszer
műszaki mentéshez, háromszor pedig téves jelzéshez
vonult ki a kerületben – tájékoztatta a Kispestet Sándor
László
őrségparancsnok.
Megtudtuk, a tűzesetek során személyi sérülés nem
történt, míg a műszaki
mentések során egy ember
megsérült.
A tűzoltó hadnagy lapunknak elmondta, októberben
szerencsére Kispesten csak
gáz- és szeméttüzekhez
kellett vonulniuk a tűzoltóknak.
Október 11-én 17 órakor a
Fő utcába riasztották a rajt,
ahol az egyik tízemeletes
épületből egy ember kizuhant, akit a földre érkezéskor egy faág felnyársalt. A
kiérkező tűzoltók a sérült
mozgatása érdekében a faágat részben eltávolították,
majd átadták a személyt a
mentőknek. Október 25-én
9 óra 20 perckor a Varjú
Kálmán utcában egy idős
személy több napja nem
adott magáról életjelet. A kiérkező rajok a rendőrség kérésére a lakásba behatoltak,
ahol az idős személyt már
holtan találták – tájékoztatta
lapunkat a parancsnok.

FELHÍVÁS

Meghívó
A Kispesti Cigány Önkormányzat Zenés Roma
Mikulás ünnepséget tart
december 5-én 16.00 órai
kezdettel a Szabó Ervin
Könyvtárban (Bp. XIX.
ker., Üllői út 225.), melyre
szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Program: Karácsonyi dallamok, Mikulás-csomag
ajándékozása.
KISPESTI CIGÁNY
ÖNKORMÁNYZAT
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Gál Dezső
emlékkiállítás

A 2004-ben elhunyt Gál Dezsőnek állít
emléket a Vass Lajos Általános Iskolában a
november 3-án megnyílt graﬁkai kiállítás.

A

tárlat közönségét köszöntő Vinczek György alpolgármester megnyitójában
elmondta, „Dezső bácsi” az
alkotás mellett egész életét a
tanításnak szentelte. Oktatott
gyerekeket, létrehozott és vezetett képzőművész szakkört,
és átadta tudását felnőtteknek
is. A tárlat 17 képét özvegye,
Gál Dezsőné Csuka Margit
válogatta össze, akitől az érdeklődők megtudhatták, már
számos kiállítás emlékezett öt
éve elhunyt férjére: legutóbb
a XVIII. kerületi Kondor
Béla Közösségi Ház rendezett
tárlatot az egykori kispesti alkotónak. A megnyitón gitáron
közreműködött Kovács Péter
tanító, és felléptek az iskola
diákjai.

Graﬁkai tárlat a Vass iskolában

7

KÖRNYEZETÜNK

Diákvetélkedő
környezetvédelemről
A Kós Károly iskola csapata nyerte a november 11-i, Dávid Miklós emlékére rendezett környezetvédelmi vetélkedőt a Nevelési
Tanácsadó Berzsenyi utcai helyiségében.

A

versenyt tavasszal hirdette meg az önkormányzat:
a Bolyai, az Eötvös, a Gábor,
a Kós, a Pannónia, a Móra, a
Reménység és
a Vass iskolák
13 csapata jelentkezett rá.
A gyerekeknek
a döntőre már
egy tablót is
kellett készíteniük „Környezettudatosság a
környezetünkben” címmel
– tudtuk meg
Tóth Tibortól,
az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnökétől. A háromfős
csapatok a környezettudatos
viselkedés, a komposztálás és

a víz témaköreiben oldottak
meg feladatokat, majd a zsűri a
beérkezett tablók és a teljesítmények alapján döntött a végeredményről.
A legjobban
szereplő Kós
iskola
után
második lett
a Vass iskola
„Zöldikék”
csapata, a harmadik helyet
a Bolyaisok
szerezték meg.
Megtudtuk,
minden induló
csapat ötezer
forintos
vásárlási utalványt kapott, míg a
helyezettek az oklevelek mellett technikai csomagokkal is
gazdagodtak.

KIÁLLÍTÁS

Talált tárgyak költői összeállítása

A Sepsiszentgyörgyön élő Kovács Géza
kisplasztikáiból nyílt kiállítás a Wekerlei
Társaskör galériájában november 10-én.
A mostanival a 88. egyéni
tárlatát tartó, 17 országban
eddig összesen 269 csoportos
kiállításon szerepelt szobrász
hazai és külföldi művészeti
szervezeteknek is tagja. „Kovács Géza kisplasztikái igazi
tárgyak, vas a vassal van
összeadva, erőszakosan vagy
ﬁnoman összekovácsolva,
olyan felemás hangulatot
árasztó világban képzeljük
magunkat” – méltatta munkásságát Juhos-Kiss János
költő. A köszöntőt követően
Galán Géza színművész Ju-

hos-Kiss erre az alkalomra írt
„Mint sorsunk utolsó áldozata”
című versét olvasta fel.
Megnyitóbeszédében Novotny
Tihamér művészeti író Kovács Géza elődei közt Tatlin,
Duchamp, Schwitters nevét
említette, a hasonló technikákkal dolgozó, rokonlelkű hazai
művészek közül pedig különösen Móder Dezsőt és Lois Viktort emelte ki. Talált tárgyak
leleményes, költői összeállításának nevezte a szobrokat.
„Olyan kisplasztikák, amelyek
ipari fémhulladékokból, ki-

selejtezett gépalkatrészekből,
szerszámokból épülnek, új
tartalmakká szerveződnek, új
jel-tárgyegyüttesekké válnak”

– fogalmazott, hangsúlyozva,
hogy Kovács a holt anyagba
új lelket lehel.
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TÁJÉKOZTATÓ

Felújítják a
távhővezetéket
Október 29-én távhő rekonstrukciós munkák kezdődtek a
kerületben. A Vak Bottyán u.
É-K-i, erdővel határos oldalán a meglévő magasvezetésű
távhővezeték kiváltásra kerül,
és terepszint alá helyezik. A
kivitelezési munkák idejére az
építési szakaszon a Vak Botytyán utcában a Nyári Pál és a
Jósika utca között a gépkocsi
forgalmat egyirányúsítják a
belváros felé. Kifelé a KÖ-KI
irányába haladó járművek a
Nyári Pál u. és a Jósika u. között az Attila utcában tudnak
legegyszerűbben közlekedni. A
távhő rekonstrukciós munkák
nem önkormányzati tulajdonú
területen folynak, a kivitelező a
szükséges engedélyeket beszerezte (forgalomtechnikai terv jóváhagyott, fakivágási engedély,
stb.). A kivitelezést a TERRA
21 Kft. végzi a FŐTÁV Zrt.
megbízásából. A munkák 2009.
december 15-én fejeződnek be
és nem okoznak semmilyen
fennakadást a távfűtésben.
A távfűtési légvezeték rekonstrukciós munkák befejezéséig
kérjük szíves türelmüket és
megértésüket!

2009. november 4.

KISPEST

KÖZBIZTONSÁG

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Dél-Pesti Regionális Autóvadász Akciót szervezett november
7-én reggel nyolctól este hat óráig a Budapest Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitánysága a IX., X., XVII.,
XVIII., XIX., XX. és a XXII. kerületek területén.

„Egy átlagos panellakásban közel 80 000 Ft-tal lesz éves
szinten olcsóbb a fűtés.”

Sikeres autóvadász akció
A

z akcióban az érintett kerületek rendőrkapitányságainak munkatársai, valamint a
Budapesti Autóvadász Szövetség autóvadász csapatai vettek
részt. Az akció eredményesnek
bizonyult, mivel az összesen
több, mint 43 000 ellenőrzött
autóból sikerült kiszűrni egy
lopott gépkocsit, 4 olyan autót, melyeket bűncselekmény
miatt köröztek, továbbá 10
esetben indult eljárás egyedi
azonosító jel meghamisításának bűncselekménye miatt,
31 autót kivontak forgalomból
(átírási kötelezettség elmulasztása, illetve kötelező biztosítás
hiánya miatt) és 20 olyan autót
is találtak, amelyeknek lejárt
a forgalmi engedélye. A rendőrök két körözött személyt elfogtak, három személyt pedig
eltiltottak a vezetéstől. Három
fantom autót (külföldről behozott, és külföldi rendszámmal
közlekedő) is találtak, melyeket mindaddig lefoglaltak,
amíg a státuszukat nem ren-

A kispesti rendőrök szerepeltek
a legjobban

dezi a tulajdonosuk. (Forrás:
police.hu)
Dr. Mittó Gábor, Kispest
rendőrkapitánya a Kispestnek

elmondta, az akció a kerületek
között egyben verseny is volt,
a győzelmet Kispest szerezte
meg. Megtudtuk, az autóvadászat során 32 intézkedés történt
a kerületben, 24 szabálysértési
feljelentés született, egy körözött személyt is elfogtak, 3 esetben egyedi azonosító jel meghamisítása miatt indult eljárás és 2
helyszíni bírságot is kiszabtak a
kerületben intézkedő rendőrök.

A távhő ára
A

kik panelben élnek,
pontosan tudják, hogy
milyen kiszolgáltatott
helyzetben vannak. Elvileg
ugyan övék a leggazdaságosabb és leginkább környezetbarát fűtés, de csak nagyon
elvileg. Mert igaz, hogy elvileg minél több lakást fűtünk
egy kazánnal (vagy erőművel), annál kisebbek a kazán
(erőmű) egy lakásra vetített
költségei. Csakhogy az erőművek drágán kapják a fűtés
alapanyagát: a gázt. Drágábban, mint a kertes házban lakó
lakástulajdonosok. Így aztán
nem csoda, ha drágább végül
a távfűtés, mintha gázkazánnal fűtenénk. Az is igaz, hogy
egy korszerű erőmű sokkal
kevésbé szennyezi a levegőt,
mintha sok-sok kis gázkazán
üzemelne, de ez keveseket

vigasztal, mikor megjön a
számla. Tenni kellett hát valamit, válság ide vagy oda.
Jellemző a Bajnai-kormányra
és az MSZP-re, hogy a legfontosabb célokra a legnehezebb
időkben is biztosít pénzt, és
ezek közé a célok közé tartozik a távhő árának csökkentése. Ez a folyamat már idén
elkezdődött. 2009. augusztus
1-jétől csökkentettük a távhő
áfakulcsát 25%-ról 18%-ra.
Ehhez megszereztük az Európai Unió jóváhagyását is. Természetesen maga a Főtáv sem
maradt tétlen, 240 000 budapesti lakásban csökkentette a
távhő árát. Az alapdíj 5%-kal,
a hődíj pedig mintegy 30%kal csökkent. A csökkentés, a
megtakarítás ennél is nagyobb
lehet azon lakóközösségek
számára, akik éltek a pályá-

SZOCIÁLIS ÜGYEK

„Idősbarát önkormányzatok” címmel rendezett konferenciát november 5-én a Friedrich
Ebert Alapítvány és a Baloldali Önkormányzatok Közössége a kispesti városházán.

A

Konferencia az idősbarát önkormányzatról
A

meghívottakat köszöntő
Gajda Péter polgármester elmondta, a kerület már
sokadik alkalommal házigazdája hasonló rendezvénynek.
Kiemelte, az önkormányzat
erejéhez mérten mindent
megpróbál megtenni azért,
hogy az időseknek minél jobb
legyen a kerületben. Hangsúlyozta, jól működik a kerületi
idősellátás, népszerűek azok a
programok, melyeket az önkormányzat támogat. Példaként említette a nyugdíjasok
számára elindított ingyenes
számítógép-kezelői, valamint
angol nyelv tanfolyamokat.

Végezetül azt mondta, „a
konferencia lehetőséget nyújt
arra, hogy egymástól tanuljunk, és általa bővíteni tudjuk
szolgáltatásainkat”.
A konferencia nyitóelőadásában Korózs Lajos, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium
államtitkára számos példát említve arról beszélt, mitől lehet
idősbarát egy önkormányzat. A
legfontosabb – hangsúlyozta –,
hogy a helyi vezetőknek olyan
politikát kell teremteni, amely
segíti az időseket. Felhívta a
ﬁgyelmet a civil szervezetek
fontosságára, és kiemelte, az
önkormányzatoknak meg kell

teremteni az önszerveződés
feltételeinek lehetőségét leginkább azért, hogy az idősek
„kibontakozhassanak”, saját
életüket éljék. Előadásában
az államtitkár többek között
ismertette a szaktárca által
2004-ben életre hívott Idősbarát Önkormányzat Díjat is,
melynek révén az elmúlt időben idősbarát önkormányzati
mozgalom bontakozott ki: az
ország 3200 települése közül
már több mint 1000 érintett
valamilyen módon a mozgalomban.
A szakmai megbeszélés folytatásában Skultéti József, a

főváros szociálpolitikai ügyosztályának vezetője a budapesti idősellátás közelmúltbeli
és jelenlegi helyzetéről adott
tájékoztatást, majd Karácsonyi Magdolna, a XIII. kerület
szociális osztályának vezetője
a helyi idősellátás részleteit
ismertette a résztvevőkkel. Dr.
Domján Gyula, a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi
Kar Népegészségtani Intézetének igazgatója az időskori
betegségek népegészségügyi
vonatkozásairól beszélt előadásában, majd a szakmai
napot Vinczek György alpolgármester összegzése zárta.

zati lehetőségekkel és mérhetővé, szabályozhatóvá tették
a lakásokban a felhasznált hő
mennyiségét. A tapasztalatok
szerint ezzel további 17%-os
megtakarítást lehet elérni.
A legjobb kombináció pedig
az, ha mindez (kihasználva
a kormány és az önkormányzat pályázati lehetőségeit)
párosul a külső nyílászárók
cseréjével valamint az épület
külső hőszigetelésével. Ezekről a pályázatokról a napokban dönt az önkormányzat.
A távhő adóján azonban még
mindig volt mit csökkenteni,
ezért a szocialisták kezdeményezték, hogy az áfa kulcsa ez esetben 5% legyen, a
magyar adórendszerben ez a
létező legalacsonyabb mérték. A módosításról nemrég
szavazott az Országgyűlés,

és a többség támogatta kezdeményezésünket. Nem így
a Fidesz, mely úgy tűnik
képtelen túltenni saját magát
a panelfóbián. Emlékezetes,
hogy mikor elbukták a választásokat, egy vezető politikusuk „panelprolinak” titulált
elkeseredett dühében minden
panelben lakót. Elképesztő,
hogy most sem tudtak odaállni jó szívvel egy jó javaslat
mellé, noha korábban a csökkentést hangosan követelték.
Ennyit a szavak és tettek összhangjáról. Számomra végülis
nem a Fidesz magatartása a
fontos, hanem az, hogy egy
átlagos panellakásban közel
80 000 Ft-tal lesz éves szinten
olcsóbb a fűtés. Mint írtam, ez
az összeg még nagyobb lehet,
ha a lakóközösség tud élni a
pályázati lehetőségekkel.

KÖZMEGHALLGATÁS

Cigány fórum

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA
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Közmeghallgatásra és lakossági fórumra invitálta az érdeklődőket a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Csonka Gábor november
12-én a Kispesti Kaszinóba.

kevés érdeklődő előtt elsőként az önkormányzatot
képviselő Vinczek György
alpolgármester beszélt a közelmúlt cigányságot érintő
tragikus eseményeiről, a felerősödött cigányellenességről,
bizonyos politikai csoportok
radikalizálódott tevékenységéről. Az esélyegyenlőséget
hangsúlyozva
kijelentette,
Kispest önkormányzata szeretne olyan légkört teremteni
a kerületben, amelyben nem
alakulhatnak ki hasonló tendenciák. Az alpolgármester
beszélt a közfoglalkoztatásról
is, amelyben regisztrált munkanélküliek vehetnek részt.
„Tudunk állást ajánlani” – jelentette ki. Említette a gyere-

kek iskoláztatását is, amelyben
felzárkóztató pályázatokkal
segít az önkormányzat. Ennek
keretében általános- és középiskolai, valamint felsőfokú
tanulmányokhoz kaphatnak
ösztöndíjat a diákok. Vinczek
György a lakáskérdést nevezte
a legnagyobb problémának.
Beszélt arról, hogy Kispest
célállomássá vált a főleg a IX.
kerület, valamint a környező
és az ország más részein lévő
települések lebontásra ítélt
házaiban lakó romák körében:
előfordul, hogy egy-egy házba
vagy lakásba 10-12 személy jelentkezik be. Elmondta, a szigorúan szabályozott támogatási rendszerben a rövid idejű
betelepülők nem számíthatnak

lakásra, a szociális támogatásokat veszik igénybe. Hangsúlyozta, azoknak az esetében
van esély a lakásprobléma
megoldására, akik akarnak és
tudnak dolgozni. Az alpolgármester beszélt két új kerületi
civil szervezetről – Kispesti
Romákért Egyesület és Cigány
Tudományos és Művészeti
Társaság – is, amelyek programokkal, oktatással segítik
az esélyegyenlőség megteremtését. A roma gyerekek nyári
táboroztatásával kapcsolatban
említette azt az elképzelést,
miszerint ezt összevonhatná
az önkormányzat a szociális
táborral, erről a néhány megjelent véleményét is kérte.
Bán Zoltán, a Közpark Kft.

vezetője arról számolt be,
hogy mintegy 110 munkást
foglalkoztatnak, egy részük
intézményeknél, más részük
a kft. keretein belül dolgozik.
Külön hangsúlyozta, hogy akkor vehetnek részt az emberek
a közfoglalkoztatásban, ha bekerülnek a rendszerbe. Ehhez
először a polgármesteri hivatal
szociális irodájával kell felvenni a kapcsolatot, majd az itt
kapott határozattal az illetékes
munkaügyi központban kötelező jelentkezniük. Ez után
kerülhetnek a Közparkhoz.
A fórum végén egy leszázalékolt, együttműködő, de
közcélú foglalkoztatásra nem
alkalmas asszony a szociális
segély lehetőségéről érdeklődött az alpolgármesternél.
Az utolsó hozzászóló, Balogh
Csilla, a Kispesti Romákért
Egyesület tagja jó elképzelésnek nevezte a roma és a
szociális tábor összevonását.
Mint mondta, azzal, hogy
egymást és egymás kultúráját megismerik a gyerekek,
csökkenhetne a szegregáció is.
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CSEREÜDÜLTETÉS

Bolgár
diákok
Kispestre

A testvérvárosi ifjúsági csereüdültetési program keretében
Kispestre látogatott a bolgár
testvérváros
tűzoltóságának
parancsnoka és hat diák, akik
a helyi katasztrófavédelmi
versenyen első helyezést értek
el. A Budapestre november 11én érkezett csoportot Gajda Péter polgármester másnap fogadta a városházán, majd a tanulók
a Deák gimnáziumban azokkal
a diákokkal találkoztak, akik
Smolyanban jártak a csereüdülés részeként. A csoport három
napig maradt Magyarországon,
a programban dunai hajóút,
tűzőrségi látogatás és éjszakai
városnézés szerepelt, valamint
Eger nevezetességeivel ismerkedtek, és Szilvásváradra is
ellátogattak a bolgár diákok
– tudtuk meg Szilágyi Istvántól, a csereüdültetési program
kerületi főszervezőjétől.
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EGÉSZSÉGÜGY

Huszonkét olyan házaspárt köszöntött a polgármester november
12-én a városházi ünnepségen, akik fél évszázada vagy még régebben esküdtek örök hűséget egymásnak.

Az Üllői úti könyvtár és a Védőnői Szolgálat a Csillagfény Bölcsődébe is egészségnapra várta a kispestieket november 7-én.

Idős házaspárok köszöntése
G

ajda Péter úgy fogalmazott, hosszú együttlétükkel az idős házaspárok olyan
értéket mutatnak fel a mai
értékvesztett világban, amely
mindenki számára példával
szolgálhat. Vinczek György
alpolgármester a manapság
rendkívül népszerű brazil író,
Paolo Coelho soraival és egy
Illyés Gyula-idézettel kívánt jó
egészséget, majd a találkozót
szervező Medgyes Lászlóné
idősügyi tanácsos mondta el
László Mária költő erre az alkalomra írt versét. A vendégek
– akik között nemcsak az 50.,
hanem az 56. és a 60. házassági
évfordulójukat ünneplő párok
is voltak – emléklapot és ajándékcsomagot vehettek át az
ünnepségen. A fél évszázados
házasok köszöntését idén hato-

Az egészség jegyében
D

obrova Zsuzsanna, programszervező-könyvtárostól megtudtuk, a bibliotéka
már harmadik alkalommal
szervezett egészségnapot, melyen most nem a hagyományos
szűrővizsgálatokra helyezték
a hangsúlyt, sokkal inkább
a betegségmegelőzésre és
egészségmegőrzésre fókuszált
a rendezvény. A gyerekeket
Kilin Ildikó és Balkay Lász-

ló „Játékvásár” című gyermekműsora
szórakoztatta,
a programok között gyógytermékek és bioélelmiszer
bemutatók,
egészségtotók,
valamint
gyógynövényes
tanácsadás
is
szerepelt.
Mentálhigiénés
szakember,
reﬂexológus adott életvezetési
tanácsokat, a rekreációs szakember a helyes táplálkozást
ismertette az érdeklődőkkel,

míg a gyógymasszőr az érintés hasznosságát mutatta be.
A Védőnői Szolgálat hagyományos Családi Egészségnapjának idén a Csillagfény
Bölcsőde adott otthont. A
rendezvényt Horváth Lajosné,
a XVIII-XIX. kerület vezető
védőnője nyitotta meg, majd
átadták az óvodások számára
meghirdetett gyermekrajzpályázat díjait, és jutalmazták
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azokat a kisgyermekes anyákat, akik anyatejleadással segítették a kerületi kisbabákat.
Janurik Erzsébet intézetvezető
védőnő a Kispestnek elmondta, az egészségnap programja
elsősorban a lakosság igényeihez igazodott. Számtalan
ingyenes
szűrővizsgálaton
lehetett részt venni, volt többek között csontsűrűség-,
koleszterin-, vércukor- és
vérnyomásmérés,
valamint
hallásvizsgálat is. Kóstolók,
termékbemutatók színesítették
a kínálatot, de nagyon népszerű volt a frissítő masszázs is. A
rendezvény több mint 100 látogatója közül a legﬁatalabb egy
8 hónapos kisbaba volt, míg a
legidősebb egy 81 éves néni.

KÖRNYEZETÜNK

dik alkalommal szervezte meg
Medgyes Lászlóné. A meghirdetett eseményre a pároknak
kell jelentkezniük: 2004-ben
25-en, 2005-ben 14-en, 2006ban 26-an, 2007-ben 28-an,
tavaly pedig 20-an vettek részt

az ünnepségen. Megtudtuk, az
50 éve együtt élő házaspárok
klubot alakítottak a kerületben, és évente egyszer közös
kirándulást is szerveznek: idén
szeptemberben Martonvásáron
jártak.

Még egyszer a komposztálásról

Manapság az őszről sokaknak leginkább az égő avar szemet kínzó, torokfojtogató, mindent beborító füstje jut az eszébe. A széles körben elterjedt szokás nemcsak felesleges,
hanem roppant káros is; nagymértékben próbára teszi amúgy is túlterhelt légzőszerveink,
legyengült immunrendszerünk tűrőképességét, jelentős környezet- és egészségkárosító.
Különösképpen érthetetlen ennek a „kultikus szertartásnak” az elharapódzása akkor, ha
tudjuk, ezek a szervesanyagok éppúgy komposztálhatóak, mint a konyhában, a veteményeskertben keletkező társaik.

L

egegyszerűbb módszer az
lenne, ha egyáltalán nem
foglalkoznánk a lehulló levelekkel, hiszen – hasonlóan a
természetben zajló folyamattal
– a kertünk talajára hullva tavaszig jelentős mértékben átalakulnának, komposzt képződne
belőlük. A füvet, az aljnövényzetet semmiféle károsodás nem
érné, hiszen azok úgyis téli
nyugovóra térnek. A komposzt
pótolná a talajból az előző évben felhasznált tápanyagokat,
friss életerőt biztosítva kertünk
növényei számára. Másik módszer a mulcsozás, azaz talajtakarás. Ennek az ugyancsak ősi
módszernek az alkalmazása
során az összegyűjtött faleveleket, nyesedékeket fáink, bokraink alá hordhatjuk, ahol talajtakaróként működve a bomlási
folyamat alatt megvédik a talajt
a kiszáradástól, megakadályozhatják a számunkra nemkívánatos növények kicsírázását. A tél
beállta előtt azután téli szállást
keresve ide költözhetnek a ka-

ticabogarak, sündisznók és más
élőlények. Persze a komposztálás mellett is dönthetünk.

Az ősszel keletkező nagymennyiségű levél, ágnyesedék
komposztálásához legalkalmasabb egy rácsos szerkezetű, az
ezeket az anyagokat leginkább
lebontó gombák számára elegendő fényt biztosító komposztáló. A közhiedelemmel
ellentétben a diólevél is komposztálható, mivel a benne
lévő növekedésgátló anyagok
teljes mértékben lebomlanak

és átalakulnak. A dió, a platán,
gesztenye levelei nehezebben
bomlanak, de vannak könynyebben bomlók is: ilyenek
a gyümölcsfák, a nyár vagy a
nyírfa levelei. Ha biztosítjuk
a komposztálódó anyagok
folyamatos nedvesen tartását,
jelentősen meggyorsíthatjuk a
komposztképződés folyamatát.
Összefoglalva tehát: aki szereti
a természetközeli megoldásokat, ne gyűjtse össze minden
áron az őszi faleveleket, azok
tavaszra nagyrészt elbomlanak,
és ott biztosítanak tápanyagot,
ahol arra a legnagyobb szükség
van. A leveleket mulcsozásra is
használhatjuk, bokraink, más
növényeink alá szórva megakadályozzák a talaj kiszáradását és a gyomosodást.
Az idén az önkormányzat támogatásával indított program
reményeink szerint a következő években is folytatódik,
szakmai lebonyolításáért az
önkormányzat megbízásából
tevékenykedő SZIKE Kör-

nyezet- 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 programaszszisztensnél lehet. A komposztálóeszközöket a résztvevők
térítésmentes
használatba
kapják, Csupán egy használati
megállapodás aláírásával kell
vállalniuk, hogy attól kezdve a
konyhában, kertben keletkező
zöldjavakat a kuka helyett a
komposztálóba rakják. Mindezt csupán azzal a feltétellel,
hogy meghallgatnak egy ismeretterjesztő előadást, csak ezt
követően vehetik birtokba a
komposztálóeszközöket.
Égetés vagy zsákolás helyett jó
komposztálást!
GELLÉRT MIKLÓS ELNÖK
SZIKE
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Szabadegyetemi
előadássorozat
A Kispest Jézus Szíve Plébánia (Áchim András u. 78.)
minden hónap utolsó szombatján szabadegyetemi előadássorozatot tart.
NOVEMBER 28. ESTE 6 ÓRA
Heidl György: Hit és tudás
egysége az egyházatyák életében és tanításában.
DECEMBER 26. ESTE 6 ÓRA
Tóth Zoltán József: Tudás és
hit egysége az emberi társadalomban – Szent Korona
eszme.
Előadások csütörtökönként este
6 órakor a közösségi házban:
DECEMBER 3.
Dr. Csáth Magdolna: A magyarországi gazdasági válság
okai és az abból való kilábalás
lehetőségei.
DECEMBER 17.
Dr. Mihalffy Balázs: Hitek
és tévhitek Magyarországon
– Az iszlám igazi arca.

SPORT

Uszodai
versenyek

A Kispesti Uszoda (Simonyi
Zs. u. 31.) átadásának huszonegyedik évfordulója alkalmából úszóversenyeket rendez az
intézmény és az önkormányzat
november 28-án (szombaton)
9 órától alsósoknak, 11 órától
felsősöknek. A verseny célja a
Kispesti Uszoda által 1988-ban
alapított vándorserleg elnyerése. Részt vehetnek a kerületi
általános iskolák tanulói, testnevelő tanárai és szüleik. A versenyt amatőröknek rendezik! A
mindennapos úszásoktatásban
résztvevők és úszósportágban,
valamint vízilabdában minősítési könyvvel rendelkezők
(akik 2009-ben versenyeztek
is) nem indulhatnak! Nevezni az uszoda előcsarnokában
8.45-ig lehet nevezési lapon
korosztályonként az alsósoknak, és 10.45-ig a felsősöknek.

2009. november 4.
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KÖRNYEZETÜNK

A hazai gó sport legkiválóbbjai mérték össze tudásukat a 32. Magyar Góbajnokság döntőjében. A sportág kiemelkedő magyar versenyzői november 7-8-án Kispesten, a polgármesteri hivatal Ady
Endre úti telephelyén csaptak össze, hogy eldöntsék, ki képviseli
jövőre Magyarországot a nemzetközi versenyeken.

Mintegy kétmillió forintot osztott ki az önkormányzat a Szebb
Kispesti Környezetünkért elnevezésű környezetvédelmi pályázat idei résztvevői között.

Országos döntő Kispesten
A

12 játékost, kísérőiket és
az érdeklődőket Vinczek
György alpolgármester köszöntötte a rendezvény nyitónapján, majd a házigazda
Barcza Gedeon SC, valamint a
Kispesti Sakkszövetség nevében Ádám György klubelnök
kívánt izgalmas mérkőzéseket
a versenyzőknek. Katona Csabától, a Barcza Gedeon SC gó
szakosztályának vezetőjétől
megtudtuk, a bajnokságot az
interneten élőben is ﬁgyelemmel kísérhették az érdeklődők.
A sportszakember elmondta:
klubjukban 2004 óta működik a sakk és a bridzs mellett
gó szakosztály is, Kispesten a
logikai sportág iránt érdeklődőket szerdánként 17-19 óra

TÁJÉKOZTATÓ

– mint mondta –, de a stratégia
kialakítása azonban már hoszszú évekbe is beletelhet.
A derbin végül a legesélyesebbnek tartott Balogh Pál
Az elsőségért küzdöttek a
Kispesten rendezett országos
döntőben

között várják a
szinóban (Fő u.
alapszabályai
5-10 perc alatt

Kispesti Ka42.). A játék
hobbiszinten
elsajátíthatók

Avargyűjtés

logos- és gépjárműforgalom
akadályozása nélkül, zsákban
szíveskedjenek kihelyezni.

Tisztelt Kispestiek!

A falomb és a kerti zöldhulladék kihelyezésének időpontja:
1. Felső Kispest Már lezajlott!
november 13-18. között.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az őszi kerti munkák során
keletkező jelentős menynyiségű 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 gya-

szerezte meg a győzelmet,
valamint a sikerrel együtt járó
arany gókövet (a második és
a harmadik hely sorsa majd a
későbbi rájátszásban fog eldőlni). Legközelebb a kerületben
a decemberi Karácsonyi Kispest Kupán találkozhatnak az
érdeklődők a sportággal.

2. Kispest Kertváros november 19. – november
25-ig: (Vas G. u. páros
oldala - Ady E. út páratlan oldala - Kolozsvár 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
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Környezetvédelmi pályázat Véradás!
K

ilenc óvoda, 5-5 bölcsőde
és társasház, valamint 4-4
iskola és civil szervezet kapott elismerést. A díjakat és
jutalmakat november 4-én a
Városházán rendezett ünnepségen vehették át a sikeres pályázók. A pályázati díjátadón
először Tóth Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
köszöntötte a megjelenteket,
majd a polgármester méltatta
a pályázók erőfeszítéseit, és
beszélt a kerületi Zöldprogramról.
A folytatásban Pászthy Viktória énekelt musicalslágereket,
majd a polgármester, a bizottság elnöke és Szabó Istvánné,
a bizottság tagja átadták a díjakat és az elismeréseket. Mind a
27 pályázó kapott jutalmat, a 9
díjazott plakettet is átvehetett.

A kispesti nevelési-oktatási
intézmények között a Gyöngykagyló Óvoda az első díjjal
járó 160 ezer forintot vehette
át. Intézményenként 135 ezer
forintot kapott a három 2.
helyezett: a Mese-Vár Óvoda,
a Zöld Ágacska Óvoda és a
Mézeskalács Óvoda. Mindhárom „bronzérmes” – a
Gyöngyszem Bölcsőde, a Pannónia iskola és a Százszorszép
Óvoda – pályázatát egyenként
110 ezer forinttal jutalmazta a
Környezetvédelmi Bizottság.
Az Árnyas Óvoda, a Csillagfény Bölcsőde, a Harangvirág
Bölcsőde, a Hársfa Óvoda, a
Kós Károly Általános Iskola, a
Móra Ferenc Általános Iskola
és EGYMI, a Tarka-Barka
Óvoda, a Vass Lajos Általános
Iskola, a Wekerlei Tipegők

– Huba Bölcsőde, valamint
a Bokréta Bölcsőde 4000040000 forintot vehetett át.
A civil szervezetek, társasházak és lakóközösségek kategóriájában a Kispesti Kertbarát
Klub, a Kispesti Deák Ferenc
Gimnáziumért Alapítvány,
a Kosárfonó u. 22-28. számú
társasház, a Honvéd u. 9.
számú társasház, a Szinkron
társasház, a TUTTI társasház, a Gyöngysor Alapítvány
és a Széchenyi Utcai Környezetszépítők
ugyancsak
40000-40000 forintot kapott.
Polgármesteri
különdíjat
– 160 ezer forintot – vehetett
át a Nagysándor József u. 5.
és Petőﬁ u. 4. lakóközössége.
A bizottsági különdíjat – 160
ezer forintot – a Bóbita Óvoda
érdemelte ki.

90 éves a Kispesti
Deák Ferenc Gimnázium

K

ispest első gimnáziuma,
amelynek fenntartója még
ma is a Kispesti Önkormányzat. Az iskola Kispest város
lakosainak igényére jött létre
1919 szeptemberében, igaz,
akkor még a Sárkány (ma Ady
Endre) út és az Árpád utca
sarkán, egy bérelt földszintes
házban, s a kőbányai Széchenyi Gimnázium tagiskolájaként. 1923. őszétől már önálló,
Deák Ferenc Főgimnázium
néven működött, akkor éppen
a Kossuth téri polgári ﬁúiskola
épületében, délutáni műszakban. Kispest ekkor ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját.
Kispest első gimnáziuma még
sok hányattatáson esett át, de
az iskolában ma is fellelhető
dokumentumok bizonyítják,
hogy a kezdetektől sok jeles
pedagógus nevelte, tanította
Kispest, Szentlőrinc feltörekvő
lakosainak gyermekeit. 1964ben, Wekerlén épült fel az az
épület, ami ma is otthont ad az

iskolának. Megszámolta már
valaki, hogy hány gyerek és
ifjú emlegette úgy ezt a Gimnáziumot, hogy az ÉN ISKOLÁM? S hányan jönnek-mennek itt közöttünk, akik még ma
is szívesen emlékeznek vissza
a gimnáziumi éveikre? Ott voltam az október 16-i Öregdiák
találkozón. Láttam azokat az
egykori nebulókat, akik egymásra találva hangos szóval,
egymás szavába vágva emlegették föl szép, vagy éppen
csak megszépült emlékeiket.
Mentek oda volt tanáraikhoz,
hogy tetszik rám emlékezni?
Én vagyok a …... Sokan beültek
egy kicsit a régi kémia-biológia
előadóba, keresték a tablóikat,
vagy éppen a tornaterem régi
iskolaköpenyeit is felvonultató
divatbemutatója után táblai
körzőt vettek az árverésen.
(Én 2000 Ft-nál kiszálltam.)
Október 17-én a zuglói Stefánia Palotát bérelte ki az iskola,
hogy bemutatkozási lehető-

séget biztosítson a volt és jelenlegi diákok, tanárok közül
azoknak, akik hivatásos-, vagy
műkedvelőként
valamilyen
klasszikus, vagy éppen újszerű
művészeti ágban jeleskednek.
A műsorrendben 21 szám szerepelt. Ezen írás keretei nem
engedik meg, hogy ezekről
akár csak röviden is beszámoljak. Csak annyit mondhatok,
hogy fantasztikus volt!
Minden elismerésem és tiszteletem az iskola jelenlegi
igazgatójának, Petrovics Juditnak, s a tantestületnek, az
iskola minden munkatársának
és diákjának, aki kitalálta és
kivitelezte ezt az egész hetes,
csodálatosan színes és gazdag
programot. Kívánom, hogy
munkájukat támogató környezetben, sikerrel végezzék.
Remélem, lesz „100 éves”
ünnepség is, s még sok régi
kollégámmal, tanítványommal
sikerül ott találkoznom.
TÓTH GIZELLA

Tisztelt Kispestiek, Véradók! A Kispesti Véradók
Egyesülete önkéntes véradást szervez november 21én, szombaton 08-16 óráig.
Helyszín: Kispesti Kaszinó
(1193 Budapest, Fő u. 42.)
Ha tud, segítsen, adjon vért
Ön is!
A véradás alatt a gyermekeknek kézműves foglalkozást szervezünk. A véradók
és gyermekeik kisebb ajándékban részesülnek. A véradáson osztjuk ki a Kispesti
Véradók Napjára (2009.
november 28.) és a Mikulás
napra (2009. december 4.)
szóló meghívókat.
A véradáshoz szükséges
személyi dokumentumok:
személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ-kártya,
véradó igazolvány (véradó
igazolványt a véradáson lehet kérni).
Csatlakozzon Egyesületünkhöz! A VÉR ÉLETEKET
MENTHET.
KISPESTI VÉRADÓK
EGYESÜLETE
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Felújítások az
Egészségügyi
Intézetben
Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
november 23-án megkezdődik
rendelőintézetünk földszintjének felújítása, a munkálatok
előreláthatólag két hónapot
vesznek igénybe.
A betegfelvétel a szakrendeléseken történik, a nem előjegyzett betegek részére ugyanitt
sorszámot biztosítunk. Telefonon előjegyzést a 3475980-as számon lehet kérni,
személyesen pedig a II. emelet
238. szobában (az igazgatóság
mellett).
Bízunk benne, hogy a várhatóan kellemesebb környezet
kárpótolni fogja Önöket az
esetleges kellemetlenségekért!
DR. VARGHA PÉTER
Főigazgató
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1%

Köszönjük!
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a 2007. évi
személyi jövedelemadójuk 1
% - át felajánlották a Kispesti
Deák Ferenc Gimnáziumért
Alapítványnak. A befolyt öszszegből (879 691 Ft) támogattuk diákjaink bel- és külföldi
tanulmányútjait, a kiemelkedő
tanulmányi munkát végző
tanulók jutalmazását. Hozzájárultunk a korábban vásárolt
fénymásoló fenntartásához valamint az oktató-nevelő munka
körülményeinek javításához.
Számítógépet vásároltunk a diákok számára, korszerűsítettük
az iskolarádiót és hangosító
berendezést. Reméljük, hogy
céljaink megvalósítása érdekében jövőre is támogatják
alapítványunkat. Adószámunk:
18078549-1-43
Köszönetünket fejezzük ki
mindazon szülőknek, akik
2009 szeptemberében a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban tanuló diákok tanulmányi
körülményeinek a javításához
osztálytermeket újítottak fel.
a gimnázium vezetősége,
A KISPESTI DEÁK FERENC
GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

A Gyermeki Bizalom Alapítvány A Haragvirág Bölcsőde
Gyermekeiért 2009-ben felajánlott 1 %-ból 53 000 Ft-t
kapott. Köszönjük a támogatóinknak az összeget. Egy

TÁMOGATÁS

Vöröskeresztesek Erdélyben
A Magyar Vöröskereszt
XIX. kerületi szervezete
önkénteseivel Nagyszebenbe látogatott, ahol
megismerte azt a román
óvodát, melyben magyar
nyelvű csoport működik.
Az összevont csoportban
két óvónő lelkes munkájának köszönhetően tanulják a gyermekek a magyar
nyelvet, melyhez adományok átadásával nyújtott
segítséget a 11 főből álló
kispesti
vöröskeresztes
csoport.

SPORT

Ismét a dobogón

O

któber 31-én rendezték
Békéscsabán a Taekwondo
Országos Bajnokságot, gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A versenyre a Tájfun
Sportegyesület lelkes sportolói
is utaztak és nem tértek haza
kupa nélkül. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a csapatversenyben
ismét dobogóra állhattak. A
békéscsabai Lakótelep S.E.
mögött a második helyen végeztek a csapatversenyben,
csak hat ponttal lemaradva a
dobogó első fokáról. Az Egye-

sület két kiemelt versenyzője,
Tóth Balázs – VB bronzérmes
– és Braun Tímea – EB ezüstérmes sportolók – nemzetközi
sikereikhez méltóan aranyérmet nyertek az Országos Bajnokságon. Az érmesek: I. helyezett lett: Tóth Balázs, Tóth
Péter, Braun Tímea, Mester
Zoltán, Kolesár Szundy Kinga, Gyurkó S.Attila, Bartha
Szonja, Élő Bence, Domán
Blanka, Kolesár Szundy Fanni.
II. helyezett lett: Busa Tamás,
Szapanyos Anett, Érmelléki

Márk, Bács Csenge, Kovács
Bence, Simon Mihály, Varga
Róbert. III. helyezett lett: Izzó
András, Piros Dániel, Fekete
Kristóf. A Tájfun S.E. felnőtt
sportolója Tóth Péter nyerte a
legtechnikásabb férﬁ versenyzőnek járó különdíjat.
Az
Országos
Bajnokság
örömteli pillanatait csak kis
ideig élvezhette Tóth Balázs
versenyző, mert még aznap tovább kellett utaznia Belgrádba
a „Galeb Trophy” Nemzetközi
Versenyre, ahova meghívást
kapott. Balázs itt is hozta a
formáját és aranyérmet nyert.
S. F. É.

TÁJÉKOZTATÓ

Amit a Polgári Védelemről
tudni kell
1996. évi XXXVII. törvény
A Polgári Védelem feladata
a katasztrófa és más veszélyhelyzet (árvíz, földrengés,
robbanás, nukleáris baleset,
közúti, légi baleset, stb.) esetén
a lakosság életének megóvása,
az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése, azok
hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése. (www.lakossag.katved.hu)
Polgári Védelmi feladatok:
- a lakosság felkészítése
- a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéséhez szükséges anyagi
készletek biztosítása
- a ﬁgyelmeztetés
- a tájékoztatás
- a riasztás
- az egyéni védőeszközökkel
történő ellátás
- óvóhelyi védelem
- a lakosság kimenekítése és
kitelepítése
- a létfenntartáshoz szükséges
anyagi javak (különösen
víz-, élelmiszer-, takarmány-,
és gyógyszerkészletek,
állatállomány) védelme.
- a kárterületek felderítése,
mentés, fertőtlenítés
- a polgári védelmi tervezés,
szervezés

- a szakhatósági tevékenység
ellátása
- a települések veszélyeztetettségének felmérése
Polgári Védelmi Kötelezettség:
Polgári Védelmi kötelezettség
terheli a belföldi lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar férﬁakat 1855, nőket 18-50 éves korig.
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:
- a terhes nő, terhességének
megállapításától kezdve
- a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő anya,
a gyermek 6 éves koráig
- a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő,
a gyermek 14 éves koráig
- a szülő, ha 3 vagy több
14 éven aluli gyermekét
gondozza
- aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra
vagy gondozásra szoruló
egyenes ági rokonát vagy
házastársát egyedül látja el
- aki a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
vagy aki egészségi állapota
folytán a kötelezettség
teljesítésére alkalmatlan
(szakrendelő intézet vagy
kórház szakorvosa által
kiállított igazolás).

Bejelentési kötelezettség:
A polgári védelmi szervezetbe
beosztott állampolgár köteles lakcíme megváltozását a
nyilvántartást vezető szervnél
bejelenteni.
Miután Kispesten bezártak a
gyárak és üzemek (korábban
a munkások látták el a pv
szervezet alegységeinek feladatait) így a polgári védelmi
szervezet a helyi lakosságra
lett felépítve. Ennek a szervezetnek a pótlása folyamatosan
történik. Arra kérem a helyi
lakosság érintett polgárait, ha
a Polgári Védelemtől kap egy
felhívást, tegyen eleget polgári védelmi kötelezettségének.
Nem csak a törvényben foglaltaknak tesz eleget, de gondoljon arra, hogy egy katasztrófa
esetén saját lakóhelyét, családját, barátait és a bajba jutott
embereket segítheti az elsődleges beavatkozók mellett. A
Polgári Védelmi szervezet az
Alkotmány rendelkezéseinek
megfelelően kihirdetett szükségállapot idején is csak az
e törvényben meghatározott
emberbaráti feladatait láthatja
el, fegyveres vagy súlyos erőszakos cselekmények elhárítására nem használható.
POLGÁRI VÉDELEM
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PROGRAMOK

Programok

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
SZOMBATI PROGRAMJAINKBÓL:
MESEFIGURÁK NAPJA
Két kedvelt magyar meseﬁgura!
Várunk minden lelkes kicsit és
nagyot, aki szereti a Boribonmeséket és Süsü sárkányt!
Részletek Süsü, a sárkány történetéből - élő bábszínház a Fogi
Színház előadásában Boribon
és Annipanni történetei - Babos
Eszter társulatának babaszínházi bábelőadása. Bemutatkozik a
Pozsonyi Pagony Kiadó. További programok, melyek főszereplői Boribon, Süsü és a gyerekek:
kézműves foglalkozás, diavetítés, daltanulás, mesekönyv-,
diaﬁlm- és játékvásár. November 21. 10.00-13.00.
Belépő: 300 Ft/fő.
NYÍLT TÉR HÉT
November 23-28. hétfő-szombat
Az országban 10 klímabarát
településen párhuzamosan zajlanak a programok, közöttük
a Wekerletelepen! A Wekerlei
Gyermekházban egész héten
gyűjtjük – a Vöröskereszt számára – a megunt, felesleges
ruhadarabokat és újrahasznosítás céljából a 100 % gyapjúból
készült ruhaneműket.
November 27-én, pénteken 19
órától a „Hülyeség kora” című
ﬁlmet vetítjük le. A ﬁlm megtekintése után beszélgetést és
klímabarát borkóstolást tartunk.
Magyar borok, bio szőlőből,
környezetbarát palackban!
November 28-án, szombaton
12-17 óráig az alábbi programokra várjuk az érdeklődőket:
A klímaváltozás, energiaválság
lehetséges hatásai címmel interaktív előadás, beszélgetés. „Vegyél vissza!” – játékos program
gyerekeknek. Wekerle zöld térképe. Öko-játszóház kicsiknek.
Kistermelői teaház, ingyenes
öko-büfé.
A programok ingyenesek!
BÁBSZÍNHÁZ
Grim/m/aszok - tárgyjáték élőzenével a Figurina Animációs
Kisszínpad előadásában. Ebben
a műsorban közönséges használati tárgyak adnak elő négy
Grimm-mesét („Hófehérke és a
hét törpe”, „A nyúl meg a sün”,
„Csipkerózsika”, „Piroska és a
farkas”), bizonyítván, hogy a
fantázia segítségével minden

életre kelhet. Ajánlott korosztály: 4 éves kortól.
Időpont: november 28. 10.0010.45. Belépő: 800 Ft/ fő
FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
Moldvai-csángó magyar népzene kicsiknek és nagyoknak.
Játékos néptánc tanítás élő zenével, mesével, daltanulással és
hangszerbemutatóval, 1 – 7 éves
korig.
December 5. szombat 10.0012.00
RAJZPÁLYÁZAT
Benedek Elek születésének
150., halálának 80. évfordulója
alkalmából rajzpályázatot hirdettünk. Az elkészült művekből
2009. december 1-től kiállítást
rendezünk a Wekerlei Gyermekházban. A beérkezett pályamunkákat neves zsűritagok
véleményezik, és értékes ajándékok kerülnek kiosztásra. Az
ünnepélyes megnyitóra december 5-én, szombaton 15 órától
kerül sor.
PÉNTEKI PROGRAMJAINKBÓL:
ÉLETRAJZI FILMKLUB
FELNŐTTEKNEK:
Érdekes és tartalmas nagy játékﬁlmek híres emberekről.
A ﬁlm megtekintése után egy
csésze tea mellett beszélgetünk
a ﬁlmről. Sütit, kekszet hozhatsz
magaddal!
November 20. 16.30-19.00
Elizabeth - I. Erzsébet, szín.,
angol ﬁlmdráma, 1998, 118 p.
Rend.: Shekhar Kapur, fsz.:
Cate Blanchett.
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HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
MESE-FILM-KLUB
A diavetítéseken régi, kedves
mesék elevenednek meg. A vetítések után meseﬁgurákat, kis
bábokat, tárgyakat készítünk
együtt. Hozhatod a kedvenc diádat, levetítjük azt is!
November 27. péntek 17.0018.00
MIKULÁS MŰSOR
2009. december 4-én 16 órakor
a Gyermekházba is bekopog-

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: hétköznap 13-16 óráig
Ingyenes!
CSALÁDI KÖNYVTÁR
(Kós K. tér 15. Tel: 282-9634)
Gyűjtő akció! Várjuk a jó állapotban lévő, megunt mesekönyveket, a gyermekneveléssel,
gyermekgondozással kapcsolatos kiadványokat, valamint a
környezetvédelemmel kapcsolatos könyveket!

tat a Mikulás bácsi. A Fabula
Bábszínház előadásában a
„Holle anyó” című bábjáték
után ajándékosztás következik!
Várunk minden jól viselkedő
és rosszalkodó gyereket! Előzetes jelentkezés és szülőkkel
való egyeztetés szükséges!
Jegyek elővételben kaphatók:
800 Ft/fő.
KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta,
bridzs időseknek és tanulni vágyó ﬁataloknak egy kis keksz és
tea mellett. Minden héten szombat délutánonként 15-17 óráig. A
belépés ingyenes!

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Olyan gyerekeket és felnőtteket
várunk, akik szeretik a fejtörőket, szeretnék fejleszteni szókincsüket, és szeretnek játszani!
Új kezdeményezés: Identity
pszichológia társasjáték 15 éves
kortól. A kedvenc társas játékodat hozhatod magaddal! Péntek
15.30-19.00. Belépés ingyenes!
A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 9.00-12.00
Kedd: zárva
Szerda: 14.00-19.00
Csütörtök: 9.00-12.00
Péntek: 14.00-19.00
Szombat: 9.00-13.00

Programjainkról további részleteket olvashatnak honlapunkon
vagy őszi programfüzetünkben.
Tájékoztatást adunk telefonon
vagy személyesen a gyermekházban.
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KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény

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
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2009.
november 30. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
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tése: „Megnézem magamnak azt a háromlábú srácot”.
Nyerteseink: Mezei András (József Attila u.), Tragel Gyöngyi (Kós Károly tér). 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
Eördögh Gábor
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Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.
Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. |
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.
Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok
miséje) 11 és 18 óra.

Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

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

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi

házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a ﬁatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találkozás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs:
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

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 21.
10:30 Budapest szeminárium. November 22. 10:00
Fehlbaum kör.apostol - közvetítés.
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kmo
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
November 25. szerda 19 óra
EL CAMINO
Papp János úti beszámolója Képekkel, zenével, irodalommal,
könnyekkel és nevetéssel.
Belépődíj: 1 000 Ft
November 27. péntek 17.30 óra
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
(1193 Budapest, Csokonai u. 9.)
„A Kispesti Atlétikai Club 100
éve” című kiállítással válik látogathatóvá a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény új épülete.
November 27. péntek
20-23 óráig
KÁNAÁN KLUB
„Audiovizuális” Kánaán koncert.
Most nézzük, lássuk is, amit hallunk… Mi is mozizunk Veletek.
Vendégzenekar a Future Plant.
Egy zenekar, akiket meghívtunk :-)
„Beugró”
Eldönthetitek, min akartok nevetni…
„Golyó” Harna Péter
„Kicsi” Ónodi Gábor
„Süti, ropi, tánc, móka, kacagás…”
Belépődíj: 1 000 Ft
November 28. szombat
20-04 óráig
ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL
Fellép Forgács Gábor
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!
November 30. hétfő 18 óra
ÉLETMÓDKLUB

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
A meridián pontok tornája, élj
egészségesen és mozogj!
Előadó: Peresztegi Zsuzsa
A belépés díjtalan!
December 3. csütörtök 10 óra
JÁTÉKPEDAGÓGIAI KONFERENCIA

a kerületi óvodapedagógusok részére. Téma: A játék személyi-

ségfejlesztő szerepe az óvodás
gyermek életében. (Az előadás
után a játékkiállítás szakmai
bemutatója)
December 3-5. 10-18 óráig
JÁTÉKPALOTA
Vasút-, hajó-, autó- és repülőmodellek, Piatnik játszóház,
bababuli.
Belépődíj: felnőtt: 500 Ft, gyerek, nyugdíjas: 400 Ft, csoportos
belépő 15 főtől: 300 Ft/fő.
December 3. csütörtök 17.30
óra
Nagy Balogh János
kiállítóterem
KÖNYVILLUSZTRÁTOROK CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA.
A kiállítás megtekinthető: 2010.
január végéig.
December 6. vasárnap 10 óra
ELRABOLTÁK TÉLAPÓT
mesemusical, a Mágnes Színház
(gyermek
színjátszó-musical
stúdió) előadása.
Belépődíj: 500 Ft
Jegyek elővételben válthatók a
KMO Művelődési Házban Kiss
Ágnesnél.
December 6. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Eltörött a hegedűm...
Belépődíj: 700,- és 800,-Ft.
Jegyinformáció és értékesítés a
06-30-265-3800 telefonszámon
Herr Olivérnél.
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
RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos
foglalkozások!
kedd 9.30 és 10.15 óra

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
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

WWW.KMO.HU
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

2009. november 4.
NEMZETKÖZI ROVARBÖRZE
ÉS KIÁLLÍTÁS
Gaskó Kálmán emlékére November 22. (vasárnap) 9-15
óráig
Második alkalommal rendezzük meg ezt a fővárosi és országos hírű rendezvényt. A tavalyi börze ötletadó gazdája és
magas színvonalú szakmai irányítója, a nagy tudású mérnök
és tudós, Gaskó Kálmán sajnos
már május óta nincs velünk. Az
ő emlékének is adózunk a kiállítás ez évi megrendezésével,
bízunk benne, hogy a mostani
börzénk is ugyanolyan sikeres
lesz, mint az előző. Mivel nemzetközi rendezvényről van szó,
sok kiállítót üdvözölhetünk számos országból, többek között:

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról.
Kedd, csütörtök 19.15-20.45
óráig
SHAOLIN KUNG FU
Szerda 18.30-20.30 óráig, szombat 9-11 óráig
TAI JI QUAN
hétfő 18-20 óráig
KLUBOK:
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor

Ausztriából, Németországból,
Csehországból, Erdélyből. Láthatunk szebbnél szebb, a világ
különféle tájáról származó, csodálatos színben pompázó lepkéket és bogarakat, nagyon távoli
országokban és földrészeken
(pl. Dél-Amerika, Ausztrália,
Afrika) megtalálható egyedi
fajokat, különleges pillangó-

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

kat, rovarokat felvonultató
gyűjteményeket. Természetesen a hazánkban megtalálható
ritkaságok és magyar fajok is
képviseltetik magukat a közel
60 kiállító által. A rendezvény
színpompás és látványos, szívesen ajánljuk mindenkinek,
családoknak, gyűjtőknek, ismeretszerzési célból, de akkor is,
ha csak gyönyörködni akarnak
a látogatóink a természet ezen
csodáiban. Természetesen egy
olyan célja is van a programnak, hogy felhívjuk a ﬁgyelmet
Földünk védelmére, a közös
felelősségre, a még meglévő
értékek védelmére. Szeretettel
várunk mindenkit a kiállításra!
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EZOTERIKUS BÖRZE ÉS EGÉSZSÉGNAP A KMO-BAN
November 21. (szombat) 10-16
óráig
A börze célja az, hogy tudatosítsa az emberekben az
egészséggel való foglalkozást,
hiszen mindenki felelős a saját
egészségéért, testi-lelki jó kondíciójáért. A megelőzés fontosságára utal a rendezvény alcíme
is: élj egészségesen, gyógyulj és
tanulj! Ezen a napon az ingyenes szolgáltatások, előadások,
termékbemutatók mind ezt a
célt szolgálják. A szervezők
arra is szeretnék felhívni az
érdeklődők ﬁgyelmét, hogy
milyen sokféle módszer és eszköz van a kezünkben, amelyet
használhatunk. Ismerjük meg
ezeket a saját érdekünkben!
Lesz többek között biotermékek
árusítása, kóstoló különleges
teákból, gyógyító ásványok,
állapotfelmérés, Bach virágterápia, különféle masszázsbemutató, asztrológia, numerológia,
mágnesterápiás
készülékek,
különböző gyógyteák. A kiállítók pedig készségesen várják
a látogatók kérdéseit. A nap
folyamán tombola vásárlására
is van lehetőség, ahol értékes
egészségvédő termékeket lehet
majd nyerni.
HA MENNI KELL - EL CAMINO
November 25. (szerda) 19 óra
Papp János színész 2005 nyarán
járta végig a 900 km-es spanyol
zarándokutat. „Apostoli” kötelességének tartja, hogy átadja,
amit az úttól kapott. Fiatal korában mindenhová gyalog járt.
A színházi szakma híres túrázói közé tartozik, ezért azok
számára, akik régen ismerik,
nem meglepetés, hogy vállal-

kozott erre a nagyobb „sétára”.
Az előadáson arról mesél – a
humort, lírát ﬁlozóﬁával fűszerezve –, hogy: ahol a szeretet, a
barátság, a bizalom, a türelem,
az együttérzés, a segítőkészség
magától értetődő része a létezésnek, ott jó élni. Ilyen a spanyolországi zarándokút, az El
Camino. Meghatározása szerint
háromfajta ember létezik: aki
megjárta már, aki most járja, s
aki majd járni fogja. Ahányan
elindulnak, annyiféle az indíttatás. Az előadás alatt kiderül, a
színész jó szövegíró, lubickolva
adja elő az általa rögzítetteket,
amelyet Babits- és Verlaineversidézetek és zeneszámok
színesítenek.
JÁTÉKPALOTA KISPESTEN
December 3-5. (csütörtök-szombat) 10-18 óráig
Hatalmas játékpalota tárja ki
kapuit december 3-5. között a
KMO Művelődési Házban. Mi
minden várja itt a gyerekeket,
szülőket? Elsősorban a ﬁúknak
ajánljuk a különböző vasút-,
hajó-, repülőmodelleket, gőzgépeket, terepasztalokat. Ifjú
hölgyek igazi rongybabákkal
játszhatnak,
és
szüleikkel
együtt megcsodálhatják az élet-

hű babákat. Az együtt játszás
örömét kínálják csoportoknak,
családoknak a különböző táblajátékok, a Piatnik játszóház,
és a Világgá megyek! című új
társasjáté,k mellyel a népmesék
csodás világával ismerkedhet
gyerek és felnőtt. A délelőtti
órákban óvodákból, iskolákból
várják a csoportokat, míg a
délutáni időszakban és szombaton a családok érdeklődésére
számítanak a KMO-ban. Amíg
a gyerek játszik, addig a szülők,
nagyszülők kiválaszthatják milyen ajándék kerüljön a Mikulás
puttonyába, vagy a karácsonyfa
alá. A Játékpalota című programmal egy időben Óvodapedagógia konferenciát rendez a
KMO, melynek témája: A játék
személyiségfejlesztő
szerepe
az óvodás gyermek életében.
Körmöczi Katalin mestertanár,
az Óvodai nevelés című lap felelős szerkesztője tart előadást,
majd a meghívott óvodapedagógusok valós élethelyzetben
– egy óvodás csoport részvételével – ismerkedhetnek meg a
különböző személyiségfejlesztő
játékokkal.
ELRABOLTÁK TÉLAPÓT
mesemusical, a Mágnes Színház
(gyermek
színjátszó-musical
stúdió) előadása
December 6. (vasárnap) 10 óra
A gonoszok (Vasorrú banya,
Gonosz
mostoha,
Farkas,
Hókuszpók) elrabolják Télapót,
hogy soha többé ne legyenek
gyerekkacajoktól hangos ünnepségek. De a koboldok (Kele
és Kótya) Kék Manó, Pumukli
és a mesék szereplői összefognak a közönség soraiban ülő
gyerekekkel, megalakítják a
Csipet mentőcsapatot. Együtt
biztosan sikerül kiszabadítani
Télapót. Jegyek elővételben 500
Ft-os áron válthatók a KMO
Művelődési Házban Kiss Ágnesnél.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
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
TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén.
Megbízható, precíz munka, garanciával,
mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235,
06/20-415-1712
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE
ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT,
OTTHONÁBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020131
GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés,
tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70561-1524, 276-2985
Magas áron vásárolok, írógépet, varrógépet, könyveket, hanglemezeket, kerámiaés porcelántárgyakat, bronztárgyakat,
antik- és modern festményeket, szőrmebundát, régi kitüntetést, levelezőlapokat,
ezüstneműt és mindenfajta régi tárgyat.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20-964-0310
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók,
wc-k, wctartályok, kádak, csaptelepek
cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Telefon: 3248-692, 06/30-9826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70215-2019
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.: 280-9059, 06/30-9-968-316
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ
GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPI ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.:
06/70-50-20-131
Festőmester vállal szobafestés, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06/30-2515872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves,
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-4165879, 06/30-486-7472

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. Tel.:
280-0502, 06/30-315-9919
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKENBEREK. Tel.: 06/20-933-8634,
282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi
kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144-235, 2802542
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch, Siemens, Teka
háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes
felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.:
06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés.
Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat:
08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső
u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629
Magnetoterápiás kezelés.
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit,
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30931-5840
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés,
ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-3794
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
VARRODA: Javítás, átalakítás, függönyvarrás. 1195. Nagysándor J. u. 20, VI/ 20.
Ny.: H-P 14-18, tel.: 06/20-55-44-500
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.
Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870
Minden nemű parkettás munkát, parketta
csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta
lerakása, lamináltozás anyaggal is, garanciával. Tel.: 708-2789, 06/205-202-689
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű engedélyezés. Nagy László, épületgépész, tel.:
06/30-944-6513
Megoldás délpesti gyors szervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása
1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!Tel.:
285-3488,
06/30-950-1717,
www.
megoldasszerviz.hu
Munkájára igényes festő és kőműves vállal
teljes körű felújítást: festés, gipszkartonozás, burkolás, tereprendezés, takarítás.
IGÉNYES MUNKA OLCSÓN! Tel.:
06/30-832-9092
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327
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.szilagyivizgazfutés.hu
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.: 06/704192-705
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra.
Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós, 150 nölös 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
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos, 1000
nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/3032-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat
szobás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 M Ft. Tel.: 06/205859-748
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 06/30-975-9572, megtekinthető:
http://www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
BALATONAKARATTYÁN, A 100 NÖL
TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ,
TISZTA, RENDEZETT CSALÁDI HÁZ
ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONYHA,
FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT +
PADLÁS FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHERMENTES, AUTÓBEÁLLÓ
MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES + SAJÁT
KÚT- LEHET, HOGY CSERÉLNÉNK IS!
- IÁ.: 20 M FT. TEL.: 06/70-319-3427
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, 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.: 06/30-2191235, 06/30-251-9135
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
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80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz, villany, csatorna, pince van.
Abc- kisboltok, buszmegálló 300 méterre.
Tel. (este): 06/70-516-4701

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

Lakatos lakótelepen, 43 nm-es, első emeleti, felújított, parkra néző, vízórás, másfél
szobás lakás eladó, 9,9 M. Ft-ért. Tel.: 2826082, 06/20-9-429-577

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

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

Kispesten, Mészáros Lőrinc utcában, 726
nm-es telken, 4 lakásos villaház, földszinti,
70 nm-es, kétszobás, hallos házrésze, telekhányaddal, gk. Beállóval, két tárolóval,
14,5 M-ért eladó. Tel.: 06/30-9-504-551,
321-23-96

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel, egy
210 nm-es, 6 szoba + nappali, családi ház,
amely két generáció részére is alkalmas. Az
udvaron többfunkciós melléképület, medence, szaneszli, két garázs található. Irányár:
30 millió Ft. Érdeklődni: 06-30/389-8579
A CSIGA IS NÁLUNK VESZ HÁZAT!
A K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
REKLÁMÁR! WEKERLEI 8 LAKÁSOS HÁZBAN FÖLDSZINTI, 47 NM.
REMEK ÁLLAPOTÚ CIRKÓS LAKÁS
SZEPARÁLT KERTTEL, SAJÁT AUTÓBEÁLLÓVAL 11,9 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
AKCIÓ! WEKERLEI 8 LAKÁSOS HÁZ
FÖLDSZINTJÉN 45 NM. KITŰNŐ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS SAJÁT, NAGY,
SZEPARÁLT
KERTJÉRE
NYÍLÓ
ABLAKOKKAL, KÉTÁLLÁSOS GARÁZZSAL 12,8 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
MEGÉRI AZ ÁRÁT! KÓS KÁROLY
TÉRI SZÉP HÁZ MÁSODIK EMELETÉN 59 NM, 1+2 FÉLSZOBÁS, FELÚJÍTOTT, CIRKÓS LAKÁS 14,3 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLEI 12 LAKÁSOS HÁZ FÖLDSZINTJÉN TELJESEN FELÚJÍTOTT
28 NM. EGYSZOBÁS LAKÁS KERTTEL, AUTÓBEÁLLÁSSAL 9,9 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ! AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ!
KIADÓ LAKÁSOK
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 HÁZAKBAN, BÚTOROZATLAN 4-5 SZOBÁS, KÉTSZINTES LAKRÉSZEK 100 000 FT.+REZSI/HÓ BÉRBE ADÓK! KUTYA- CICA
JÖHET!
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK - KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ:
CSAK 2%, ÁFA NINCS!
T: 348 0335 - 06/70/536 58 57 - 06/20/53 00 165, k.ingatlan@freemail.hu www.
ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
Kispesten Fő utcában, 100 nöl telken, 70
nm-es, felújítandó családi ház eladó. Iá.: 20
M. Ft. Tel.: 06/30-219-4598
ALBÉRLETET KERESEK! Tel.: 06/70252-9188

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 nmes, 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
Kispesti garzon, 32 + 4 nm., erkélyes, panorámás, metrónál, alacsony rezsivel ELADÓ
7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460, 3573742
Eladó Kispest centrumában, József A.
utcában, 4 emeletes panelház I. emeletén,
felújított, 27 nm-es garzon, 7,9 M. FT.-ért,
vagy csere is lehetséges, Pest vagy Pest
környéke. Tel.: 06/30-285-0947
Kispest Fő utcai, önkormányzati, 1 + 2
félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást átvállalok.
Tel.: 06/30-972-4962
Wekerlén, 3 szobás, 66 nm-es, földszintes
felújítandó, öröklakás, 2 lakásosban, beépíthető tetőtérrel, 4 szobás dupla komfortos,
garázsos, öröklakások eladók, Tel.: 06/30990-5389
Eladó Szécheny u-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, ﬁatalosan felújított, V. emeleti lakás.
Iá.: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873
Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti
öröklakásomat, amin banki tartozás van,
hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.:
06/30-268-3261
Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti, 2
szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás, műanyag nyílászárós lakás. Csendes, nyugodt
környéken. Tel.: 06/20-375-4223 Irányár:
11,5 M Ft.
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást
elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkormányzati
lakásra. Tel.: 06/30-670-4867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magas földszinti lakás, pince
helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó.
Tel.: 06/70-623-7322
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 M. Ft. Tel.:
06/30-627-7764 vagy 378-2508
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes
családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20961-3231

XIX. Corvin garzonházban, IX. emeleti,
35 nm-es lakás eladó. (Télen a bruttó rezsi:
30.000 Ft.) Egyedi fűtés és vízmérő, parketta, járólap, nagy erkély. Fix ár: 6.990.000
Ft. Tel.: 06/20-9-341-724
Wekerlén 4 lakásos társasházban, hátsó,
100 nm-es, 4 + 1/2 szobás, dupla komfortos
eladó. Pince van, garázs van. Érdemes megnézni. Ára.: 31 M. Ft. Tel.: 06/20-2188-555
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
WEKERLE INGATLANIRODA
AJÁNLATA!
ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, TÖBB, MINT TIZENNÉGY
ÉVES WEKERLEI TAPASZTALATTAL
REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! HIVJON BIZALOMMAL! Tel.:
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN CSENDES UTCÁBAN,
KÖZEL AZ ADY ENDRE ÚTHOZ,
KULTURÁLT, HÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 2006-BAN SZÉPEN
FELÚJÍTOTT,
ÜRES,
AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ,
TETŐTÉR
FELÉ
BÖVÍTHETŐ, KISREZSIŰ, ÁPOLT,
EGY SZOBA, ÉTKEZŐS, NAGYON JÓ
ELOSZTÁSÚ HÁZRÉSZ, PICI KB 20
NM - ES HÁTSÓ KERTTEL ELADÓ!
IRÁR: 8,4 M FT www.ingatlanvarazs.hu
TEL.: 06/30-9332-592
KIVÁLÓ
VÉTEL!
WEKERLÉN
CSENDES HELYEN, METRÓHOZ
KÖZEL, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, TETŐTÉR BEÉPITÉSES,
JÓADOTTSÁGÚ, 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, GÉPKOCSI
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ!
IRÁR: 23,990,000 M Ft. TEL.: 06/30-9332-592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES HELYEN,
HATÁR ÚTHOZ KÖZEL, 46 NM-ES, 2
SZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, GÁZFŰTÉSES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS, SAJÁT KERTRÉSSZEL ELADÓ.
IRÁR: 12,2 M. Ft. TEL.: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB
UTCÁJÁBAN ELADÓ, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 45 NM-ES,
KÉT SZOBÁS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, ÜRES, TEHER MENTES,
CIRKÓ FŰTÉSES HÁZRÉSZ, NAGY
KERTTEL,
MELLÉKÉPÜLETTEL,
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL! IRÁR: 17,6 M. FT. TEL.: 06/30-9332-592 www.ingatlanvarazs.hu

Kispesten családi ház, áron alul eladó. Jókai
utca 65. Érdeklődni: 06/70-931-1086
Bezerédi lakóparkban, új építésű sorházban,
110 nm-es ház, garázzsal, 23,5 M. Ft-ért eladó. Érdeklődni: 06/30-851-0674
Kiskunlacháza központjában ELADÓ egy
119 nm-es, jelenleg is működő üzlethelyiség, betegség miatt. 22 M. Ft-ért. Tel.:
06/70-42-33-274
KIADÓ IRODÁNAK! Kiadó irodának,
hosszútávra, Kispest centrumában, I. emeleti, 1 + 2 fél szobás, teljesen felújított, üres
lakás. Tel.: 06/20-333-6675
Kispesti Templom téren TELJESEN
FELÚJÍTANDÓ, 18 nm-es minigarzon
tulajdonostól eladó. ( Rendezett ház, szép
környezet, Metró 3 megállóra.) Iá.: 4,3 M.
Ft. Érdeklődni: 06/70-317-2290
XIX. kerületben reális áron KERESEK ELADÓ családi házat vagy lakást. Felújítandó
is érdekel. Hívását köszönöm. Tel.: 06/30954-2326
XIX. KERTVÁROSBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
ikerház egyik fele még eladó. Négyszobás,
teraszkapcsolatos, nappalis, étkezőkonyhás, dupla fürdőszobás. Saját kert gépkocsi
beállóval. Ár: 26.000.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu tel.: 291-33-57,
06/30-281-1877
Kispesthez közel Lőrincen előkertes, 2.5
szobás, étkezős, jó állapotú családi ház, 330
nm-es telken eladó. Irányár: 22.500.000 Ft.
HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu
tel.: 291-3357, 06/30-954-2326
XIX. VAS GEREBEN utcánál, téglaház
első emeletén lévő kétszobás, jó állapotú,
cirkó fűtéses lakás 11.300.000 Ft-ért eladó.
HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu
Tel.: 291-3357, 06/30-954-2326
KERESEK ÉS KÍNÁLOK A KERÜLETBEN ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT. TEL: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN
IS!!! AJÁNLATOK: http://ilonalak.hu
Eladó Kispesten a Táncsics Mihály utcában
6. emeleti erkélyes, szabályozható fűtéses
53 m2 felújítandó, tehermentes lakás tulajdonostól! Azonnal költözhető. Ár: 8,1 M Ft.
Érdeklődni: 0670/2935755
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06/30-8581068
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal,
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára
felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS KISPESTEN. Általános iskolásoknak, minden tantárgyból, középiskolásoknak matemetikából.
Tel.: 377-4448, 06/30-581-6069
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
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Keﬁrgombát keresek. Tel.: 06/70-318-5816
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő
állapotú, 4 polcos, + egy ónémet íróasztal.
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-3427
4 db. Lasso típusú téli gumi, 175 x 70 R 14
-es eladó 10.000 Ft-ért, 2 db. fém kőműves
bak 5.000 Ft-ért. Tel.: 06/70-450-8200
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.:
06/30-646-7195
Minőségi üvegpolcok áron alul eladók, üzlet megszűnése miatt. Tel.: 06/30-646-7195
2 db olajkályha, lakótelepi bejárati ajtó,
beltéri kovácsoltvas kétszárnyú díszkapu,
felül levél mintával /96x210/ eladó. Tel.:
377-4448, 06/30-581-6069
1 db. evezőpad, rugós expander vadonatúj, férﬁ-, női bőrkabát, 110 cm.-es plüss
játékmackó olcsón eladó. Tel.: 208-5434
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
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, 06/30-2855363.
Eladó álló szekrény 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: 06/20-431-4422

22

2009. november 4.

APRÓHIRDETÉS

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.: 06/30-8223037
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.: 06/30822--3037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó minőségű, különböző méretű
beltéri ajtók, zárral, rézkilinccsel, 17.500
Ft-os áron eladók. Érdeklődni lehet a 06/30822-3037-es mobilszámon.
Eladó 2 db szekrény. 1 db 2 ajtós és 1 db vitrines, pakolós (60-as évekből való). Sürgősen! Ára: 10.000 Ft. Tel.: 06/30-754-3440
60, 100, 120 literes műanyag hordók eladók.
Ár: 2000,- 3000,- 4000,- 30 literestálcák is
eladók. Tel.: 280-7081

105 x 75 x 50 cm-es fenyő íróasztal, két
ﬁókos; alsó kifolyású, elektromos konyhai
vízmelegítő csapteleppel, rozsdamentes, 2
medencés beépíthető mosogató eladó. Tel.:
06/30-324-0661

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.

Tükrös előszobafal 2000 Ft, világos hintaszék 4500 Ft, jó állapotban eladó. Tel.:
357-9666
Régi, működő Singer varrógép, jó állapotban, (Süllyesztett, mahagóni festésű) eladó.
Utánfutó 150 X 200 cm-es, ráfutófékes,
sátras, 2010. novemberig érvényes forgalmi
vizsgával eladó. Tel.: 282-5686, 06/30-4468078
39-es vadonatúj, női, műkorcsolya, élezett,
jutányos áron eladó, megegyezünk. Tel.:
281-0208
Átfolyós rendszerű, kéményes gázbojler, jó
állapotban, féláron eladó. Tel.: 280-3254
ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL,
2004-ES, FEKETE YAMAHA, XJR 1300AS, 1251 CM3-ES, 4 HENGERES, 9000
KM-T FUTOTT, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ,
ALIG HASZNÁLT, GARÁZSBAN TARTOTT MOTORKERÉKPÁR, IRÁNYÁR
1.590.000 FT. VIZSGA: 2011.04-IG,
EXTRA: BUKÓCSŐ, CSOMAGTARTÓ,
RIASZTÓ. TELEFON: 06/20-364-4237

Jelképes összegért eladó, jó minőségű és
nagyon jó állapotban lévő téli ruházat, 3-4
éves korú kislány részére. Érdeklődni a
06/70-313-5605 telefonszámon lehet.

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 26. www.kispest.hu
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