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DR. ISTVÁNFI 
SÁNDOR
Közösen lépnek fel a 
lakosságot zavaró sza-
bálysértések ellen a 
polgármesteri hivatal, 
valamint a rendőrség, 
a közterület-felügyelet 
és a polgárőrség. 

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

SZOCIÁLIS ÜGYEK

BALÁZS PIROSKA
A Szociális Munka 
napja alkalmából ren-
deztek ünnepséget 
a városházán, 
melyen a hűséges 
munkáért járó 
elismeréseket is 
átadták.

VÉLEMÉNY

DR. TARNAI 
RICHÁRD
„Reményeim szerint  
2010 második felétől már 
nem a kilátástalanság 
és a felelőtlenség 
fogja meghatározni a 
nemzet, a főváros és 
Kispest életét.”

2. oldal 7. oldal 10-11. oldal

TÁMOGATÁS

Folytatódó panelprogram
Idén tovább folytatódik a 2005-ben elindult panelprog-
ram. Az elmúlt évek alatt mintegy 180 millió forintos 
vissza nem térítendő támogatást, valamint 74 milliós 
pályázati önrészt biztosított az önkormányzat, ebből 
összesen 3 300 panellakás újulhat meg Kispesten. 

3. oldal

DÍSZKIVILÁGÍTÁS ÉS LAMPIONOS FELVONULÁS
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lámpagyújtási ünnepség a Templom té-
ren felállított karácsonyfánál kezdődött, 

ahol először kerületi egyházi vezetők szóltak 
a jelenlévőkhöz, majd 
Gajda Péter polgármes-
ter köszöntötte az érdek-
lődőket és felkapcsolta 
a tér díszkivilágítását. 
A lámpagyújtás után ha-
gyományteremtő céllal 
szervezett lampionos fel-
vonulást az önkormány-
zat, 150 kisdiák kapott 
világító lampionokat, 
akik az Obsitos zenekar 
kíséretében rendőrautók 
biztosítása mellett a 
Kossuth térre vonultak. 
A piac mellett már a 
Mikulás és krampuszok 
is fogadták a gyereke-
ket, ahol a polgármester 
ünnepélyesen megnyitotta az adventi vásárt, 
majd felkapcsolta a tér fényeit és a gyere-
kekkel meggyújtotta az adventi koszorú első 

gyertyáját. Az ünnepi műsorban fellépett a 
Maszk Bábszínház, utána forró tea és mézes-
kalács várta a vendégeket. A december 24-ig 

tartó adventi vásárban 
kézműves termékek, ka-
rácsonyi ajándéktárgyak 
között válogathatnak 
az érdeklődők, ahol ke-
mencés kenyérlángos és 
forralt bor is kapható, 
hétvégenként a Mikulás 
és krampuszok fogadják 
a gyerekeket a Kossuth 
téri Mikulás-házban.
Idén ünnepi díszvilágí-
tást kapott a Templom 
tér mellett a Kossuth és 
a Városház tér is, de a 
tavalyi évhez hasonlóan 
Wekerletelep főtere is 
karácsonyi fénybe borult. 
Az önkormányzat ebben 

az évben összesen mintegy 6 500 méternyi 
fényfüzért és közel 100 karácsonyi világító 
motívum helyezett ki a közterületekre.

ADVENTI VÁSÁR

Gondozókat köszöntöttek

Közel kétezren voltak kiváncsiak arra, ahogy felkapcsolták 
a díszkivilágítást november 30-án Kispest közterületein.
Fényárba borult a Templom, a Kossuth, a Kós Károly, va-
lamint a Városház tér is.

Folytatódó 
panelprogram

urány Sándor elmondta, a kormány-
zat és az önkormányzat a válság el-

lenére tesz közös erőfeszítéseket annak 
érdekében, hogy enyhíthessen a panel-
házakban élők nehézségein, csökkentse 
a sok esetben elviselhetetlen lakáskölt-
ségeket. Egyik ilyen intézkedés a távhő 
áfájának leszorítása: 2009-ben 25-ről 
18%-ra, 2010. januártól Európában a 
legalacsonyabbra, 5%-ra mérsékelte a 
kormány – mutatott rá az államtitkár, 
hangsúlyozva, felháborítónak tartja, 
hogy a Fidesz, amely hangosan követelte 
a csökkentést, a parlamentben már nem 
támogatta. Kispest országgyűlési képvi-
selője arról is beszélt, hogy Budapesten 
a FŐTÁV már korábban csökkentette 
az árat, így az intézkedések együttes 
hatásának köszönhetően egy átlagos pa-
nellakásban élő családnak éves szinten 
mintegy 90 ezer forinttal kell kevesebbet 
fizetnie. Elmondta még az államtitkár,
hogy az iparosított technológiával épült 

házak korszerűsítésére – szigetelésére, 
nyílászárók cseréjére – kiírt állami pá-
lyázatokon a fővárosi indulók eddig több 
mint kétmilliárd forintot nyertek. 

ispest polgármestere a panelpályázat 
kerületi eredményeiről beszélt. El-

mondta, idén a vártnál többen jelentkez-
tek, tíz társasház (1678 lakás 2,6 milliárd 
forintos összköltség) kapott vissza nem té-
rítendő támogatást a felújítási munkákhoz: 
az önkormányzat 40 millió forintot oszt 
szét költségarányosan a pályázók között. 
Ezen kívül azokban a társasházakban, ahol 
önkormányzati tulajdonú lakások vannak, 
a 74 millió forintos pályázati önrészt is 
biztosítja a kerület. Öt év alatt mintegy 
180 millió forintos vissza nem térítendő 
támogatást, valamint 74 milliós pályáza-
ti önrészt biztosított az önkormányzat, 
ebből összesen 3300 panellakás újulhat 
meg Kispesten – jelentette ki Gajda Péter. 
A polgármester hangsúlyozta, az önkor-
mányzat továbbra is folytatni szeretné a 

panelprogramot, ezért erre a célra 100 
millió forintnál több szerepel majd a jövő 
évi költségvetésben.

kispesti panelprogram 2005-ben in-
dult: 8 pályázó (842 lakás, 171 millió 

forintos felújítási összköltség) 53 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott az önkormányzattól. 2006-ban 2 
pályázatra (204 lakás 89 milliós össz-
költség) 30 millió forintot biztosított a 
kerület. 2008-ban 10 pályázó (567 lakás 
765 milliós összköltség) 56,7 millió fo-
rintot kapott. Az idei pályázatok elbírá-
lásakor kiderült, egyre markánsabban 
jelentkezik a komplex felújítási igény, 
és egyre többen kívánnak részt venni 
a FŐTÁV ÖKOPlusz-programjában is 
(ennek pályázati önrészét is támogatja a 
kerület), amely a fűtéskorszerűsítés és a 
lakásonkénti hőfogyasztás szabályozásá-
nak lehetőségével jelentősen hozzájárul-
hat ahhoz, hogy kisebb legyen a lakások 
fűtésszámlája.

A panelházak korszerű-
sítésének állami, fővárosi 

és önkormányzati tá-
mogatásáról tartott tájé-
koztatót Burány Sándor 

államtitkár, országgyűlési 
képviselő és Gajda Péter 
polgármester november 

19-én a városházán. 

szociális intézmény dolgozóit Balázs 
Piroska intézményvezető köszöntötte, 

majd Gajda Péter polgármester arról be-
szélt, már hagyomány Kispesten is, hogy 
november közepén az ágazat dolgozóinak 
mondanak köszönetet az egész éves mun-
káért. Hangsúlyozta, az idei nehéz évben 
különösen nagy hangsúlyt kellett fektetni 
erre a területre: egyre többen szorulnak 
segítségre, egyre többen várnak támaszt az 
önkormányzat szociális intézményhálóza-
tában dolgozóktól. A polgármester egyben 
bejelentette, az önkormányzat lehetősé-
geihez mérten igyekszik javítani dolgo-
zói anyagi elismerésén is, ezért év végén 
egyszeri juttatásként minden közalkalma-
zottjának 21 ezer forintos adómentes utal-
ványt tud nyújtani. Az ünnepségen adták 

át a hűséges munkáért elismeréseket is. Az 
idős emberek gondozásáért Lázár Margit 
zongoratanárnő emlékére Alapítvány tá-
mogatásával négyen kaptak díjat: Cselényi 
Józsefné 16 évi, Harminc Lászlóné 22 évi, 
Juhászné Kardos Márta 11 évi, Kivágóné 
Horváth Teréz 18 évi munkáért vehetett át 
oklevelet és jutalmat. Szponzori tevékeny-
ségért Krivda László, a Lac-Coop Kft. 
ügyvetője, valamint Kökényesi Györgyné, 
a Magyar Vöröskereszt Dél-Pesti Szerve-
zetének vezetője kapott elismerést.
Vinczek György alpolgármester a rendez-
vény végén elmondta, az önkormányzat 
jövőbeni célja, hogy tovább szélesítsék az 
ágazat szolgáltatásait úgy, hogy azok minél 
kevesebb pénzbe kerüljenek. A rendezvényt 
Aradszky László zenés műsora zárta.

A Szociális Munka napja alkalmából rendezett ünnepséget 
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és az önkormány-
zat november 18-án a városházán.

Ünnepi fények

ELISMERÉSEK

A

B
K A

A
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kimagasló teljesítményt 
elért sportolókat és ve-
zetőket a polgármester 

köszöntötte a különleges al-
kalomból. Úgy fogalmazott, 
minden kispesti büszke lehet 
rájuk, példaképnek tekintheti 
őket. Gajda Péter arról is be-
szélt, hogy idén az élsportolók 
támogatására, a sportegyesüle-
tek, a KAC, az U19 alapítvány, 
valamint a kerületi sportélet 
finanszírozására a korábbiak-
nál is többet tudott fordítani 
az önkormányzat. Elmondta, 
elindult a műfüves focipálya-
építési program: az Eötvös 
iskolában és a központi ját-
szótéren már elkészült a pálya, 
jövőre a Vass iskolában, illetve 
uniós forrásból a Kós Károly 
téren épülhetnek újabb pályák. 
Külön kiemelte a KAC női 
kézilabdázóinak sikerét (egy 

ELISMERÉS

Kispest sportjáért 
adományoztak díjakat ijelölt gyalogátkelőhely 

építése kezdődött meg no-
vember 13-án a Báthory 

utca–József Attila utca keresz-
teződésében. A gyalogos köz-
lekedés biztonságának növelése 
a csomópontban régi lakossági 
igény volt. A Báthory utca Üllői 
út–Ady Endre út közötti szaka-
sza ugyanis másodrendű főútvo-
nal jelentős átmenő forgalom-
mal, amely a József Attila utcai 
csomópontban veszélyezteti a 
gyalogosforgalmat – tájékoztat-
ta a Kispestet a polgármesteri 
hivatal Városüzemeltetési és 
Közbiztonsági Irodája. 
Megtudtuk, a munkák során a 
gyalogátkelőnél a járda kiszé-
lesítésével szűkítik le az úttes-
tet. A forgalomtechnikai terv 
szerint a szükséges táblákon 
túl fehér-piros színű „zebra” is 
figyelmezteti majd az autóso-
kat. A munka az időjárás függ-
vényében várhatóan december 
közepéig tart majd.

KÖZLEKEDÉS

Gyalogátkelő épül
K

Rendhagyó sportfórumot tartottak november 19-én a városhá-
zán: az ünnepséggé változtatott rendezvényen egykori sporto-
lók, sportvezetők, támogatók először vehették át az idén alapí-
tott Kispest sportjáért díjakat.

Az uniós támogatásból 1,5 ki-
lométernyi épített út, valamint 
3 kilométernyi egyéb kerék-
párforgalmi létesítmény – fes-

téssel, táblával, piktogrammal 
jelölt szakasz – valósulhat 
meg. Megtudtuk, jelenleg a tá-
mogatási szerződés megkötése 

van folyamatban. A tervek sze-
rint nyáron indulhat, és ősszel 
befejeződhet az építkezés.
A kerékpárút része volt a pol-
gármesteri programnak is. 
„Nagyon örülök a sikeres pá-

lyázatnak, hiszen a bicikliúttal 
újabb lépést teszünk a bizton-
ságosabb és élhetőbb Kispest 
megteremtése felé, tovább 
népszerűsíthetjük az alterna-
tív közlekedési eszközöket 
és az egészséges életmódot 
is” – mondta el a Kispestnek 
Gajda Péter.
Az út tervezett nyomvonala 
a Határ úttól a Kőbánya-Kis-

pest metróvégállomásig tart. 
Számos közintézményt kap-
csol össze, a két intermodális 
közlekedési csomóponttal: a 
Pannónia és az Esze Tamás 
utcákon haladva például két 
általános iskolát, a Hungária 
úton pedig a kerületi rendőr-
kapitányságot. A bicikliút a 
Hunyadi utca mellett éri el a 
Kossuth teret, Kispest hagyo-
mányos városközpontját, s a 
piacot, a bíróságot, a postát és 
Centrum áruházat teszi kerék-
párral elérhetővé a KÖKI-vel (a 
Katica utcai szervizúton a Vak 
Bottyán utcai kerékpárúthoz 
fog csatlakozni). A nyomvonal 
mentén az egyes intézmények 
térségében kerékpártárolókat 
helyeztet el az önkormányzat. 
A Főváros javaslatára az Esze 
Tamás utcában a kerékpárút az 
úttesten halad majd.

Kerékpárút létesülhet Kispesten
Mintegy 75 millió forint EU-s forrást nyert az önkormányzat kerékpárút megépítésé-
re. A Kerékpározó Kispest elnevezésű pályázatot júliusban nyújtotta be a kerület. 

FEJLESZTÉS

A

A kispesti kerékpárút 
tervezett nyomvonala

osztállyal feljebb játszhatnak), 
valamint a Honvéd focicsapa-
tának Magyar Kupa-győzel-
mét. A jövő évvel kapcsolatban 
úgy fogalmazott, hogy az idén 
nyújtott támogatásokból, szol-
gáltatásokból 2010-ben sem 
szeretne visszalépni az önkor-
mányzat. 
A folytatásban Lehoczki Zol-
tán, a Humánszolgáltatási 
Iroda munkatársa a sportszer-
vezeteket érintő feladatokról 
tájékoztatta a megjelenteket. 
Az ünnepi műsorban közremű-
ködött Haraszty Tímea fuvo-
lán, Bella Domonkos gitáron 
és Sajtos Renáta hegedűn.
Az első elismeréseket a polgár-
mestertől, dr. Istvánfi Sándor
jegyzőtől és Szujkó Szilviától, 
a Közművelődési, Oktatá-
si, Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottság elnö-
kétől vehették át a díjazottak.
Kispest sportjáért díjat kapott: 
Cserjés István, Faragó La-

jos, Kaszás Kálmán, Kozma 
Mihály, Lenkey Géza, Rá-
kóczi László, Sikesdi Gábor, 
Szurgent Lajos, Vági István, 
Ács Ödön (posztumusz), Ko-
vács Kálmán, Gyimesi László, 
Kerekes Balázs, valamint Pi-
roska János.

Telkesné Ács Klára vette át 
Ács Ödön posztumusz díját

November 24-én délben 
a Templom téren a Köz-
park Kft. díszkivilágítását 
szerelő munkásai észre-
vették, hogy egy idegen 
bemászott a cég műhely-
kocsijába, akit nyomban 
távozásra szólítottak fel a 
dolgozók. 
Bán Zoltán, ügyvezető 
igazgatótól megtudtuk, a 
fiatalember a távozás so-
rán az egyik munkást ki-
lökte a kabinból, megütöt-
te a földön fekvő embert, 
majd elvette a telefonját 
és elmenekült az Esze 
Tamás utcán. A kollégák 
nem hagyták ennyiben a 
dolgot, kocsiba ültek és 
rövid keresés után a Rá-
kóczi utcában megtalál-
ták, és együttesen elfogták 
a támadót, akit átadtak a 
rendőrségnek.

BŰNÜGY

Rablót 
fogtak
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KMO-ban rendezett egy-
házi fórum közös imával 

indult, majd Gajda Péter tá-
jékoztatta a résztvevőket az 
önkormányzat legfontosabb 
feladatairól. A polgármester 
hangsúlyozta, az elmúlt 20 
után most sikerült először 
olyan költségvetést összeál-

lítani, amely nem tartalmaz 
működési hiányt, ami többek 
között azért is fontos, mert a 
nehéz gazdasági helyzet el-
lenére Kispest szinten tudja 
tartani szolgáltatásait: „a vá-
rosháza azon a színvonalon 
tudja nyújtani szolgáltatásait, 
mint az elmúlt években, an-

nak ellenére, hogy a gazda-
sági környezet lényegesen 
megváltozott” – fogalmazott. 
A továbbiakban ismertette az 

idei nagyobb kerületi progra-
mokat. Ezek közül kiemelte 
a játszóterek és a közparkok 
fejlesztését, a közbiztonság 
javítására tett intézkedéseket 
– térfigyelő kamerák és sebes-
ségmérő eszközök számának 
növelését –, a folytatódó a 
panelprogramot, valamint az 
idén elindult wekerlei nyí-
lászárók cseréjét támogató 
pályázatot. Hangsúlyozta, 

jövőre is folytatódik az egy-
házi működtetésű iskolák 
és az egyházi intézmények 
felújításának önkormányzati 
támogatása.
A folytatásban Gábor Ilona, a 
megbeszélés helyszínéül szol-
gáló KMO igazgatója adott 
tájékoztatást a közművelődé-
si intézmény történetéről és 
jelenlegei szolgáltatásairól. 
Mint fogalmazott, a 86 éves 
épület Budapest egyik legpa-
tinásabb intézménye, amely 
az utóbbi években komoly 
felújításon esett át. A naponta 
mintegy 450 látogatót fogadó 
intézménynek fő tevékenysé-
ge a közösségi közművelődés, 
„óvodásoktól a nyugdíjas 
korosztályig nyújtunk prog-
ramokat” – mondta az intéz-
ményvezető. A fórum zárásá-
ban az egyházi vezetők adtak 
tájékoztatást az idei évről a 
jelenlévőknek.

EGYHÁZI FÓRUM

Találkozó egyházi vezetőkkel
A kerületi egyházak képviselőivel tartott megbeszélést november 25-én az önkor-
mányzat vezetése.

Közös imával vette kezdetét a 
novemberi egyházi fórum

A

A polgármesteri program 
kiemelt feladatként kezeli 
a közterületi rend, tiszta-
ság, közrend kérdését ke-
rületünkben. Gajda Péter 
polgármester 2006-ban 
feladatként tűzte ki, hogy 
szervezzen a kerület akció-
kat, a lakosságot különösen 
irritáló szabálysértések el-
len, lépjünk fel hatékonyan 
a deviáns cselekményekkel 
szemben.
Az első két évben átlag 
havonta egy, majd 2008-tól 
havonta két alkalommal 
tartunk akciót a rendőrség, 
a közterület-felügyelet, a 
polgármesteri hivatal és 
a polgárőrség tagjaival. 
Célunk a közterületi sza-
bálysértések megelőzése, 
felderítése, megszakítása, 
szankcionálása. Külö-
nös figyelmet fordítunk a

Nagyobb rend, tisztaság!
prostitúciós tevékenység, a 
közterületi alkoholfogyasz-
tás, a kábítószer-használat, 
az ebtartási szabályok, az 
illegális hulladéklerakás, a 
hajléktalanok, a zöld terüle-
ten parkoló gépkocsik, az en-
gedély nélküli árusok, illetve 
a szelektív hulladékgyűjtő 
konténerek ellenőrzésére 
Ellenőrzzük a vendéglátó 
egységek, a boltok nyitva 
tartását, és az utóbbi hóna-
pokban kiemelt útjainkon el-
lenőrizzük a gyorshajtást és a 
tehergépjárműveket is.
Az elmúlt években az akci-
ók során 107 szabálysértési 
eljárást indítottuk, majd 600 
helyszíni bírság kiszabására 
került sor és a mintegy 3 000 
ellenőrzés során több száz 
figyelmeztetést tettek a kol-
légák. Emellett 17 körözött 
személyt is sikerült az évek 

TÁJÉKOZTATÓ

során elfogni. Nem tudom, 
a kedves Olvasó mennyire 
érzékelte előfeszítéseinket, 
de munkánk hatékonyságá-
nak növelése érdekében ké-
rem, hogy véleményükkel, 
javaslataikkal, észrevétel-
ükkel segítsék munkákat: 
Melyek legyenek azok a 
„fertőzött” területek, ahol 
kiemelt ellenőrzést tart-
sunk? Mi legyen munkánk 
központi kérdése (köz-
tisztaság, közbiztonság, 
stb)? Várom javaslatukat 
írásban, levélben, vagy a 
jegyzo@kispest.hu e-mail 
címen, vagy a 34-74-529-es 
telefonszámon.
A következő hónaptól kezd-
ve beszámolok az ellenőr-
zések eredményeiről is.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

Puskás Ferenc halálának 
harmadik évfordulója alkal-
mából az önkormányzat ne-
vében Gajda Péter polgár-
mester és Vinczek György 
alpolgármester koszorút he-
lyezett el november 18-án a 
Szegfű utcai iskola falán 
lévő emléktáblán. A meg-
emlékezésen dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző, 
valamint Cserny Sándor, 
dr. Tarnai Richárd és Tóth 
Tibor önkormányzati kép-
viselők is részt vettek.
Bozsik Józsefnek és Puskás 
Ferencnek tavaly novem-
berben állított emléktáblát 
az önkormányzat annak a 
Szegfű utcai – a volt Kert-
városi – iskolának a falán, 
ahol Kispest díszpolgárai, a 
legendás focisták tanultak 
az 1930-as években.

Bozsikra és 
Puskásra 
emlékeztek

KOSZORÚZÁS



8 2009. december 2. 92009. december 2.KISPEST KISPEST

zt, hogy az ember egyre 
érettebb (cinikus meg-
fogalmazások szerint 

öregebb) lesz, többek között 
az is jelzi, hogy szaporodnak 
az életében a kerek évfordu-
lók. Így esett be életembe az 
a tény is, hogy idén ünnepli 
egykori középiskolám – a 
Trefort – fennállásának öt-
venedik évfordulóját. Persze 
akkor még 3.sz. Latinca Sán-
dor Gép- és Villamosipari 
Szakközépiskolának hívták. 
Ha már évforduló, akkor azt 
is elárulom, hogy jövőre lesz 
negyven éve, hogy beiratkoz-
tam a patinás Kossuth téri 
intézménybe. Jólesett, hogy 
mint egykori diákot, engem 
is meghívtak az ünnepség-
sorozatra. Nagyon más volt 
a hetvenes évek első felében 
középiskolába járni. Főleg 
ebbe a középiskolába. Ki-
jártunk üzemekbe szakmai 

gyakorlatra, hamar felnőttes 
közegbe kerültünk, az akkori 
házirendben és nevelői gya-
korlatban keveredtek a mai 
szemmel is megengedő és a 
prűd szabályok. Kifejezetten 
felnőttes és megengedő sza-
bály volt például, hogy az arra 
kijelölt területen a harma-
dikos és negyedikes diákok 
is legálisan dohányozhattak 
(!), ez ma már nem trendi. 
A szokások persze változtak 
akkor is, míg elsőben rászól-
tak a hosszú hajért a fiúkra,
negyedikben már volt fiatal
férfi tanár is, aki hosszú ha-
jat hordott. Azt viszont mai 
napig nem értem, hogy miért 
járt intő csókolózásért. Furcsa 
volt ennyi év után ismét kö-
rülnézni az ismerős régi falak 
között, hiába mondtam meg-
annyi beszédet már életem-
ben, miközben eleget tettem 
a mostani felkérésnek, bizony 

jókora gombóc volt a torkom-
ban. Valami olyasmit mond-
tam – nem feltalálva a spanyol 
viaszt – hogy talán nem az 
fontos, mi lesz belőlünk, ha-
nem az, hogy milyen emberek 
leszünk. Némi lámpalázzal 
küszködve hozzátettem még, 
hogy minél többet megőriz 
valaki egykori természetéből, 
valószínűleg annál kevesebbet 
hibázik. Ezt üzentem egykori 
iskolámnak. Orbán Viktor 
már nem volt se lámpalázas, 
se gátlásos, mikor a maga üze-
netét megküldte az általános 
iskolák igazgatóinak. Az még 
rendben volna, hogy kifejez-
te jókívánságait, de néhány 
mondat után a levél átment 
kampányüzenetbe és a kor-
mányváltás szükségességéről 
győzködte a pedagógusokat. 
A tudósítások szerint néhány 
helyen a levelet kitették az 
iskola faliújságára, pedig a 

rendszerváltozás emlékezetes 
„négy igenes” népszavazásán 
elsöprő többség voksolt a 
munkahelyi politizálás ellen. 
Sőt, a mai felmérések is azt 
mutatják, hogy enyhén szólva 
nincs igény az iskolákban a 
politikára. Persze Orbán elnök 
úr arról elfelejtette tájékoztat-
ni az igazgatókat, hogy a pe-
dagógusok keresete januártól 
nőni fog. Igaz, ezt a Bajnai-
kormány javasolta az Ország-
gyűlésnek, és a mai – szocia-
lista – többség szavazta meg. 
A keresetnövekedés ugyanis 
annak az adócsökkentésnek 
a következménye, amely egy 
átlagos keresetű munkavál-
lalónak akár 15 ezer forinttal 
többet is a zsebében hagyhat. 
Ez rengeteg pedagógus lehe-
tőségeit is javítja, még most, 
a válság nehéz körülményei 
közt is. Ez is egyfajta üzenet, 
és nem csak az iskolákba.

Üzenet az iskolákba
BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

A

„...minél többet megőriz valaki egykori természetéből, 
valószínűleg annál kevesebbet hibázik.”

vek óta sokszor gondol-
kozunk azon, főleg így 
a tél közeledétvel, hogy 

hol húzódik a közösségi és az 
egyéni felelősség határa. Mi 
az, amit mindenképpen be kell 
vállalnia az egyénért egy kö-
zösséget képviselő szervezet-
nek, társaságnak, vezetésnek, 
például az önkormányzatnak 
és mi az, ami már túl van ezen 
a határon. Mit várhatunk el 
azoktól, akiket képviselünk il-
letve, akik tőlunk várják, hogy 
segítséget nyútsunk. A napok-
ban úgy hozta a sors, hogy az 
egyik kereskedelmi televízió 
meghívására egy hétgyerkekes 
családhoz látogattam, akiknek 
jogerős bírósági határozat alap-
ján el kell hagyniuk a 2005-ben 
az önkormányzattól kapott la-
kásukat, mert hosszú évek so-
rán nem fizették az egyébként
nem túl magas bérleti díjat (7 
000 Ft/hó egy 80 m2-es laká-

sért). Vannak még a kerületben 
hozzájuk hasonlóan néhányan. 
Ez egy olyan jelenség, mellyel 
hosszú-hosszú ideje kűzd nem 
csak a kispesti, de valamennyi 
fővárosi önkormányzat, tehát 
független a most kialakult 
gazdasági válságtól. Évtizedek 
óta vannak olyan bérlői Kis-
pestnek is, akik nem fizetnek.
Vannak, akik tényleg nehéz 
szociális helyzetük miatt 
jutnak erre az elhatározásra, 
mások a könnyebb ellenállás 
irányába mozdulva teszik ezt. 
A lényeg, hogy az önkormány-
zatnak 100 millió forint feletti 
kintlevősége keletkezik. Ez 
olyan bevételkiesés, mely talán 
a legjobban fájhat a helyben 
adót fizetőknek, hiszen ezt a
pénzt itt nem tudjuk elkötleni 
a kerület vagyonára: iskolák-
ra, óvodákra, bölcsödékre, 
egészségügyi épületek felújí-
tására, karbantartására. Más-

részt rossz üzenet azoknak 
is, akik akár nyugdíjasként, 
akár aktívként ha nehezen is, 
de fizetik rendesen a bérleti
díjat, közös költséget, a lakás 
rezsijét. Joggal kérdezhetik, 
ha ők fizetnek, a többiek miért
nem. Vagy fordítva, ha ők – a 
nem fizetők – nem fizetnek, én
miért tegyem. A kerület min-
den segítséget megad azok-
nak, akik nehéz helyzetben 
vannak, anyagi támogatással, 
részletfizetésssel, a gyerekek
után járó segélyekkel, lakha-
tási támogatással. Az elmúlt 
években egyszer sem fordult 
elő például, hogy gyermekes 
családnak az utcára kellett vo-
nulnia télvíz idején, mert min-
dig találtunk megoldást. De el 
kell gondolkodniuk azoknak 
is, akik többet vállalnak annál, 
mint, amit olyan nyilvánvalóan 
megenged saját teherviselésük, 
hogy jól döntenek-e. Jól döntöt-

tek-e akkor, amikor az ötödik 
után a hatodik gyermeket is 
felvállalják, tudva, hogy nehéz 
körülmények közé születve 
nem biztos, hogy meg tudják 
adni számunkra a legtöbbet. 
Tudván tudva, hogy a közösség 
segítségére, támogató adófo-
rintokra lesz szükség ahhoz, 
hogy fenntartsák önmagukat 
és gyermekeiket. A közösség 
persze segíteni fog, hisz a vé-
gén mindig segít. A felelősség 
kérdését azonban mindenki-
nek át kell gondolnia az adott 
történetben. Ezt próbáltam 
megértetni a hétgyermekekes 
családanyával is a helyszínen, 
miközben persze ígéretet tet-
tem arra, hogy bár tavasszal el 
kell hagynia a házat a bíróság 
ítélete alapján, de addig nem 
kell máshová menniük, más 
segítséget pedig, mint, ahogy 
eddig ezután is megad a kerü-
leti önkormányzat.

Felelősséggel tartozunk 
önmagunkért is

É

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete novem-
ber 17-én tartotta soros 
ülését:

- Több mint két órán át 
tárgyalta a testület az első 
napirendi pontot, a Méta 
utca és környékére vonatko-
zó településrendezési szer-
ződést. A terület tulajdonosa 
ingatlanfejlesztést kíván 
végezni, amely kiterjedne a 
meglévő építmények bontá-
sára, a hasznosítási funkció 
módosítására, az ingatlan új 
funkciójú beépítésére, az eh-
hez szükséges infrastruktúra, 
közlekedési kapcsolatok 
kialakítására. A településren-
dezési szerződés a tulajdont 
és az üzemeltetést érintő 
kérdések tisztázása miatt, 
valamint azért készült, mert 
a terület tulajdonosa finan-

Testületi döntések
szírozza a KSZT elkészítését. 
A napirendi pontot előterjesz-
tő polgármester elmondta, a 
szerződéssel olyan egyeztetési 
folyamat indulhat el az ön-
kormányzat, a tulajdonos és a 
környék lakói között, amelynek 
eredménye egy mindenki szá-
mára elfogadható, mindegyik 
fél érdekeit szolgáló fejlesztés 
lehet. Több ellenzéki képviselő 
és a lakók képviselője aggályait 
fogalmazta meg az előzetes tá-
jékoztatással, a szerződéssel és 
a tervező által az ülésen bemu-
tatott tervekkel kapcsolatban is. 
Feltevéseikre, véleményeikre 
reagálva Gajda Péter többször 
is hangsúlyozta, hogy a napi-
rend ezúttal még nem övezet-
átsorolásról, hanem a közös 
gondolkodás, a párbeszéd elin-
dulásáról szól. (Mint azt a vita 
során a tulajdonos képviselője 
elmondta, a lakosság tájékoz-

tatása érdekében már nyár óta 
próbáltak kapcsolatba lépni 
a szerződést most leginkább 
támadó Tóthné Szabó Évával 
és a terület önkormányzati kép-
viselőjével, ám ez eddig nem 
sikerült. Mihály András az ülé-
sen jelezte, hogy őt nem kereste 
meg a tulajdonos képviselője.) 
A vitában többször megszólat 
Gyulai István főépítész is. Arról 
tájékoztatta a testületet, hogy 
a jelenlegi övezeti besorolás 
szerint a terület 90%-a L4-es, 
családi házas, 10 %-a – a Méta 
út mellett – IZ keretövezet. A 
tervezett változás lényege sze-
rint a jelenlegi kertvárosi rész 
mellett, a Zombor utca túloldala 
– a terület mintegy 50%-a – L4-
es családi házas övezet marad. 
A BKV-garázs melletti rész 
– ez az összterület kb. 25%-a 
– munkahelyi övezetbe kerülne 
logisztikai funkcióval. A két 
rész közötti maradék területen 
IZ keretövezetbe sorolt terület 
jönne létre. Az ide elképzelt 
irodaépületek védőrendszert 

képeznének az M5-ös au-
tópálya felől jövő zaj ellen. 
Ennek az övezetnek lenne 
része egy 13 ezer m2-es zöld-
terület, amelynek részeként 
a lakóterület és az irodák 
között pluszvédelemként 
zajvédő dombot alakítana ki 
a fejlesztő. A terület centru-
mában közhasználatú parkot 
alakítanának ki a közepén 
közösségi funkciójú épület-
tel. Szerződéskötéskor 5 mil-
lió, a szabályozási terv elfo-
gadásakor további 35 millió 
forintot, valamint egy 3000 
m2-es telekrészt kap az ön-
kormányzat a tulajdonostól. 
Zárszavában a polgármester 
úgy fogalmazott, a vitának 
az is haszna volt, hogy el tud 
kezdődni a párbeszéd, elin-
dulhat egy folyamat, amely-
nek a vége Kispest fejlődését 
szolgálhatja.

- Elfogadta a testület a 
GAMMA Kft.-vel 2007 
augusztusában kötött szer-

ződés módosítását. Az ön-
kormányzat annak idején 
nyílt pályázaton értékesítette 
a Vak Bottyán utca–Sza-
bó Ervin utca–Bethlen 
Gábor utca–Katica utca 
által határolt területet az 
ingatlanfejlesztő cégnek. A 
szerződésben sportcsarnok 
építését is vállalta az új tulaj-
donos. Tájékoztatása szerint 
a gazdasági válság miatt a 
sportlétesítmény megépítése 
veszélyeztette volna a teljes 
beruházás megvalósítását. 
Ezért kérte, hogy kihagyhas-
sa azt a projektből. Nyáron 
a testület arról határozott, 
hogy 1 millió euró ellenében 
lemond a sportfunkcióról 
és a visszavásárlási jogról. 
Most az összeg megfizetésé-
nek módját és feltételeit tar-
talmazó szerződésmódosítást 
fogadták el a képviselők. 

- A jövő évi igazgatási 
szünetekről is döntöttek a 
képviselők: 2010-ben a nyári 

időszakban július 26-tól au-
gusztus 6-ig, a téli időszakban 
december 27-től 31-ig tart igaz-
gatási szünetet a polgármesteri 
hivatal. 

Tárgyalta és elfogadta a tes-
tület az önkormányzat jövő 
évi költségvetési tervezetét. 
A gazdasági terv céljairól a 
polgármester elmondta, azokat 
a szolgáltatásokat, amelyeket 
eddig nyújtott a kerület, a jövő-
ben is azon a magas színvona-
lon szeretnék biztosítani, mint 
ebben az évben. Hozzátette, 
emellett a 2006-os választáson 
vállalt polgármesteri program 
jövő évre eső fejlesztéseit is 
szeretné megvalósítani az ön-
kormányzat. A szakmai anyag 
szerint szigorú és takarékos 
gazdálkodással Kispest megőr-
zi az önkormányzat költségve-
tési stabilitást, működési hiány 
és folyószámlahitel felvétele 
nélkül biztosítja a feladatok 
ellátást. A felszólalók közül 
többen jelezték, érdemi vitát a 

végleges számok tükrében lehet 
majd folytatni, hiszen a jelenle-
gi világgazdasági helyzetben 
hétről hétre változhat a költ-
ségvetési környezet. A testület 
a tervek szerint februári ülésén 
tárgyalja a jövő évi költségveté-
si rendeletet.

- Újabb uniós forrásra pá-
lyázik a kerület: siker estén a 
Corvin krt. 32. alatti Gondozási 
Központot felújítják, valamint 
az intézmény szakmai fejleszté-
sen és modernizáláson esne át.

- A képviselők úgy döntöttek, 
hogy határozatlan idejű üze-
meltetési és támogatási szerző-
dést írjon alá a polgármester a 
Katonai József utcai sporttelep 
működtetésére a Kispesti Atlé-
tikai Clubbal.

- A panelprogram folytatásá-
ról is szavazott a testület. Arról 
határozott, hogy a beérkezett 
pályázatokat lehetőségeihez 
mérten támogatja a kerület: a 

költségvetésben szereplő, 
összesen 40 millió forintot 
költségarányosan osztják ki 
a pályázóknak. Azokban a 
társasházakban, ahol önkor-
mányzati tulajdonú lakások 
vannak, biztosítják a pályá-
zati önrészt is, amely további 
74 millió forintot jelent.

- Elfogadta a testület az 
Egyesített Bölcsődék Szer-
vezeti és Működési Sza-
bályzatát, valamint az U-19 
Közalapítvány és a Kispesti 
Egészségügyi Gép-Műszer 
Alapítvány tavalyi működé-
séről szóló beszámolókat.

- Ötmillió forint kiegészítő 
támogatást nyújt az önkor-
mányzat a Reménység Két 
Tanítási Nyelvű Keresztény 
Általános Iskolának a zavar-
talan működés biztosítására. 
Az összegre a tanulók létszá-
mának emelkedése miatt van 
szüksége az oktatási intéz-
ménynek.
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Az idei évről

Sok tekintetben rendhagyónak 
számító év végéhez köze-

ledünk. Ennek megfelelően az 
eredményeket is az összefüggé-
sek figyelembe vételével érdemes
vizsgálni. A polgármesteri prog-
ram végrehajtása töretlenül folyt, 
csukott szemmel kell Kispesten 
közlekednie annak, aki nem lát-
ja a változásokat, a fejlődést. A 
legnagyobb eredménynek mégis 
azt tartom, hogy a nemzetközi 
pénzügyi válság közepette az 

önkormányzat minden kötelező 
és önként vállalat feladatainak 
maradéktalanul eleget tett, in-
tézményeinek működése zök-
kenőmentes volt. Mindezt úgy 
sikerült körültekintő, gondos 
gazdálkodással megvalósítani, 
hogy az előző évihez hasonlóan 
várhatóan a 2009. évet is pozití-
vummal zárhatjuk. Az elért ered-
mények értékét tovább növeli, 
hogy kedvezőtlen társadalmi és 
politikai környezetben sikerült 
megvalósítani azokat, melyek 
közül a legnagyobb problémát a 
felelőtlen ellenzéki magatartás 
okozza. Kispest sem mentesül-
het az országunkat sújtó negatív 
hatásoktól, amit a válság és az 
influenzajárvány okoz. Ebben a
helyzetben felelős politikusok az 
acsarkodás helyett az összefogást 
választanák országos és helyi 
szinten egyaránt. Ezzel szemben 

az ellenzéki pártszövetség az in-
tézkedések bírálatára szorítkozik 
és tagjai sokszor még önmaguk-
nak is ellentmondó felelőtlen nyi-
latkozatokat tesznek. Komoly ve-
szélyt jelentene minden állampol-
gárra, így a kispestiekre is a jövő 
évi országos költségvetés el nem 
fogadása, amiért az ellenzék jó 
ideje kampányol. Ez a nemzetkö-
zi pénzügyi elemzők egyre javuló 
bizalmának megingásához vezet-
ne, ami nemzeti valutánk elér-
téktelenedését, és a devizahitelek 
visszafizethetetlenségét okozná.
Az ellenzék vezére ehhez hason-
ló nyilatkozataival mára elérte, 
hogy személye komoly gazdasági 
kockázatot jelent, amennyiben 
ígéreteit valóban meg kívánja 
valósítani esetleges kormányra 
kerülése esetén. Sajnálatos, hogy 
a közelgő – és helyenként már 
jelen levő – influenzajárványból

is sikerült pártpolitikai kérdést 
csinálni ellenzékünknek. A kriti-
ka a széliránnyal együtt változik: 
hol az oltóanyag minősége, ere-
dete a tárgya, hol az oltóhelyek 
száma kerül a középpontba. 
Helyi szinten is csupán a téma 
változik, a módszer ugyanaz. 
Gyakran halljuk ellenzéki kép-
viselőink szemrehányó szavait a 
kőbánya-kispesti építkezés lassú 
megvalósításával kapcsolatban. 
Azt azonban szívesen elfelejtik, 
hogy saját képviselőik kampá-
nyukkal, bírósági keresetekkel 
évekig akadályozták a beruhá-
zást. A végrehajtás nehézségei 
ellenére 2009-ben egy sikeres 
és eredményes évet zárhatunk, 
melynek végéhez közeledve meg-
ragadom az alkalmat és minden 
kedves Olvasónak békés, boldog 
karácsonyt és örömökben gazdag 
új évet kívánok.

Fekete László (MSZP)

2009: a kilátástalanság, az egy-
re mélyebbre süllyedés, vala-

mint a sorra elutasított megoldási 
javaslataink éve volt. 
Rosszul indult 2009. Ekkor szem-
besült mindenki azzal a ténnyel, 
hogy a kormány elvette az em-
berektől a 13. havi nyugdíjat és a 
13. havi bért. Szomorú, hogy ezt 
a pénzelvételt Burány Sándor (és 
az MSZP) megszavazta. De nem 

csupán ezt, hanem megszavazta 
a nyugdíjkorhatár megemelését, 
a GYED csökkentését, a családi 
pótlék megadóztatását, az ÁFA 
emelését, a táppénz csökkentését. 
Szavazatával támogatta a szocpol 
(lakásépítési támogatás) elvé-
telét, valamint a 6 dioptria alatti 
szemüvegek támogatásának meg-
szüntetését is. Megszavazta az 
ingatlanadó bevezetését is. Ezzel 
szemben: a brutális és erőszakos 
bűncselekmények visszaszorítása 
érdekében a Fidesz benyújtotta 
a „3 csapás” nevű törvényt. Ezt 
leszavazta Burány és az MSZP. 
De leszavazták egyebek mellett 
a kisebb Parlamentre vonat-
kozó előterjesztésünket is. A 
legszomorúbb viszont az, hogy 
novemberben nemmel szavazott 
Burány Sándor a Fidesz „5 ja-
vaslat Kispestért” Programjára. 

Nemmel szavazott arra, hogy a 
Határ úti P+R parkolóban végre 
ismét ingyen lehessen parkolni, 
a BKV végállomást pedig felújít-
sák. Nemmel szavazott arra, hogy 
a Kossuth téri „Gödör” helyén 
végre park legyen; valamint arra, 
hogy az áruházi parkolót meg-
nyissák és minden kispesti ismét 
szabadon használhassa. Nemmel 
szavazott az M5 zajvédőfal egész 
Kispest hosszában történő meg-
építésére. Nemmel szavazott egy 
új bölcsőde létrehozására. Nem-
mel szavazott a gyermekgyógy-
ászati centrum visszaállítására. 
De fővárosi szinten sem volt jobb 
a helyzet. 2009-ben derültek ki 
azok a vérlázító gazemberségek, 
aminek során több tízmilliós vég-
kielégítéseket fizettek ki egymás-
nak a haveri körök mindenféle 
kitalált jogcímen. Magyarán ta-

licskával tolták ki a pénzt a BKV-
ból. A BKV felügyeletét pedig az 
MSZP főpolgármester-helyettese 
látta el. Az MSZP budapesti el-
nöke pedig éppen Burány Sándor. 
Érdekes, ugye? Most meg kiderül, 
hogy igazából senki nem tudott 
semmiről, senki nem felügyelt 
semmit. A végén majd megint a 
sofőrre, vagy a portásra verik a 
balhét. Talán nem véletlenül hív-
ják a budapesti MSZP-seket egy-
szerűen BKV szocialistáknak… 
Becsületesebb lenne vállalni a fe-
lelősséget és levonni a megfelelő 
következtetéseket. De a szocialis-
táknak ez nem megy, ezért mond-
hatjuk, hogy 2009 a felelőtlenség 
éve is volt. Reményeim szerint 
2010 második felétől már nem a 
kilátástalanság és a felelőtlenség 
fogja meghatározni a nemzet, a 
főváros és Kispest életét. 

Végigtekintve a 2009-es éven 
arra a megállapításra jutot-

tunk, hogy egy olyan év volt, 
amire méltán lehet büszke a kerü-

let. Az elmúlt évek átszervezései 
kapcsán végig azt mondtuk, azért 
van rájuk szükség, hogy stabil 
legyen a kerület költségvetése, 
kiszámítható legyen a működés. 
A jó gazdálkodás következtében 
az így megtakarított pénzek nem 
folytak el, valóban az egyensúly 
megteremtése történt, a kerület az 
idei évet hiány nélkül tudja zárni. 
Aki járatos az önkormányzatok 
költségvetésében, az tudja, hogy 
ez nem kis eredmény. A kerüle-
tünk ennek ellenére folyamatosan 
fejlődik, és erre kihasználunk 

minden lehetőséget. Saját erőből 
fejlesztettünk, közcélú felajánlá-
sokat fogadtunk el, lobbiztunk a 
fővárosi önkormányzatnál, illetve 
pályázatokon indultunk, ahol 
több esetben nyertünk is. Sorra 
fejlődnek játszótereink. Öröm 
nézni, hogy felújított játszó- és 
köztereink használata, látogatott-
sága mennyire megnövekedett. 
Sokakat foglalkoztató kérdés a 
közbiztonság. Ezen a területen a 
térfigyelő rendszer kiépítése nagy
intenzitással halad, immáron a 
lakótelepen kívüli részekre is 

megkezdődött a kamerák kihelye-
zése. Forgalmas útjainkon sorra 
jelennek meg a sebességkijelző 
készülékek, fokozva ezáltal a 
közlekedésbiztonságot. Komplett 
intézmény-felújítási munkánk már 
két óvodát érintett. Ezek a fejlesz-
tések már megvalósultak, de egy 
sor olyan is van, ami előkészítés 
alatt áll. Megkezdődik az orvosi 
rendelő aulájának rendbetétele, a 
Kós Károly tér komplett felújítása, 
jó úton haladunk, hogy a Nagykő-
rösi út mentén a zajvédő fal tovább 
épüljön. Tervezési szakaszban van 

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

Gulyás Zoltán (SZDSZ) Vegyes évet zár önkormány-
zatunk 2009-ben, hiszen tör-

téntek jó és kevésbé jó dolgok, 
illetve vannak, amik a korábbi 
ígéretekkel ellentétben nem tör-
téntek meg. Az mindenképpen 
kedvező, hogy a korábbi ciklussal 
ellentétben a költségvetés egyen-
súlyban van, nem folytatódott 
kerületünk eladósodása. Több 

közterünk megszépült, játszóte-
rek újultak meg. Ennek persze 
ára van, sajnos a panelprogramra 
pályázóknak a tervezett összeg-
nek csak töredékét tudja adni 
az önkormányzat. A dolgozók 
anyagi megbecsülése is szinte 
már szégyenletes a környező 
kerületekhez képest. Így van ez 
annak ellenére, hogy a szakmai 
elismertségük még országos 
szinten is kiemelkedően jó. A 
korábbi kampányokban a koa-
líció megígérte az Europarkkal 
szembeni telek sorsának rende-
zését, de a mai napig érdemi elő-
rehaladást a beépítés területén 
nem tapasztalhatunk. Az nem 
nevezhető előrelépésnek, hogy a 
korábban P+R parkolónak hasz-
nált területet lezárta a tulajdonos, 

és fizetőparkolóként üzemelteti.
Igaz, erre kerületünknek kevés 
ráhatása van, de az mindenkép-
pen visszatetsző, hogy a közeli 
területek is el vannak zárva a 
parkolni szándékozók elől, ezzel 
is növelve a fizetőparkoló bevé-
telét. A Majomsziget (mai nevén 
Stefánia ház?) helyén máig is 
megcsodálhatunk egy tekin-
télyes méretű gödröt, ki tudja 
mikor lesz itt egy Kispest belvá-
rosához méltó épület. Az viszont 
már biztos, hogy a be nem folyt 
építményadón túl körülbelül 100 
millió forintot veszített kerüle-
tünk ezen a szerencsétlen, a mu-
tyizás gyanúját is felvető ingat-
lan üzleten. A KÖ-KI építkezése 
rendeződni látszik, sajnálatos, 
hogy az ellenzék aknamunkája 

révén a közelben lakók egy része 
jelentős összegtől eshetett el. Az 
sem vidító, hogy a Sibrik felül-
járó lábánál található, áron alul 
elkótyavetyélt telken nem épül 
meg az a tornaterem, amiről egy 
időben zengett a kispesti sajtó. 
Örömteli, hogy az Összefogás 
Kispestért egyesület programjá-
ból egyre több dolog megvalósul, 
mint például a folyamatosan bő-
vülő közterületi kamerás megfi-
gyelő rendszer. Egyesületünk 
képviselőjeként továbbra is azon 
munkálkodok, hogy a jó dolgok 
sikeresen megtörténjenek, a 
problémák pedig mihamarabb 
megoldódjanak. Ezúton kívánok 
minden kedves kispesti lakó-
társamnak Áldott ünnepeket,és 
boldog új esztendőt.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

Az idei első véleményrovatban 
arról faggattak bennünket, 

miképpen képzeljük el ezt az 
évet?
Idézek az akkori válaszomból: 
„…azt várom az önkormányzat 

ez évi politikai és gazdasági 
szereplőitől, hogy cselekedete-
iket „a város érdekei mindenek 
fölött” elv vezérelje. Azt várom 
a várost vezető koalíciótól, hogy 
magatartásával ne kövesse az 
országos trendeket, ne játsszék 
kiszorítósdit, hanem a kerület ér-
dekében keresse a kompromisz-
szumot az ellenzékkel. Töreked-
jék arra, hogy a ránk következő 
hét szűk esztendőt ne súlyosbítsa 
helyi konfrontációkkal. Jelen-
tős, elsősorban a tulajdonunkat 
érintő kérdésekben ne állítsa a 
képviselőtestületet kész tények 
elé! Az ellenzéktől együttmű-

ködést remélek. Természetesen 
olyat, amire nem mondhatják a 
választók, hogy elvtelen. Arra 
kérem minden képviselőtársam, 
a legkisebb érdeksérelem miatt 
is időben tiltakozzék, de ezt elő-
ször ne a sajtón keresztül tegye. 
A város érdekében keressük meg 
korábbi sérelmeinkre a gyógymó-
dot, vagy ha az nem megy, tegyük 
félre jobb időkre!”
Nos, elvárásom nem mindenben 
jött be. A várost vezető koalíció 
nem szakított azzal a hagyomá-
nyával, hogy a saját tulajdonunkat 
velejében érintő kérdésekben nem 
konzultál az ellenzékkel, bizott-

sági tárgyalásokat is mellőzve, 
igenis kész tények elé állítja a tes-
tületet. Ez történt többek között a 
wekerlei fejlesztések koordinálá-
sára hivatott városfejlesztési cég 
létrehozásakor, illetve az egykori 
Gyáli Tsz-ingatlanok elidegeníté-
se és ingatlanfejlesztése ügyében. 
Az ellenzéki frakció is elkövette 
többször azt, amit – a város érde-
két tekintve –magam nem tartok 
helyes útnak: előbb jelent meg 
tiltakozása a sajtóban, vagy a 
bíróságon, semmint megkísérelte 
volna igazát a városházán, a tes-
tület keretén belül érvényesíteni 
Ezzel együtt, nem volt rossz év! 

Kispest önkormányzatának frakcióit arról kérdeztük, hogy mi a véleményük a 2009-es évről, 
hogyan értékelik az idei esztendőt?

a Nádasdy utca és a Vas Gereben 
utca kereszteződésében a körfor-
galom kialakítása, ami az ott élők 
zavartalan közlekedését hivatott 
szolgálni, segítve a biztonságos 
átkelést, elérve a Nádasdy utca 
forgalmának lassítását és ezáltal 
egy baleseti góc megszüntetését. 

Két olyan fejlesztés maradt el, 
amit személy szerint nagyon saj-
nálok, az egyik egy őrzött parkoló 
a Nagysándor József utcánál az 
Üllői út mentén. Úgy gondolom, 
hogy a mai viszonyok között 
gépjárműveink őrzésére oda kell 
figyelnünk. Lehet, hogy a terve-

zett megoldás nem volt tökéletes, 
de ilyenkor a terv módosítását, és 
nem a terv elhagyását kell szorgal-
mazni. A közeljövőben valamilyen 
zárt parkolóra, vagy garázsépítés-
re feltétlen szükség lesz. A másik a 
42-es villamos ügye, ami hosszabb 
távon mindenképpen a kerületnek 

is hasznot jelentene, ám azt be kel-
lett látni, hogy a jelen pillanatban 
és a meglévő körülmények között 
nem volt reális. 2010-re úgy gon-
dolom, hogy továbbra is folytatni 
kell a fejlesztéseket, és megfontolt 
gazdálkodással folytatni azt a 
munkát, amit megkezdtünk.
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Rendkívül sikeres volt a 
Kispesti Véradók Egyesü-
lete által november 21-én 
szervezett önkéntes kerüle-
ti véradás – tájékoztatta a 
Kispestet a civil szervezet 
vezetője. Somogyi Lászlóné 
hangsúlyozta: „nagy össze-
fogásról tettek tanúbizony-
ságot a kispesti véradók, a 
közelgő influenzajárvány
talán még a szokásosnál 
is jobban inspirálta az em-
berek, sokan érezték, még 
inkább segíteni kell a rászo-
rulókon”. Megtudtuk, ösz-
szesen 169-en jelentkeztek, 
közülük 143-an adhattak 
vért, így összesen 57,2 liter 
vér gyűlt össze. Legköze-
lebb jövő év elején, febru-
árban tart véradó akciót a 
szervezet.

Kitűnő 
eredmény 
a véradáson

EGÉSZSÉGÜGY

ondják, a régiek úgy 
tartották, hogy minden 

emberi lény egy tökéletes 
egész egyik fele, és hogy az 
élet sebeire csak az a ritka 
jó szerencse szolgáltathat 
gyógyírt, ha valaki találko-
zik a másik felével.... Bollók 
János és neje, Zsidei Margit 
60 évvel ezelőtt találták meg 
egymásban a hiányzó felet. A 
jászdózsai születésű kispesti 
pár november 4-én ünnepelte 
gyémántlakodalmát. Hatvan 

év közös élet – napjainkban 
sajnos ez egyre ritkább példa. 
Hatvan év, század-, sőt ezred-
forduló, ezernyi változás, de 
egyvalami változatlan maradt: 
az egymás iránt érzett szere-
tetük és tiszteletük. Jubileumi 
lakodalmukat házasságuk 
újbóli megerősítésével, népes 
családjuk (2 gyermekük, 3 
unokájuk és 2 dédunokájuk) 
körében ünnepelték.

MOLNÁR ESZTER

ÉVFORDULÓ

Gyémántlakodalom

A Magyar Vöröskereszt XIX. 
kerületi Nappali Melegedője 
november 13-án meleg vacso-
rával várta a Kispest terültén 
tartózkodó hajléktalano-
kat – mondta el lapunknak 
Kökényesi Györgyné. Az in-
tézményvezetőtől megtudtuk, 
a 120 adag töltött káposzta 
alig 3 óra alatt fogyott el, a 
vacsora után pedig könyveket, 
meleg ruhát és cipőt segített 
kiosztani hat vöröskeresztes 
önkéntes. 

Vacsora hajlék-
talanoknak

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Az Eötvös DSE és a Kis-
pest SE rendezett közösen 
ovifoci tornát november 
21-én, melyen a vendég 
Üllő ovis csapata mellett 
három – kispesti óvodák-
ból verbuválódott – csapat 
vett részt az Eötvös iskola 
tornatermében. Leggyor-
sabban az Üllőiek érkeztek, 
már 13 órakor megjelent az 
első ovis szülővel együtt. 
Negyed háromra együtt 
volt mindenki, kezdődött 
a játék. Kettéosztottuk a 
tornatermet, keresztben 
4-4 ellen játszottak a szép 
mezbe felöltözött komoly 
csapatok. A lebonyolítás 
szempontja volt, hogy a 10 
percig tartó mérkőzésekből, 
minél többet játszunk, így 
két kört játszva, összesen 
12 mérkőzést küzdöttek az 
ovisok. Egy-két néha még 
elpityeredő kisgyerek mel-
lett – akikbe igyekeztünk 
bátorságot önteni – feltűntek 
az oroszlánkörmeiket meg-
mutató „kemény” játékosok 
is. A nézők végig sportsze-
rűen biztatták csapataikat. 
A játék szoros eredményt 
hozott, a megszerezett 
pontok számában alig volt 
különbség. Gratulálunk a 
játékosoknak!
Eredmény: 1. Kispest zöld 
csapat (9 pont), 2. Kispest 
fehér és Kispest kék csapat 
(8 pont), 3. Üllő DSE (6 
pont).

DUFEK JÁNOS

Ovis foci torna
SPORT

z önkormányzati fenn-
tartású középiskola a 

bemutatkozás és a tapaszta-
latcsere szándékával rendezte 
a programot, és szeretné, ha 
hagyománnyá válna Kispes-
ten. Kerüljünk közelebb egy-
máshoz, az általános iskolák 
programjaihoz, problémáihoz 
– ezzel a gondolattal köszön-
tötte Petrovics Judit igazgató 
azokat az általános iskolai 
tanárokat, akik részt vettek 
a Deák gimnázium szakmai 
nyílt napján. A programot 
azért rendezték meg az intéz-
mény szakmai munkaközös-
ségei, hogy a gimnázium és a 
kerületi általános iskolák pe-

dagógusai kötetlen formában, 
jó szakmai légkörben vitat-
hassák meg a legújabb szak-
mai kérdéseket, módszertani 
eljárásokat. A szakmai napot 
megnyitó polgármester a ju-
bileumi programsorozat (idén 
90 éves a gimnázium!) méltó 
megkoronázásának nevezte az 
önkormányzati támogatással 
megrendezett találkozót. Azt 
is mondta Gajda Péter, hogy 
az elmúlt években nem volt 
hasonló szakmai eszmecse-
rére lehetőség, pedig az ilyen 
hasznos és jó programok óriási 
segítséget jelentenek az általá-
nos iskolai pedagógusoknak, 
amikor diákjaik továbbtanulá-

sához adnak tanácsot. A nyílt 
napra több foglalkozással, 
bemutató órával készültek a 
szakmai munkaközösségek. 
Az igazgatónő a Kispestnek 
elmondta, egyes munka-
közösségeknek – például a 
magyarnak és az idegen nyel-
vinek – már korábban is volt 
ilyen programja, ebből nőtt ki 
mostanra a szélesebb körű, hi-
ánypótló szakmai rendezvény, 
amellyel hagyományt szeret-
nének teremteni. Fontos, hogy 
ezzel is könnyebbé tegyük 
az általános iskolából a kö-
zépiskolába való átmenetet a 
diákok számára – jelentette ki 
Petrovics Judit.

Szakmai napon 
a Deák gimnáziumban

OKTATÁS

A kerületi általános iskolák pedagógusainak tartott szakmai nyílt 
napot november 24-én a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium.

A

M

jubileumi hetet novem-
ber 20-án Burány Sándor 

államtitkár, Kispest ország-
gyűlési képviselője, valamint 
Varsóczi Károly igazgató 
nyitotta meg. Ünnepi beszé-
dében az igazgató az oktatási 
intézmény elmúlt évtizedeit 
elevenítette fel, majd a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztéri-
um államtitkára – aki az alma 
mater egykori diákja volt – be-
szélt „trefortos” éveiről. Mint 
mondta, az iskolában eltöltött 
négy év a közösség mellett 
olyan szemléletmódot is adott 
számára, amely a mai napig 
meghatározza életét. Hangsú-
lyozta, a középiskolai évek egy 
fiatal számára a legmeghatá-

rozóbbak a személyiség kiala-
kulásában. Úgy fogalmazott: 
„nem az a fontos, hogy kiből 
mi lett, hanem sokkal inkább 
az, hogy ki milyen emberré 
vált, ebben az iskolában pedig 
olyan alapokat kapnak a diá-
kok, amely biztosítéka annak, 
hogy jó emberekké váljanak.” 
Végül azt mondta: „jó érzés és 
büszke vagyok arra, hogy eb-
ben az iskolában tanultam”.
Az ünnepség keretében az 
államtitkár és az intézmény 
igazgatója közösen leplezte le 
Trefort Ágoston emléktábláját, 
majd megnyitották az iskola- 
és szakmatörténeti kiállítást. 
A jubileumra évkönyvet is 
megjelentetett az intézmény, 

amely létrejöttekor (1959) az 
ország első szakközépiskolája 
volt. Az évfordulós rendezvé-
nyek november 25-ig tartottak 
a Trefortban. Rendeztek ün-
nepélyt a KMO-ban az iskola 
dolgozóinak, volt szavalóver-
seny, műveltségi vetélkedő és 
teremfoci-bajnokság, valamint 
tartottak többek között nyílt és 
fordított órákat, és rendeztek 
röplabda- és asztalitenisz-baj-
nokságot is. A programok sorá-
ból az egészségnap sem hiány-
zott, de természetesen egykori 
diákok élménybeszámolóit is 
meghallgathatták az érdeklő-
dők. A Trefort iskola jubileumi 
programsorozata november 25-
én iskolai bállal ért véget.

Ünnepelt a Trefort
JUBILEUM

Félévszázados fennállását ünnepelte egy héten keresztül a Trefort 
Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola és Diákotthon.

A

Budapest Főváros XIX. ke-
rület Kispest Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala 
aktuális, évenkénti felül-
vizsgálati auditja 2009. no-
vember 19-én zajlott le. A 
HUNGAROCERT Rend-
szertanúsító Iroda vezető 
auditora a mintavételes, 
nem minden szervezeti 
egységre és tevékenységre 
kiterjedő vizsgálata során 
öt iroda munkavégzését 
tekintette át. 
Ezen irodák a következők: 
Vagyongazdálkodási és 
Hasznosítási Iroda, Zöld-
program Iroda, Főépítész, 
Polgármesteri Kabinet 
Iroda informatikai része, 
Jogi Iroda közbeszerzési 
területe. A záró értekezle-
ten elmondta, hogy hiva-
talunk továbbra is megfe-
lel az ISO 9001 szabvány 
követelményeinek. Hasz-
nos észrevételei elősegítik 
munkánk színvonalának 
fejlődését, ügyfeleink 
megelégedését.

NAGY VIKTÓRIA
minőségügyi referens

Tájékoztató

kerületben korábban az 
Összefogás Kispestért 

alakult azért, hogy pártoktól 
függetlenül hozzon létre la-
kossági érdekképviseltet, míg 
a közelmúltban újabb szer-
vezetet, a Kispest Jövőjéért 
Egyesületet is azért hozták 
létre, hogy a bal- vagy éppen 
a jobboldali politikusokból 
kiábrándultaknak nyújtson 
érdekérvényesítő lehetőséget. 
A szárnyait próbálgató új szer-
vezet elnöke, Szebelédi Beáta 
lapunknak elmondta, helyi 
szinten szeretnének politizálni, 
de nem a „nagypártok”, hanem 
a kispesti közösség érdekében. 
Az alapítóknak – mint fogal-
mazott – egész egyszerűen 
elegük lett abból, hogy sokszor 
pártérdekek határozzák meg 

egy-egy a kerületiek számára 
előnyös vagy éppen előnytelen 
fejlesztés sorsát. Az a céljuk, 
hogy elősegítsék valamennyi 
olyan fejlesztési elképzelés 
megvalósítást, melyek a kerü-
letben élők érdekeit szolgálják, 
melyek jobb életkörülményeket 
biztosítanak a kerületieknek. 
„A kispesti civilek erejében 
bízunk, amivel a pártérdekek 
helyett a Kispesten élőknek 
fontos ügyeket szeretnék tá-
mogatni” – hangsúlyozta az 
elnök. Ilyen kiemelt ügynek 
tekintik a környezetvédelem 
támogatását, a lakótelepi és 
kertvárosi közterületek rend-
betételét, a parkosításokat, de 
olyan beruházások felkarolá-
sát is, amelyek az ittenieknek 
teremtenek új munkahelyeket.

Új civil szervezet
Egyre többen gondolják úgy, hogy a hagyo-
mányos politikai pártoktól független szer-
vezetekben biztosítanak új lehetőséget a 
lakossági érdekérvényesítésre, nemrégiben 
egy új civil szervezet alakult ezzel a céllal.

A
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Időskorúak nappali ellátásában 
részesülők központi karácsonyi 
rendezvénye az önkormányzat 
dísztermében december 22-én 
14.00-kor lesz.

I.SZ. IDŐSEK KLUBJA 
Corvin krt. 32.
December 3. 13.00: Irodalmi 
délután.
December 9. 10.00-12.00 és 
13.00-15.00-ig kézműves 
foglalkozás Karácsonyra 
készülve.

II. SZ. IDŐSEK KLUBJA 
Kossuth L. utca 202. 

December 8. 9.00-12.00: 
Egészségmegőrző nap.
December 22. 10.00-12.00: 
Egészségmegőrző nap.
December 29. 9.00-12.00: 
Egészségmegőrző nap.

III. IDŐSEK KLUBJA 
Ady Endre út 110.
December 8. 12.30: 
Játékos vetélkedő (karácsonyi 
szokásokból, karácsonyi 
hagyományokból totó játék).
December 21.: 
Karácsonyi zenehallgatás.

IV. IDŐSEK KLUBJA 

Táncsics M. u. 7.
December 3.  14.00: 
Kártyaklub.
December 09. 13.00: 
Mozgásterápia, masszázs.
December 29.  9.00 -11.00: 
Egészségmegőrző nap.

V. IDŐSEK KLUBJA 
József Attila u. 77.
December 9.: 
Torna, filmklub Bűn és bűnhő-
dés című film vetítése.
December 11.: Baptista 
énekkar vendégszereplése.
December 29.: 
Zenehallgatás.

SZABADIDŐ

Segítő Kéz programok

Karinthy Frigyest idézte meg 
az Üllői úti könyvtár idei utolsó 
KultúrCaféja november 14-én 
este. A program első részben 
„Karinthy örök...” címmel 
humoreszkekből összeállított 
irodalmi műsort láthatott a 
közönség a Szabad Ötletek 
Színháza művészeinek előadá-
sában. A folytatásban Dobrova 
Zsuzsanna és Tóthné Hamar 
Krisztina könyvtárosok nyelvi 
játékokkal gondoskodtak a vi-
dám hangulatról. Megtudtuk, 
a KulturCafé következő prog-
ramját január utolsó szombatján 
rendezik. A magyar esten nép-
táncosok és -zenészek lépnek fel 
a könyvtárban: a közönség rész-
leteket láthat a Parasztbibliából.

Karinthyval a 
könyvtárban

KULTÚRA OKTATÁS

170 éve született Steindl 
Imre leghíresebb alkotásait 

ismerhették meg november 24-
én a bolyais diákok. A délutáni, 
napos városnéző buszos túrán 
gyönyörködhettünk a világ-
örökség része címet is elnyert 
Országházban. Évről évre 
szervezünk kulturális sétákat 
a Belvárosba, mivel fontosnak 
tartjuk, hogy egyrészt meg-
ismerjék diákjaink a kerületi 
hagyományokat, nevezetessé-
geket, másrészt fedezzék fel a 

Belváros leghíresebb jelképeit 
is. Az emlékút a Rózsák terén 
folytatódott. A felújított Szent 
Erzsébet-templom is Steindl 
Imre alkotása. Idegenvezetőnk 
megvilágította számunkra 
a templombelsőt, láthattuk 
a már megismert gótikus 
boltozatokat, oszlopokat, és 
lassanként fényt kaptak Róth 
Miksa impozáns üvegablakai. 
A várost alkonyatkor hagytuk 
magunk mögött. A kivilágított 
Nagyboldogasszony templom 

hívogató fényei remélhetőleg 
más figyelmet és értelmet nyer-
tek az emléktúrának köszönhe-
tően. És a folytatás? December 
1-jén még távolabb utazunk: 
Bécsbe. Az adventi programon 
is megemlékezünk a nagy ma-
gyar építész-tervezőről, egye-
temi tanárról, hiszen Steindl 
mestere, tanára Fridrich von 
Schmidt tervei alapján készült 
a bécsi Városháza.

RÖHRIG ÉVA

A

Steindl Imre-emlékúton 
a bolyais diákok

em vitás, tarthatatlan 
állapotok uralkodnak a 
Zalaegerszeg utcai sze-

lektív hulladékgyűjtő sziget-
nél. A probléma súlyosságát 
jelzi, hogy már a találkozó 
„menetrendjét” tekintve sem 
volt egyetértés a konszenzusos 
megoldásra törekvő szerve-
zők és a baj gyors orvoslását 
szorgalmazó lakók között. A 
szervező Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) Zöld Haj-
tás Klubja pontosan felépített 
programmal készült, amelyben 
a célok tisztázása, a probléma 
vázolása, ötletbörze, előadás 
a fővárosi szelektív gyűjtési 
helyzetről, jó példák és a WTE 
programjának bemutatása, az 
önkormányzat elképzelései, 
megoldások megfogalmazása, 
valamint az önkormányzat 
számára javaslat készítése sze-
repelt. A mintegy háromórásra 
tervezett program ismeretében 
azonban az emberek azonnal 
szavazni akartak a gyűjtősziget 
eltüntetéséről (a szándékról 85 
névvel alátámasztott levélben 
is értesítették az önkormány-
zatot). Végül sikerült meg-
egyezni a kiindulási alapban: 
„nem akarunk koszos és büdös 
hulladékgyűjtőt a téren”. Az is 
kiderült, hogy az ellenzőkkel 
szemben vannak olyanok is, 
akik valamilyen formában el-
fogadnák a Zalaegerszeg utcai 
szelektív szigetet. 
Az érdemi együttgondolkodás 
és munka a probléma-leltár 
felállításával indult. Ferenczi 
István szervező-moderátor 
több gyűjtősziget elleni érvet 
– a kukák nem illenek ebbe 
a környezetbe, a gyűjtősziget 
túl közel van a házakhoz, bűz 
van, az üvegcsörömpölés és az 
autók zaja éjjel és hajnalban 
lehetetlenné teszi a pihenést, 

vízelvezetési gondok vannak 
a területen, máshonnan is 
idehozzák a szemetet, kevés a 
gyűjtőedény, s azokat is ritkán 
ürítik, a szél szétfújja, a hajlék-
talanok széthordják a szemetet, 
elhanyagolt a tér – jegyezhetett 
föl. 
Nagy Tamás, a Hulladék 
Munkaszövetség (HUMUSZ) 
munkatársa elmondta, hogy 
Wekerletelep mérete miatt 10-
15 szelektív szigetet igényelne, 
viszont most csak kettő van, és 
ez is forrása a problémának. 
Jelezte, a probléma felvetésén 
túl meglévő sziget áthelyezé-
sét csak alternatív javaslattal 
együtt támogatja a főváros, 
illetve a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt.
Somlói Judit, a WTE elnökségi 
tagja a tér megújításának már 
meglévő tervét ismertette: az 
egyesület a Kós iskolával és 
az Árnyas Óvodával együtt 
nyújt be pályázatot az Ökotárs 
Alapítványhoz a terület reha-
bilitációjára. Ebben szerepel 
a gyűjtőket eltakaró pergola-
rendszer kialakítása, virág-
ágyások kialakítása, fák, bok-
rok ültetése, információs tábla 
állítása a hulladéksziget helyes 
használatáról, a szelektív- és 
zöldhulladék hasznosításáról, 
műanyagflakon- és alumíni-
umdoboz-prés kihelyezése a 
lakosság számára, pihenőhely 
kialakítása. 
Tóth Tibor, az önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottságá-
nak elnöke elmondta, a bizott-
ság megvizsgálja az ötleteket. 
Ugyanakkor kérte a lakókat, 
jelezzék a Zöldkommandónak, 
ha azt tapasztalják, hogy más-
honnan hoznak ide szemetet. 
Azt is hozzátette, hogy sokan 
azt szeretnék, ha maradna a 
gyűjtőhely, ezért megegyezésre 

kellene jutni az ügyben. Kérte, 
fogadják el a jelenlévők, hogy 
az önkormányzat és a WTE 
közös akarata, hogy olyan 
megoldást találjanak, amit a 
lakók el tudnak fogadni. 
Lipcsei Szabolcs, a polgár-
mesteri hivatal Zöldprogram 
Irodájának vezetője a sziget 
megmaradásával és megújítá-
sával egyetértve azt mondta, 
a túlterheltségen további gyűj-
tőhelyekkel lehetne enyhíteni. 
Hozzátette, szemben az el-

Ötletbörze egy szelektív 
hulladékgyűjtőről

KÖRNYEZETÜNK

Legyen-e továbbra is szelektív hulladékgyűjtő sziget a Zalaeger-
szeg utcában, vagy szüntessék meg azt? Ha marad, milyenné kel-
lene válnia, hogy ne zavarja az embereket? Ha költöznie kell, hová 
menjen? Ezek voltak a főbb kérdései a Wekerlei Gyermekházba 
meghirdetett lakossági ötletbörzének november 14-én.

N

lenzőkkel, 120 ember szerint 
szükség van a szigetre. 
A Zöld Hajtás Klub részéről 
Tracey Wheatley ugyancsak 
a kulturált szelektív gyűjtés-
ről beszélt, és utalva a WTE 
pályázatára, kijelentette, az 
mintaprojekt lehet a szelektív 
gyűjtés minél szélesebb körű 
elfogadása érdekében, és azért 
is, hogy máshol is lehessen 
hasonló gyűjtőhelyet létesíteni 
Wekerletelepen. 
Összegzésre végül nem került 
sor a hosszúra nyúlt ötletbör-
zén. A lakók (a 85 aláíró ne-
vében is) ragaszkodtak a Zala-
egerszeg utcai szelektív sziget 
máshová helyezéséhez, a WTE 
viszont – mint azt Somlói Judit 
a Kispestnek is megerősítette 
– nem tudja képviselni csak 
ezt az egy törekvést, hiszen 
ezzel ellentétes lakossági vé-
lemény is van Wekerletelepen, 
és az egyesület térfelújítási 
programjában sincs szó a szi-
get megszüntetéséről. A civil 
szervezet vezetőségi tagja 
elmondta, bármi történik is az 
ügyben, a WTE megszervezi a 
rehabilitációt.

Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 
decemberi nyitva tartására az 
alábbiak szerint kerül sor:
december 18. (péntek): 

8.00 – 16.00 óráig tartunk 
ügyfélfogadást,
december 19. (szombat): 
ZÁRVA a hivatal,
december 24. (csütörtök): 
ZÁRVA a hivatal.

Igazgatási szünetet tartunk: de-
cember 28-31-ig ZÁRVA a hi-
vatal, kivétel ez alól az okmány-
iroda, amely ügyeletet biztosít 
az alábbi időpontokban:

december 28-án (hétfőn) 8.00 
– 16.00 óráig,
december 30-án (szerdán) 
8.00 – 16.00 óráig, (12:00 
- 12:30 között az ügyfélfoga-
dás szünetel).

Az ügyelet alatt kizárólag a kö-
vetkező ügyek intézhetők:

- lakcímbejelentés,
- elkészült okmányok 
átvétele (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, vezetői 
engedély),
- mozgásában korlátozott 
parkolási igazolványának 
kiadása,
- ügyfélkapu regisztráció,
- haláleset anyakönyvezése.

A polgármesteri hivatal első 
munkanapja 2010. január 4-e.
Megértésüket köszönöm.

DR. ISTVÁNfi SÁNDOR
címzetes főjegyző

Tájékoztató Főgáz 
ügyfélszolgálat
A Gázművek Zrt. központi 
ügyfélszolgálati irodája (1081 
Budapest, Fiumei út 9-11.) 
2009. december 1-jétől felújí-
tási munkálatok miatt zárva 
tart. 2010. január 18-tól meg-
újult környezetben, az eddig 
megszokott nyitvatartási rend 
szerint várják ügyfeleinket. A 
főpénztár, illetve a FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft. ügyfél-
szolgálata a megjelölt idő-
szakban is zavartalanul műkö-
dik, valamint az előrefizetős

gázmérők kártyafeltöltését is 
folyamatosan biztosítják. Te-
lefonos ügyfélszolgálatuk a 
06-40/474-474-es telefonszá-
mon továbbra is munkanapon 
8-18 óra között, csütörtökön-
ként 8.00-20.00 között hívha-
tó. Kizárólag gázszivárgások 
bejelentésére, vészhelyzet 
és üzemzavar elhárítására a 
477-1300-as és a 477-1333-
as szám éjjel-nappal áll az 
ügyfelek rendelkezésére. 
A kispesti ügyfélszolgálati 
iroda elérhetőségei: Üllői út 
201. (Europark Bevásárló-
központ) hétfő: 10.00-20.00 
kedd-péntek: 10.00- 18.00 
(pénztárzárás 17.30-kor).

Harasztÿ István a Hungart díjazot-
tak kiállításán vesz részt az Olef 
Palma házban, amely december 
5-én nyílik. Munkái a Belvárosi 
Galériában is láthatók a Hálózat 
című kiállításon. Skoda Éva 
Hatvanban az Arcok és sorsok 
című tárlaton állít ki. A Centrális 
Galériában a Szalmaszál Alapít-
vány kiállításán részt vesznek: 
Harasztÿ István, Mazalin Natá-
lia, Ruttkai Csaba és Skoda Éva.

KISPESTI HELIKON 
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Kispesti 
művészek

KULTÚRA
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Képviselői fogadóórák

Fogadónapok
Gajda Péter

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

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

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

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P:  8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. | 
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.

Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

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

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

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

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

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

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

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

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

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

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

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

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

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

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

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

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

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

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

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

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

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hét-
köznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kétheten-
ként), 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 biblia-
óra. 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 éve-
seknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt 
konfirmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus 
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő 
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon biblia-
óra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6 
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra 
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek 
este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap 
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), 
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, 
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

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

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

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

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 0620 / 
824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.lutheran.hu)
Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle, Hungária út 
37.), 10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 16 óra: ifjúsá-
gi istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők köre. Csütör-
tök: 18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: ifjúsági 
bibliaóra. 
Ezen kívül: fiatal házasok köre, baba-mama klub, házi
bibliaórák, hittan, konfirmáció stb. Lelkipásztori be-
szélgetések kérésre, igény szerint. Jézus mondja: „Bé-
kességet 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 ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 

házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden 
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találko-
zás 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 óra-
kor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt 
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütör-
tökön 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 biblia-
óra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor if-
júsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasár-
nap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szent-
ségimádás, 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 közös-
ségi 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. December 12. 
15.00 Karácsonyi ünnepség. December 25. 10.00 Kará-
csonyi istentisztelet, Majechrzak körzeti vén.

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 

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 megfejté-

se: „Vagy átvertek vagy nem dobom elég magasra”. Nyer-
teseink: Kiss Jánosné (Árpád út), Téglás Ildikó (Csokonay 
út). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény
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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 be-
mutatója)

December 3-5. 10-18 óráig
JÁTÉKPALOTA

Vasút-, hajó-, autó- és repülő-
modellek, Piatnik játszóház, 
bababuli

December 3. csütörtök 17.30
Nagy Balogh János kiállítóterem

MESETÁR 7 FŐRE
Gyermekönyvillusztrátorok 
Egyesületének kiállítása. A kiál-
lítás megtekinthető: 2010. január 
végéig.

December 6. vasárnap 10 óra
ELRABOLTÁK TÉLAPÓT 

mesemusical, a Mágnes Színház 
(gyermek színjátszó-musical 
stúdió) előadása.

December 6. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB

Eltörött a hegedűm...

December 9. szerda 17 óra  
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!” 

középiskolák komolyan vicces 
bemutatkozása. Információ: 
Forgon Miklós Tel.: 282-9826/
0106, 06-20-326-2620, e-mail: 
forgon@kmo.kispest.hu

ELŐTÉR GALÉRIA
Wahorn András képzőművész 
kiállítása. Megtekinthető: 2009. 
december 10-ig

December 11. péntek 18 óra
Szotyory László festőművész 
kiállításmegnyitója
A kiállítást megnyitja Petz 
György költő. A kiállítás megte-
kinthető: 2010. január 29-ig

December 11. péntek 19.30 óra 
JAZZ CLUB

Fellép a Béres Eszter Trió

December 12. szombat 
21-03 óráig

SALSA BULI
Sztárvendégek: Madeline Rodri-
guez és Mario Charon Alvarez

December 13. 16 óra  
VASÁRNAP DÉLUTÁNI SZÍNHÁZ

A Pódium Színház bérletes elő-
adása.
Luca napi ajándékműsor – ösz-

szeállítás világhírű musicalekből 
és operettekből

December 16. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ

Csodaszép ünnep - a Tárt Kapu 
Színház karácsonyi gálaműsora
A Tárt Kapu Színház előadásain 
a részvétel díjtalan!

December 18. péntek 20-23 
óráig

KÁNAÁN KLUB
Unplugged Kánaán koncert
Sztárvendég: „Mókus” Szirtes 
Edina - ének, hegedű
S talán még valaki?!
·  Télapó, ahogy még sosem 

láttuk. Hiszen Ő is csak egy 
ember…

„Golyó” Harna Péter - Télapó
„Kicsi” Ónodi Gábor – Kram-
pusz
·  Karaoke.  
Halljunk Benneteket is!...

·  „Süti, ropi, tánc, móka, kaca-
gás…”

December 19. szombat 18 óra
AZ OBSITOS ZENEKAR ÉS A KISPES-
TI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS 
KÖZÖS KARÁCSONYI KONCERTJE 

December 20. vasárnap 11 óra
KOLOMPOS EGYÜTTES KONCERTJE 
TÁNCHÁZZAL

Kiskarácsony, nagykarácsony

December 31. csütörtök 
20-04 óráig

SZILVESZTERI BÁL
Fellép az Artissimo Show 
Company. Zenél a Coctail 
Együttes. Szilveszteri ünnepi 
vacsora, tombola.

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 

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 órá-
ig és szombat 9-10 óráig

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

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

PILATES TORNA 
hétfő, szerda 17.30-19 óráig

RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos fog-
lalkozások!
kedd 9.30 és 10.15 óra

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
kedd, csütörtök 18-21 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 csü-
törtök 18-19 óráig
Középhaladó: szerda 18-19 
óráig, péntek 16.30-18 óráig és 
szombat 10-11.30 óráig
Haladó: szerda 19-20 óráig, pén-
tek 18-19.30 óráig és szombat 
11.30-13 óráig

BARANTA EDZÉS
5 éves kortól
szombat 16-19 óráig
További információ: 
www.baranta.net

GOJU-RYU KARATE
kedd 19-20.30 óráig, 
péntek 18.15-19.45 óráig

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Ovisoknak: heti 2 óra (csoport-
beosztás szerint)

Haladó csoport - alsó tagozat: 
heti 3 óra
Versenyzőknek: heti 8 óra

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról. Kedd, csütörtök 
19.15-20.45 óráig

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

TAI JI QUAN
hétfő 18-20 óráig

KLUBOK:

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig

MÁGNES SZÍNHÁZ
Gyermek színjátszó-musical stú-
dió. További információ: www.
magnesszinhaz.try.hu

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig

ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában 
(Bp. XIX. ker. Kós K. 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!

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

SZOMBATI PROGRAMJAINKBÓL:

FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
Moldvai-csángó magyar nép-
zene kicsiknek és nagyoknak 
minden hónap első szombatján 
10.00 – 12. 00 óráig. Játékos 
néptánc tanítás élő zenével, me-
sével, daltanulással és hangszer-
bemutatóval, 1 – 7 éves korig.
December 5. szombat 10.00-
12.00

RAJZPÁLYÁZAT
Benedek Elek születésének 
150., halálának 80. évfordulója 
alkalmából rajzpályázatot hir-
dettünk.
Az elkészült művekből 2009. de-
cember 1-től 2010. január végéig 
kiállítást rendezünk a Wekerlei 
Gyermekházban. 
A beérkezett pályamunkákat 
neves zsűritagok véleményezik, 
és értékes ajándékok kerülnek 
kiosztásra.
Az ünnepélyes megnyitóra 
november 5-én szombaton 15 
órától kerül sor. 

KARÁCSONYI KÉZMŰVES
Hozd el anyut, aput, nagyit, 
dédit, a tesódat, a barátaidat, és 
készülődjünk együtt izgatottan 
a karácsony estére! Készíthetsz 
saját kezűleg ajándékot, kará-
csonyfadíszeket, ajtódíszt!
Időpont: december 19., 10.00-
12.00
Belépő: 1000 Ft/fő, mely az 
anyagköltséget is tartalmazza.

PÉNTEKI PROGRAMJAINKBÓL:

ÉLETRAJZI FILMKLUB 
FELNŐTTEKNEK:

Érdekes és tartalmas nagy játék-
filmek híres emberekről.
A film megtekintése után egy
csésze tea mellett beszélgetünk 
a filmről.
Sütit, kekszet hozhatsz magad-
dal!
December 11. 16.30-19.00
Halhatatlan kedves – Ludwig 
van Beethoven
Szín., am.-angol romantikus 
dráma, 1994, 116 p
Rend.: Bernard Rose fsz.: Gary 
Oldman

MESE-FILM-KLUB
A diavetítéseken régi, kedves 
mesék elevenednek meg:

Gabi karácsonya, Hókirálynő, 
Diótörő, Boribon, a játékmackó. 
A vetítés után papírból gyertyát 
készítünk.
December 18. 17.00-18.00

KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta, 
bridzs időseknek és tanulni vá-
gyó fiataloknak egy kis keksz és
tea mellett.

Minden héten szombat délutá-
nonként 15.00-17.00 óráig.
A belépés ingyenes!

BETÉRŐ 
Hetedikes és nyolcadikos fiata-
loknak!
Gyere be suli után a szobánkba, 

-  ha nincs kedved még haza-
menni, és kint esik az eső 
vagy hideg van,

- ha beszélgetni akarsz,
- ha kérdéseid vannak,

-  ha nem tudod, mi legyen ve-
led nyolcadik után,

- ha nem érted a házit.
Nyitva: hétköznap 13.00-16.00 
óráig. Ingyenes!

CSALÁDI KÖNYVTÁR 
(Kós K. tér 15. Tel.: 282-9634)
Gyűjtő akció! Várjuk a jó álla-
potban lévő, megunt meseköny-
veket, a gyermekneveléssel, 
gyermekgondozással kapcso-
latos kiadványokat, valamint a 
környezetvédelemmel kapcsola-
tos könyveket!

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Olyan gyerekeket és felnőtteket 
várunk, akik szeretik a fejtörő-
ket, szeretnék fejleszteni szó-
kincsüket, és szeretnek játszani! 
Új kezdeményezés: Identity 
pszichológia társasjáték 15 éves 
kortól. 
A kedvenc társasjátékodat hoz-
hatod 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 részle-
teket olvashatnak honlapunkon 
vagy őszi programfüzetünkben. 
Tájékoztatást adunk telefonon 
vagy személyesen a gyermek-
házban.

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

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

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

Egy új magyar társasjáték az 
önismeret útjain vezet min-
ket. Megalkotója − dr. Füzesi 
Györgyi pszichológus −  lélek-
tani tudását és emberismeretét 
most nem tudományos közle-
ményben vagy tanácsadó ké-
zikönyvben adja közre, hanem 
egy társasjáték formájában hív 
a közös önismeretre. 
Identity a neve. Első pillantásra 
a játéktábla, a kocka, a lépésen-
ként kihúzandó feladat-kártyák 
formája nem üt el a táblás já-
tékok megszokott világától, ám 
a szabályok megismerése után 
kiderül: itt nem lesz verseny. 
Nem kell senkit megelőzni, 
nem kell senki után célba érni. 
Nincs győztes és vesztes − 
most mindenki nyer!
A megoldandó feladatok ön-
maguk megismerésére veze-
tik a játékosokat. Váratlanul 
megfogalmazódnak azok a 
kérdések, amelyek bennünk 
gomolyognak − Ki vagyok? 
Milyen vagyok? Miért vagyok 
a világon? −, és formát kapnak 
gondolataink. S közben szem-
lélhetjük játszótársainkat: ők 
vajon hogyan haladnak előre 
az önismeret ösvényén, meddig 
jutnak, és hol is vagyok én?
Bár győztes nincs: mindenki 
nyer. Ha nem a tábla mellett, 
hát később, egyszer; váratlanul 
nehéz helyzetbe kerülve, s ak-
kor a kijutásban éppen a játék 
során megszerzett önismeret 
segíti. 
A Wekerlei Családi Könyvtár 
(Wekerletelep, Kós Károly 
tér 15.) Társasjáték Klubjában 
minden pénteken 16 órától 
bekapcsolódhat a játékba. Egy 
játszma körülbelül két órán 
keresztül tart. Ha egyedül jön, 
társakra talál, ha családjával, 
barátaival érkezik, szívesen 
fogadjuk mindnyájukat. Az 
Identity játékot képzett vezető 
segíti, Kosztáné Dlugos Kata-
lin. Bejelentkezhet előzetesen 
a 282-9634-es telefonszámon 
a könyvtár nyitvatartási ide-
je alatt, vagy e-mailben a 
gyermekhaz@kispest.hu cí-
men.

Játék-e az 
önismeret?
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A HELYSZÍ-
NEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Meg-
bízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt ár. 
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: Kármán 
Sándor.: 276-9235, 06/20-415-1712 

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL 
SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZ-
TÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPI 
ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHO-
NÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131

MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK, ÍRÓGÉPET, 
VARRÓGÉPET, KÖNYVEKET, HANG-
LEMEZEKET, KERÁMIA- ÉS PORCE-
LÁNTÁRGYAKAT, BRONZTÁRGYAKAT, 
ANTIK- ÉS MODERN FESTMÉNYEKET, 
SZŐRMEBUNDÁT, RÉGI KITÜNTETÉST, 
LEVELEZŐLAPOKAT, EZÜSTNEMŰT ÉS 
MINDENFAJTA RÉGI TÁRGYAT. DÍJTA-
LAN 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. Tel.: 3248-692, 06/30-
9-826-269 

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

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

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS 
LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, OTTHO-
NÁBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁL-
LALOM. TEL.: 06/70-5020-131 

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE 
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 
06/70-381-740

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, 
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. In-
gyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. Ra-
kodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.: 280-
9059, 06/30-9-968-316

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

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

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

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

AJTÓK-, ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, 
szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-
628-704

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍ-
TÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUN-
KA. 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

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

VARRODA: Javítás, átalakítás, függönyvarrás. 
1195. Nagysándor J. u. 20, VI/ 20. Ny.: H-P: 14-
18, tel.: 06/20-55-44-500 

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

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

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

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, fala-
zás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfel-
újítás. Üvegezést és tereprendezést is vállalunk! 
Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! 
Tel.: 06/30-345-7130 

RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRUSÍTÁS, 
EGYES CIKKEKRE. Olcsón, szövetbélés 
100 Ft-tól/m2 nadrág derék bélelő, pántvágás, 
zsebanyagok, gombok, cérnák, zipp zárak 
nagy választékban. Kispest, Kossuth Lajos u. 
68. Tel.: 280-1147

FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthonában. HÁZ-
HOZ JÁRÓ FODRÁSZ, férfi-, női vágás-, fes-
tés-, dauer. KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL. Tel.: 
290-4382 

Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a leg-
jobb árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, 
tálcák, gyertyatartók, cukortartók, gyümölcstál 
stb. vétele. Tel.: 317-9938, 1077 Bp., Wesse-
lényi u. 19. 

PEDIKŰR nőknek és férfiaknak 1800 Ft (tyúk-
szem, körömbenövés, sarokrepedés kezelése). 
1191 Kosárfonó u. 28. Szöszi Szalon Tel.: 06/20-
555-9802

CSOKICSÖVEK az egészséges barnulásért! Új 
csövekkel, a régi árakon várjuk a szoláriumozni 
vágyókat! 1191 Kosárfonó utca 28. Szöszi Sza-
lon Tel.: 06/70-222-6282 

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

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

Minden nemű parkettás munkát, parketta csi-
szolás, lakkozás, átrakás, új parketta lerakása, 
lamináltozás anyaggal is, garanciával. Tel.: 708-
2789, 06/205-202-689 

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

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MA-
NIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, 
TELJES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS. 
MÁGNES TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS 
KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! 
VÉRCSEPP ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-
3998, 06/20-335-5653 

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosó-
gép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 
1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! Te-
lefon: 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 

Gyakorlott, leinformálható nyugdíjas beteg 
körüli munkát, ápolást vállal, hétvégén is. Tel.: 
281-4220, 06/30-863-9300 

Számítógépes hibák elhárítását, programok tele-
pítését, vírus irtást, router beállítást, gépek üzem-
be helyezését vállalom. Tel.: 06/20-805-7686 

HIDEG ÉS MELEG BURKOLÁS, GIPSZ-
KARTONOZÁS, FESTÉSI MUNKÁK, 
KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN, MEGBÍZHATÓ 
SZAKEMBEREKTŐL, KORREKT ÁRON. 
TEL.: 06/20-236-5259 

Festés, víz-, fűtés-, klímaszerelés, karbantar-
tás, teljes körű lakás-, házfelújítás, átalakítás. 
Tiszta, precíz munka. Díjmentes helyszíni 
felmérés. Tel.: +36/30-388-0926, www.
ingatlangeneral.hu 

Biztonsági rácsok, kapuk, kerítések készítését és 
egyéb lakatos munkákat rövid határidővel válla-
lom! Tel.: 06/30-5952-199 

INGATLAN

Kispesten, központban, működő fodrászat áta-
dó. Tel.: 06/20-343-8507

ÜZLET: Forgalmas helyen működő papír- író-
szer, játék, ajándék bolt bérleti joga betegség 
miatt sürgősen átadó. Tel.: 06/30-961-7866 

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

A CSIGA IS NÁLUNK VESZ HÁZAT !
A K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA

WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
WEKERLEI LAKÁSOK PANEL ÁRON!

CSENDES UTCÁBAN, 8 LAKÁSOS HÁZ-
BAN 47 NM. FÖLDSZINTI, KITŰNŐ ÁL-
LAPOTÚ, CIRKÓS LAKÁS SZEPARÁLT 
KERTTEL, SAJÁT AUTÓBEÁLLÓVAL 
ELADÓ! IRÁNYÁR: 11,8 M. FT. TEHER-

MENTES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!

8 LAKÁSOS HÁZBAN FÖLDSZINTI 45 
NM. SZÉP LAKÁS, SAJÁT NAGY KERTRE 
NÉZŐ ABLAKOKKAL, KÉTÁLLÁSOS 
GARÁZZSAL 12,3 M. FT. IRÁNYÁRON 
ELADÓ! TEHERMENTES, AZONNAL 

KÖLTÖZHETŐ! 

KÓS KÁROLY TÉRI SZÉP HÁZ MÁSODIK 
EMELETÉN 59 NM, 1+2 FÉLSZOBÁS, 
FELÚJÍTOTT, CIRKÓS LAKÁS 14,3 M. FT. 

IRÁNYÁRON ELADÓ!

KIADÓ LAKÁSOK 
WEKERLEI 12 LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN 
KÉTSZOBÁS, FIATALOSAN ÁTÉPÍTETT, 
FELÚJÍTOT, TELJESEN FELSZERELT, BÚ-
TOROZOTT LAKÁS 65 000 FT. +REZSI/HÓ 

HOSSZÚ TÁVRA BÉRBE ADÓ!

WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN NÉGY-
LAKÁSOS HÁZ HÁTSÓ, KÉTSZOBÁS, 
FRISSEN FELÚJÍTOTT LAKRÉSZE 
KÖZVETLEN KERTKAPCSOLATTAL, ÚJ 
BEÉPÍTETT KONYHÁVAL 70 000FT. + RE-
ZSI /HÓ BÉRELHETŐ! KÖZÖS KÖLTSÉG 

NINCS! 

WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN NÉGY-
LAKÁSOS HÁZAKBAN, BÚTOROZAT-
LAN 4-5 SZOBÁS, KÉTSZINTES LAK-
RÉSZEK 100 000 FT.+REZSI/HÓ BÉRBE 

ADÓK! KUTYA- CICA JÖHET! 

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK- 
KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! 

KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2 %, ÁFA NINCS!
Telefon: 348 0335 - 06/70/536 58 57

06/20/53 00 165
k.ingatlan@freemail.hu

www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT 

VÁLLALJUK!

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos 
állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szo-
bás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333 

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

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 

Kispesten a Jókai u.- ban eladó 75 nm-es ház-
rész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás, nagy fürdő-
szobás, 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 telek-
kel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461 

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es, 
két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi 
ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 
M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 
nm-es, családi ház, 2 külön 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/in-
gatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_haz/777906

BALATONAKARATTYÁN, A 100 NÖL TEL-
KEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, 
RENDEZETT CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 
SZOBA, NAGY KONYHA, FÜRDŐSZOBA, 
KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS FELÉ BŐ-
VÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHERMENTES, 
AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKER-
TES + SAJÁT KÚT- LEHET, HOGY CSERÉL-
NÉNK 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Eladó 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 cserél-
ném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962 

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

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti örök-
lakásomat, amin banki tartozás van, hitelátválla-
lással önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-3261 

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

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átla-
gos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 
+ 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-
670-48-67 

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen 
felújított, magas földszinti lakás, pince helyi-
séggel, 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, kül-
területi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas 
területtel, Tel.: 06/70-266-2884 

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, rá-
fizetéssel, 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 csalá-
di ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231 

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

Eladó Kispest centrumában, I. emeleti, szépen 
felújított, 1 + 2 félszobás, üres lakás tulajdonos-
tól. Ára alku nélkül 10,1 M. Ft. Tel.: 06/20-333-
6675 

Lakatos lakótelepen, 43 nm-es, első emeleti, 
felújított, parkra néző, vízórás, másfél szobás 
lakás eladó, 9,9 M. Ft-ért. Tel.: 282-6082, 06/20-
9-429-577 

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 

KIADÓ IRODÁNAK! Kiadó irodának, hosz-
szútávra, Kispest centrumában, I. emeleti, 1 + 
2 fél szobás, teljesen felújított, üres lakás. Tel.: 
06/20-333-6675 

Kispesti Templom téren TELJESEN FELÚJÍ-
TANDÓ, 18 nm-es minigarzon tulajdonostól 
eladó. ( Rendezett ház, szép környezet, Metró 
3 megállóra.) Iá.: 4,3 M. Ft. Érdeklődni: 06/70-
317-2290 

KIADÓ: Kispesten hosszútávra, központi helyen, 
30 nm-es, felújított házrész, kerttel, új háztartási 
gépekkel, alacsony rezsivel. Ára: 35.000 Ft/ hó + 
rezsi. Érd.: 06/20-22222-67

Kispesten, metró közeli, jó állapotú, erkélyes, 
klímás, II. emeleti garzon, mérhető fűtéssel 
ELADÓ. Iá.: 7,5 M Ft. Tel.: 06/20-22222-67

Eladó Kispesten, a Táncsics Mihály utcában, 6. 
emeleti, erkélyes, szabályozható fűtéses, 53 nm-
es, felújítandó, tehermentes lakás tulajdonostól! 
Azonnal költözhető. Ár: 8,1 M Ft. Érdeklődni: 
06/70-293-5755

Kispesten családi ház, áron alul ELADÓ. Jókai 
utca 65. Érdeklődni: 06/70-931-1086 

Kispesten, Mészáros Lőrinc utcában, 726 nm-es 
telken, 4 lakásos villaház, földszinti, 70 nm-es, 
kétszobás, hallos házrésze, telekhányaddal, 
(gyümölcsös), gk. beállóval, két tárolóval, 13,5 
M-ért eladó. Tel.: 06/30-950-4551, 321-2396

Cseréljünk! Kispesten családi házra vagy sze-
parált külön bejáratú házrészre cserélnénk, négy 
emeletesben lévő, magasföldszinti, 73 nm-es 
lakásunkat, ráfizetéssel. Tel.: 707-8955, 06/20-
346-5384

Wekerlén ELADÓ, hat lakásos társasházban, 
tetőtér beépítéses lakás, garázzsal, magán sze-
mélytől. Iá.: 20 M. Ft. Tel.: 06/30-236-3430 

Eötvös utcában, jó állapotú, harmadik emeleti, 1 
+ 1/2 szobás, 36 nm-es lakás ELADÓ. 8,5M Ft 
Tel.: 06/30-399-8990 

Eladó Kispest centrumában, József Attila u.-ban, 
IV. emeleten, egy felújított, 27 nm-es garzon, 
7,9 M. Ft-ért, vagy 1, vagy 2 db. minigarzonért 
cserélem. Tel.: 06/30-285-0947 

KIADÓ önálló, 60 nm-es, felújított, gázkon-
vektoros családi ház, bútorozva, 360 nm-es 
kerten, kocsibeállóval, hosszú távra. 80.000 
Ft/ hó + rezsi. Tel.: 06/70-383-5155

Kispesten, Hunyadi utcában, külön bejáratú, 30 
nm-es felújított, bútorozott lakás, 2009 decem-
ber 15.-étől 45.000 FT + rezsi áron KIADÓ. Jó 
közlekedés. Tel. 06/20-976-4991 

Kispesti Gimnáziumban, táncterem csütörtöki 
napokon, 16-22 óráig, valamint tornaterem, 
hétfőn és szerdán 17-19 óráig, januártól BÉ-
RELHETŐ. Érd.: 282-9389, Rejtő Irén Mária.

Keresek 1-2 szobás eladó lakást. Tel.: 06/70-
252-91-88 

Wekerlei hatlakásosban, 44 nm-es, felújított, 
azonnal beköltözhető, cirkófűtéses lakás, be-
építhető padlással, kerttel (gépkocsibeállás), 
téglatárolóval eladó. Irányár 14.99 M Ft. Tel.: 
06/20-527-2078 

Kispest kertvárosában, 430 nm-es telken, 65 nm-
es, felújítandó, összkomfortos családi ház eladó. 
Iá.: 20 M. Ft. Tel.: 06/70-273-3007 

Kispesten a Rákóczi u.-ban, 31 nm-es házrész, 
kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,9 M 
Ft. Érd.: 06/70-389-5067 

KISPESTHEZ közel, Pestlőrincen, előkertes, 
kiemelt, stabil építésű, részben alápincézett, 
betonfödémes családi ház, 100 négyszögöl 
telken, 22.800.000 Ft-ért eladó. Kétszobás, ét-
kezőkonyhás, világos, jól alakítható, bővíthető, 
gáz-cirkófűtéses. Gépkocsibeálló van. HETING 
INGATLANIRODA; www.heting.hu; 290-7442; 
06/30-954-2326

KISPESTEN, parkos környezetben, első emeleti, 
gáz-cirkó fűtéses, kétszobás, jó állapotban lévő 
téglalakás, kulturált társasházban, azonnal köl-
tözhetően eladó. Nagyszerű közlekedés, mégis 
csendes hely! Irányár: 11.300 000 Ft. HETING 
INGATLANIRODA; www.heting.hu; 290-7442; 
06/30-9542-326

KISPEST családi házas beépítésű részén, 70 nm-
es, három szobás, gáz-cirkófűtéses, önállóan álló, 
külön bejáratú ház, 281 nm telken garázzsal csak 
19.200.000 FT! HETING INGATLANIRODA; 
www.heting.hu; 290-7442; 06/30-954-2326

ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház fele, Kispest klasszikus 
kertvárosában, kulcsrakészen, 26.000 000 
Ft. Négyszobás, nappalis, étkező - konyhás, 
dupla fürdőszobás, elválasztott kertrésszel, 
kocsibeállóval. HETING INGATLANIRO-
DA; www.heting.hu; 290-7442; 06/30-281-
1877

ALKALMI VÉTEL! Pestlőrincen, Kőbánya 
- Kispesthez közel, 105 nm-es, három szobás, 
két lakószintes családi ház + külön épületben 
lévő két db. önálló bejáratú garzonlakás, 150 
négyszögöl telken eladó. Mindkét épület körbe-
járható, rendben tartott. Fix ára: 25.000 000 Ft. 
HETING INGATLANIRODA; www.heting.hu; 
290-7442; 06/30-954-2326

A KERÜLETBEN ELADÓ CSALÁDI HÁ-
ZAT, IKERHÁZAT ÉS LAKÁST KERESÜNK 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. TELJESKÖRŰ 
ÜGYINTÉZÉS, JOGBIZTONSÁG! HETING 
INGATLANIRODA; www.heting.hu; 291-3357; 
06/30-954-2326 

Kispest központjában, 2004-ben, minőségi 
kivitelezésben épült, háromemeletes, tégla-
építésű társasházban ELADÓ, 110 nm-es, 3 
+ 2 szobás, két fürdőszobás, gázcirkó fűtéses, 
légkondicionáló- és riasztóberendezéssel ellá-
tott, csendes, világos öröklakás, egyedi belső 
megoldásokkal, a fürdőkben masszázskáddal, 
illetve masszázszuhannyal, infra szaunával, 
2 erkéllyel, gardróbszobával, az erkélyekről 
kellemes belső kertre néző kilátással, tárolók-
kal. A szakszerű kivitelezésnek és a korszerű 
anyagok felhasználásának köszönhetően 
hihetetlenül alacsony rezsiköltség (pl. fűtés: 
7- 8.000 Ft/ téli hónap). A lakás üres, 10% 
foglalóval leköthető és költözhető. A további 
fizetési feltételek kialakításában rendkívül
rugalmasak vagyunk. Irányár: 29,8 M Ft. Te-
lefon: 06/30-357-2164.

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

WEKERLE INGATLANIRODA 
AJÁNLATA!

ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK, TÖBB MINT TÍZENNÉGY 
ÉVES WEKERLEI TAPASZTALATTAL, 
REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! 
HÍVJON BIZALOMMAL! TEL.: 06/30-9-

332-592 www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES HELYEN ADY 
ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, KB 100 NÉGY-
SZÖGÖLES TELKEN, 47 NM-ES, KÉTSZO-
BÁS GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ BŐ-
VÍTHETŐ, JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZ, 
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETÖSÉGGEL 
ELADÓ! IRÁR.23,990,000 M FT TEL.: 06/30-
9-332-592 TOVÁBBI www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB UT-
CÁJÁBAN ELADÓ, NÉGYLAKÁSOS TÁR-
SASHÁZBAN, 45 NM -ES, KÉT SZOBÁS, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, ÜRES, TE-
HERMENTES, CIRKÓFŰTÉSES HÁZRÉSZ, 
NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL, 
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETÖSÉGGEL! 
IRÁR: 17,600,000 M FT. TEL.: 06/30-9-332-

592 www.ingatlanvarazs.hu

KIADÓ HOSSZÚTÁVRA, CSALÁDI HÁZ-
BAN LÉVŐ, KÜLÖNBEJÁRATÚ, 38 NM 
-ES, EGYSZOBA, NAPPALIS, CIRKÓFŰ-
TÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ, BÚTOROZOTT 
HÁZRÉSZ, KISPEST KERTVÁROSÁBAN, 
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL! 
55000 FT/ HÓ + REZSI. TEL.: 06/30-9-332-

592 www.ingatlanvarazs.hu

KIVÁLÓ AJÁNLAT. WEKERLÉN ELADÓ 
NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 60 
NM -ES, KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVITHETŐ, ÜRES HÁZ-
RÉSZ, SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL, GA-
RÁZZSAL! IRÁR: 14,990,000 M FT TEL.: 

06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

CSODA SZÉP CSALÁDI OTTHON! KIS-
PEST KERTVÁROSÁBAN, TEMESVÁR 
UTCAI SORHÁZAKNÁL, ELADÓ EGY 
102 NM -ES, IGÉNYES KIALAKITÁSÚ, 
MEDITERRÁN STILUSÚ, 1 + 3 FÉLSZO-
BÁS, DUPLAKOMFORTOS, TELJESEN 
FELÚJÍTOTT SORHÁZ, KLÍMÁVAL, 
KANDALLÓVAL, RIASZTÓVAL, ELŐ 
- HÁTSÓ KERTTEL, GARÁZZSAL! IRÁR: 
29,900,000 FT TEL: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, CSENDES HELYEN, NA-
GYON SZÉP KUTURÁLT NÉGY LAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN ELADÓ EGY TETŐTÉR 
BEÉPÍTÉSES 2 + 2 FÉLSZOBÁS, KÉT 
FÜRDŐSZOBÁS, KLÍMÁS, JÓ ELRENDE-
ZÉSŰ, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ HÁZRÉSZ, 
BEÉPÍTETT BÚTOROKKAL! IRÁR: 
27,400,000 FT TEL.: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu 

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

Kispest, Kazinczy utcában eladó 62 nm-es, eme-
leti, 2 + 1 szobás, erkélyes, panorámás, kitűnő 
állapotú öröklakás gáz-tömbfűtéses, pontházban, 
10,4 M Ft. Telefon: 06/30-357-2164.

Pestlőrinc, Lakatos utcában, téglaépítésű, 4 eme-
letes társasház II. emeletén örökségből szárma-
zó, mélyen a piaci ár alatt eladó, 52 nm-es, 1 + 2 
félszobás (minden szoba külön bejáratú), kitűnő 
állapotú, világos, parkettás, járólapos, kamrás, 
franciaerkélyes, vízórás öröklakás. A ház tiszta, 
rendezett, kellemes szomszédok, kitűnő köz-
lekedés, bevásárlási lehetőség, iskola, óvoda, 
bölcsőde, parkosított környezet. Befektetők 
számára is kitűnő ajánlat! Ha nem áll rendelke-
zésére a teljes összeg, akkor is azonnal költözhet 
10% foglalóval, bérleti szerződéssel. A bérleti 
díjat később a vételárba beszámítjuk. Irányár: 
8,5M Ft. Telefon: 06/30-357-2164 

OKTATÁS

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelke-
ző, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő 
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga 
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130 

Spanyol, francia nyelv oktatása, korrepetálása. 
Tel.: 06/70-212-6553, 377-4667 

Szakközépiskolás felvételire KERESEK ma-
gyarra és matematikára felkészítő tanárt, olyat 
aki házhoz tud jönni. Tel.: 06/70-315-2438 

Felnőtt néptánc oktatás Kispesten, hétfőn, szer-
dán 19.30 - 21.30- ig, 20 éves kortól 60 éves 
korig. Tel.: 281-2884, 06/20-942-9516 

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, hala-
dóknak. Érettsérire, felvételire, nyelvvizsgára, 
állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés, 
korrepetálás.Tel.: 06/30-858-1068

ÁLLÁS

Fodrászt, kozmetikust, műkörmöst, pedikűröst, 
masszőrt keres XIX. ker. Temesvár utcában most 
nyíló szépségszalon. Érd.: 06/20-983-5442 

KIEMELKEDŐ JUTTATÁSOKKAL,diplomás 
vagy szakképesítéssel rendelkező munkatársat 
keresek biztosítás és hitel értékesítésére. Hívja: 
Trényi Tamásnét a: 06/70-336-8317 vagy 287-
8384-es számon. 

EGYÉB

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézi-
munkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvár-
ható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420 

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül 
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer pa-
pírrégiségeit, 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 

Olcsón eladó olasz tésztagép, cérnametélő. 1 
db. kempingágy, új Bergner gyümölcs centri-
fuga, zöldség szeletelő, 13 db-os állványos kés 
készlet, és 1 db Porelipper hajvágó készlet. Tel.: 
377-7212 

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszek-
rény, pogácsa lábú, torony felépítményes, sza-
lonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 
polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön és egyben 
is. Tel.: 06/70-319-3427 

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

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

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

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

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, intar-
ziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák, 
aranyhalak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479, 
06/30-285-5363. 

Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes 
ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron vil-
lanyírógép, Singer táska varrógép eladó. Tel.: 
357-0890, 06/30-318-0804. 

Számítógépes és konzol videójátékok eladók. 
Tel.: 06/20-990-8124 
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APRÓHIRDETÉS HIRDETÉS
Eladó 2 személyes automata felfújható ágy (190 
X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű állapotban, 
és többfunkciós kondigép féláron. Ára: 25.000 
Ft, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-
9400-873 

Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló 
és Vaillant kazán 300 literes meleg víztárolóval, 
megegyezéses áron eladó! Érdeklődni lehet a 
06/30-822-3037-es mobilszámon.

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

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

ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! Jó 
minőségű, különböző méretű beltéri ajtók, zárral, 
réz kilincsel, 17.500 Ft-os áron eladók. Érdek-
lődni lehet a 06/30-822-3037-es mobilszámon. 

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

60, 100, 120 literes műanyag hordók eladók. Ár: 
2000,- 3000,- 4000, 30 literestálcák is eladók. 
Tel.: 280-7081 

39-es vadonatúj, női, műkorcsolya, élezett, jutá-
nyos áron eladó, megegyezünk. Tel.: 281-0208 

ELADÓ egy ETYDE páncéltőkés, 3 pedálos 
pianínó 150.000 Ft-os irányáron. Érd.: 06/30-
9712-220 

105 x 75 x 50 cm-es fenyő íróasztal, két fi-
ókos, alsó kifolyású, elektromos konyhai 
vízmelegítő csapteleppel, rozsdamentes, 2 me-
dencés beépíthető mosogató eladó. Telefon: 
06/30-324-0661 

Kézi fény-, szín- és ionterápiás készülék, külön-
böző méretű szőnyegek eladók. Tel.: 214-7564 

2 db mennyezeti-, 2 db. spot lámpa, konyhai 
függeszték eladó. Tel.: 214-7564 

Gázkonvektorok, kedvező áron, fali szerelvény-
nyel eladók, keveset használt, újszerű állapotban. 
FÉG gyártmány: GF-25 11 KF. Tel.: 06/30-906-
8826 

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló ál-
lapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-
661-0131 

Gázkonvektor, Parapet F-8 típusú, eladó. Szere-
lés megoldható. Tel.: 378-1240, délután 4-től. 

Nyugdíjas vagyok, gyermek felügyeletet, idős 
gondozást, takarítást vállalok. Elérhetőség: 
06/70-947-4067

Kedves nagycsaládosok! A Nagycsaládosok 
Kispesti egyesülete gazdag programokkal várja 
új tagok jelentkezését. Jelentkezés, Kovács Ár-
pád elnöknél a 280-4705 -ös telefonszámon 17h 
- 20h között.

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.

A hirdetések tartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk!




