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Emléktáblát kapott az 
artistaművész
A Kispesti Egészségügyi Intézet aulájában augusztus 
17-én felavatták Dojcsák Sándor emléktábláját. A 
2007-ben elhunyt egykori kispesti artista harmincmillió 
forintot hagyott a kerületi egészségügy támogatására. 
 
4. oldal

nAgy pétEr
Kispesten össze-
sen 3 579 általá-
nos iskolás, köztük 
443 első osztályos, 
valamint 1 957 
óvodás számára 
kezdődik el szep-
tember 1-jével a 
2010/2011-es 
tanév.

vélemény interjÚ

Dr. iStvánfi 
SánDor
„Célunk, hogy növe-
kedjen a hivatal 
színvonala, hogy ügy-
feleink ténylegesen azt 
állapítsák meg, hogy 
az emberekért dolgozó 
valóban polgár-
barát  hivatal 
vagyunk.”

2010. szeptember 1.

nAgy tAmáS
„Az évről évre elfoga-
dott takarékos költség-
vetések következtében 
a ciklus végére a 
jelentősen eladóso-
dott kerületek közül  a 
legkevésbé ela-
dósodottak közé 
küzdhette fel 
magát Kispest.”
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Új tanév, megújult épületekben

Biztonságosabb lesz a
Kertváros

modern sportpálya 
a lakótelepen 

nyár elején módosította az 
Országgyűlés a közoktatási tör-
vényt. A szeptembertől életbe lépő 

változások többek között rögzítik az év-
folyamismétlés és a szöveges értékelés al-
kalmazásának feltételeit: ismét lehetőség 
lesz második év végén évfolyamismétlés-
re utasítani a diákokat, ha a nevelőtestület 
úgy ítéli meg. A változtatás értelmében 
az évfolyamismétlésnél kikerült a szülői 
egyetértés a jogszabályból – tudtuk meg 
Nagy Pétertől, a hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájának vezetőjétől. Ebben 
az évben már a hiányzást is keményen 
büntetik, mivel a családi pótlék kifize-
tését az iskolalátogatáshoz kötik: abban 
az esetben, ha egy diák 50 órát mulaszt 
igazolatlanul, akkor fel kell függeszteni 
a teljes iskoláztatási támogatás folyósítá-
sát. A pedagógusok védelme érdekében 
változott a Btk. is, melynek értelmében 
egy pedagógus bántalmazása a jövőben 
mindenképpen szabadságvesztést von 
maga után. Ezen a nyáron három nevelé-
si-oktatási intézményt érintett a kispesti 
komplex épületrekonstrukciós program: 
befejeződött az Ady iskola tavaly kez-
dődött felújítása, az Arany Óvodáé a 
második szakaszhoz érkezett, és elindult 

az Erkel iskola korszerűsítése – mondta 
el lapunknak a felújításokat koordináló 
Kispesti VAMÜSZ igazgatója, Horváth 
Zoltán. Az Ady iskolában ezen a nyáron a 
homlokzat rendbetétele, a vizesblokk fel-
újítása és a nyílászárók cseréje volt soron. 
(Tavaly a Nagysándor utcai szárny teljes 
átalakítását végezték el.) Az Arany Óvo-
da felújításának idei második szakaszá-
ban a homlokzat hőszigetelését, a nyílás-
zárók cseréjét, a tornaszoba kialakítását 
és egyéb belső átalakításokat  végezték el 
(2009-ben elkészült a három vizesblokk, 
és felújították az udvart, ahol egy kétmil-
lió forint értékű játszóvárat is felszereltek. 
Az épület teljes rekonstrukciója a tervek 
szerint jövőre fejeződik be.) Az Erkel is-
kolában a régi ablakok Wekerletelephez 
méltó felújítása volt az idei feladat. Meg-
tudtuk, iskolakezdésre az Erkel, a Pannó-
nia és a Kós iskolák udvari aszfaltpályáit 
is felújították, valamint a Bóbita Óvoda 
alapvezetéki komplexgépészeti korsze-
rűsítését is elvégezték. Kisebb-nagyobb 
felújítási munkákat és tisztasági festést 
az összes kispesti oktatási intézményben 
végeztek a nyár folyamán.

oktatás
fejlesztés

Kispesten összesen 3 579 általános iskolás, köztük 443 
első osztályos, valamint 1 957 óvodás számára kezdő-
dik el szeptember 1-jével a 2010/2011-es tanév. Az előző 
évekhez képest a közoktatási törvény júliusi módosulása 
miatt több változás, valamint az önkormányzat nyári fel-
újításainak eredményeképpen számos megszépült épület 
várja majd az idei oktatási évben a kispesti diákokat.

Tovább javulhat a közlekedés biztonsága a Kertváros-
ban: a tervek szerint a Kassa utca–Pozsony utca– Csiky 
utca–Kolozsvár utca által határolt terület utcáiban 30 
km/h-s sebességkorlátozást vezet be az önkormányzat. 

Amintegy 20 millió forintból meg-
valósuló fejlesztés során a régi 
aszfalt helyett újrahasznosított 

gumiból készült, a szabványoknak 
megfelelő, két centiméteres vastagsá-
gú gumigranulátum borítást kapott az 
új pálya – mondta lapunknak Cserny 
Sándor, a Várospolitikai és Fejleszté-
si Bizottság elnöke. Lipcsei Szabolcs, 
a hivatal Zöldprogram Irodájának 
vezetője hangsúlyozta, a pályát hang-
tompított kerítéssel is körbevették, a 
játszótér felőli részen öt, míg a többi 
oldalán három méteres magasságig. A 

nyár elején indult korszerűsítés során 
a játszóteret is felújította az önkor-
mányzat, az irodavezetőtől megtudtuk, 
a játszótéri munkák kivitelezését a 
kerületi közmunkaprogram résztvevői 
végezték.
Az átadó után többen ki is próbálták 
a korszerűsített sportpályát, a kerületi 
oktatási intézmények dolgozói, vala-
mint önkormányzati képviselők – köz-
tük Lackner Csaba és Kránitz Kriszti-
án – mérték össze labdarúgó tudásukat. 
Később a városháza vezetői a környék 
gyerekeivel folytatták a focit.

A Kassa utca–Pozsony utca– Csiky 
utca–Kolozsvár utca által közrefo-
gott területre jelenleg 3,5 tonnás 

súlykorlátozás vonatkozik, ez egészül 
majd ki – az ott lakók igénye szerint – a 
30 km/h-s sebességhatárral. A területtől 
észak-nyugatra a lakótelepi környezetben 
lakó-pihenő övezet lett kialakítva, dél-
nyugatra már érvényben van a 30 km/h-s 
korlátozás. A sebességkorlátozást nem 

övezeti jelleggel, hanem utcánként vezeti 
be az önkormányzat a Kassa utca–Po-
zsony utca– Csiky utca–Kolozsvár utca 
által határolt terület utcáiban. Az érintett 
kereszteződésekben szeptembertől kez-
dődően összesen 23 új tábla tájékoztatja 
majd az autósokat a változásról – mondta 
el lapunknak Elekesné Ihász Ibolya, a 
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iro-
da vezetője. 

Újabb korszerű sportpályával gazdagodott Kispest, a 
Szigligeti és Klapka utca közötti megújult területen au-
gusztus 25-én ünnepélyesen is átadták a gumiburkolatú 
pályát. A közterület modernizálását az önkormányzat 
saját forrásból finanszírozta, a sportpálya mellett a ját-
szóteret is felújították a nyár folyamán.

Panelházak felújítás közben 
Jól halad két kispesti panelépület energiatakarékos felújí-
tása. Az elmúlt évek alatt összesen több mint 3 000 lakás 
adott be pályázatot korszerűsítésre az önkormányzathoz. 
Mintegy 2 000 esetében már befejeződött a munka, vagy 
folyamatban van az építkezés. 

A z ablakokat már kicserélték a Katica 
utca és a Vak Bottyán utca sarkán 
álló négyemeletes panelépületen. A 

ház Vak Bottyán utcai frontját beállvá-
nyozták, folyik a falak szigetelése. A 96 
lakásos panelház megújul: az ablakcsere 
és a külső hőszigetelés mellett a fűtés-
rendszert is teljesen korszerűsítik, laká-
sonként szabályozható lesz a fűtés. A 
felújítás költségeihez mintegy 10 millió 
forinttal járult hozzá az önkormányzat.
A Fő utca 13–19. alatti társasház Üllői út 
felé eső részét is állványrendszer borít-
ja. Ugyancsak teljes korszerűsítés vár a 
128 lakásos épületre. Itt is ablakcseréből, 
külső hőszigetelésből és a fűtésrendszer 
felújításából áll a munka. Az önkor-

mányzat csaknem 13 millió forinttal 
támogatta az épületrekonstrukciót – tá-
jékoztatta a Kispestet Vinczek György 
alpolgármester.
A legutóbbi, 2009-es kerületi panelpá-
lyázaton 10 társasház (összesen 1 678 
lakás) indult. Az önkormányzat össze-
sen 40 millió forinttal tudta támogatni 
a felújítási igényeket. Ezen kívül állta a 
programban részt vevő önkormányzati 
tulajdonú lakások után a 74 millió forin-
tos önrészt is. Az eddigi négy kispesti 
panelpályázaton összesen 180 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatással, 
valamint a 74 milliós pályázati önrésszel 
járult hozzá az önkormányzat 3 300 pa-
nellakás megújulásához.

beruházás

Tisztelt Ügyfeleink! 

A polgármesteri hivatal 2010. október 
4-én (hétfő) zárva tart. Megértésüket 
köszönöm.

dr. IsTvánfI sándor
címzetes főjegyző

Zárva a
hivatal!

tájékoztató
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ünnePségadomány

Az utóbbi évektől eltérően idén a Nagyboldogasszony templom 
előtt tartott központi augusztus 20-i ünnepséget az önkormány-
zat. A Templom téri rendezvény részeként előző nap ingyenes 
ünnepi térzenére várta a kerületieket a KMO Művelődési Ház 
Obsitos Fúvószenekara a Városház téren.

A Kispesti Egészségügyi Intézet aulájában augusztus 17-én 
felavatták Dojcsák Sándor emléktábláját. A 2007-ben elhunyt 
egykori kispesti artista harmincmillió forintot hagyott a kerü-
leti egészségügy támogatására. 

Eredményes lett a Wekerlei Gyermekházhoz tartozó Családi Könyvtár fejlesztésére 
benyújtott európai uniós pályázat: az önkormányzat több mint húszmillió forintos 
támogatásból bővítheti a Kós Károly téri intézmény szolgáltatásait.

szent istván ünnepén Emléktáblát kapott az artistaművész 

fejlesztés előtt 

Az államalapítás al-
kalmából rendezett 
kerületi megemlé-

kezés ökumenikus isten-
tisztelettel vette kezdetét 
augusztus 20-án délelőtt a 
Nagyboldogasszony temp-
lomban. Az istentisztelet után 
a Templom téren a Himnusz 
hangjaival folytatódott a kis-
pesti ünnepség, majd Gajda 
Péter mondott beszédet. A 
polgármester Szent István 
személyes nagyságát mél-
tatva úgy fogalmazott, hogy 
első királyunk „politikai, 
vallási és társadalmi szem-
pontból is megteremtette 
Magyarországot, s lehetővé 
tette a magyarság európai be-
illeszkedését”. A történelmi 
visszatekintés után a jelenről 
szólva arról beszélt, hogy 
„az elszalasztott lehetőségek 
és a rossz döntések miatt is, 
sajnos késik a modern, ma-
gunk álmodta európai ország 
felépítése. De az országot 
sújtó válságok közepette is, 
a sokszor romboló, elvadult 
politikai érdekharcok ellené-
re is, sok magyar település, 
köztük Kispest is, jelentős 
átalakuláson ment át az el-
múlt két évtizedben”. Gajda 
Péter hangsúlyozta: „mi a 
békés fejlődést, a céltudatos 

építőmunkát választottuk. 
Az ország és szűkebb ottho-
nunk múltját, értékeit, a ko-
rábbi nemzedékek munkáját 
és áldozatait megbecsülve 
építkeztünk tovább, … mert 
fő céljaink – minden nézet-
különbség ellenére is – kö-
zösek, mert mindannyian 
Kispest békés fejlődését, a 
családok boldogulását és 
biztonságát kívánjuk szol-
gálni, s mindannyian egy 
virágzó országot szeretnénk 
teremteni”. Beszédét végül 
Szent István király fiának, 
Szent Imre hercegnek szóló 
intelmeiből idézett gondola-
tokkal zárta a polgármester.
A folytatásban a Kispesti 

Teatrum Hungaricum mű-
vészei adtak zenés irodalmi 
műsort „Szent István szarko-
fágja” címmel, az ünnepségen 
közreműködött a Forgatag 
Táncegyüttes. A megemlé-
kezés végén Gajda Péter pol-
gármester, Vinczek György 
alpolgármester és dr. Istvánfi 
Sándor címzetes főjegyző az 
önkormányzat nevében, majd 
dr. Tarnai Richárd Kispest 
országgyűlési képviselője, 
valamint a kerületi pártok, 
egyházak, intézmények és 
civil szervezetek képviselői 
helyezték el koszorúikat a 
templom falán lévő dombor-
mű előtt. A megemlékezés a 
Szózattal ért véget.

Az elmúlt években nem 
volt példa ilyen felaján-
lásra – fogalmazott a 

polgármester a 2007-ben, 
94 éves korában, Ausztráliá-
ban elhunyt Dojcsák Sándor 
emléktáblájának avatóján a 
Kispesti Egészségügyi In-
tézet aulájában. Gajda Péter 
külön megköszönte Chwala 
Tibornak, az egykori kispes-
ti artistaművész barátjának 
és a Chwala-családnak, hogy 
Dojcsák Sándor hagyatékából 
– ahogyan a két barát meg-
egyezett – 30 millió forintot 
adományoztak a kerületi 
egészségügy fejlesztésére. A 
polgármester elmondta, a fel-
ajánlás már az elmúlt évek-
ben is segítette a Kispesti 
Egészségügyi Intézetet, most 
az összegből egy, a teljes em-
beri test csontsűrűségét mérő 
készüléket (denzitométert) 
szerez be az önkormányzat. 

Az ünnepség folytatásában 
Vinczek György alpolgár-
mester olvasta fel Chwala 
Tibornak az alkalomra írt 

köszöntő sorait, majd az ado-
mányozó és a polgármester 
együtt leplezték le Dojcsák 
Sándor emléktábláját.

Budapest XIX. kerület Kis-
pesti Önkormányzat kép-
viselő testületének KOSIE 
Bizottsága a 2010/2011. 
tanévre pályázatot hirdet 
cigány kisebbségi tanu-
lók támogatására azzal a 
céllal, hogy támogassa a 
jó tanulmányi eredményt 
elérő, de nehéz szociális 
helyzetben élő tanulókat, 
hallgatókat az általános 
iskolai, a középfokú és a 
felsőfokú tanulmányok 
sikeres folytatásában.
Jelentkezni a Cigány 
Kisebbségi Önkormány-
zatnál lehet 2010. szep-
tember 9-ig.
Cím: áruház köz 2-4.
Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 280-
9496.

tanulmányi
pályázat

Kispest a legjobban 
gazdálkodó kerüle-
tek egyike Budapes-

ten, teljesítménye országos 
összehasonlításban is ki-
emelkedő: az egy főre jutó 
adósságállományt alapul 
véve csak a XIII. kerület 
előzi meg – derül ki egy 
közelmúltban elvégzett 
felmérésből. A Progresszív 
Intézet 23 fővárosi kerület 
és 23 megyei jogú város 
önkormányzatát vizsgálta 
három fő terület – gaz-
dálkodás, intézményi-
infrasturkturális fejleszté-
sek, humán területen való 
tevékenykedés – mentén. 
Gajda Péter polgármester 
az elmúlt négy év taka-
rékos gazdálkodásának 
tudja be az eredményt. 
Elmondta 2008-ban már 
pozitív működési szaldó-
val fordult a költségvetés 
és ez tavaly is megis-
métlődött. Hozzátette, a 
gazdasági szigor ellenére 
minden működtetéssel és 
fejlesztéssel kapcsolatos 
fontos kérdést megoldott 
az önkormányzat az el-
múlt négy évben. „Mű-
ködési hitelállományunk 
nincs, a másfélmilliárdos 
fejlesztési hitelt még az 
előző ciklusban vette fel a 
kerület. Az önkormányzat 
folyószámla-egyenlege 
jelenleg 580 millió forint 
pluszt mutat” – hangsú-
lyozta a polgármester.A Wekerlei 

Társaskör 
Egyesület szerve-
zésében

jól gazdálko-
dott kispest

Wekerlei 
napok 2010

gajda Péter polgármester és Chwala tibor

tágra nyitott ajtó – a 
Tudásdepó Expressz 
Wekerlén című pályá-

zatot mintegy 20,3 millió 
forinttal támogatta az Ok-
tatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelő 
Igazgatósága. A pályázathoz 
nem kell önerőt biztosítania 

az önkormányzatnak. Szabó 
Máriától, a Wekerlei Gyer-
mekház és Családi Könyvtár 
igazgatójától megtudtuk, a 
támogatás egy részét infor-
matikai eszközök, bútorok 
és felszerelések beszerzésé-
re fordítják. A könyvtárnak 
önálló, kétnyelvű honlapja 

lesz, amelyen egyebek mel-
lett a helyi épített örökséget 
leíró speciális helytörténeti 
bibliográfiát is megtalálhat-
ja majd az olvasó. A webol-
dalon gyermek és ifjúsági 
szekciót is kialakítanak. Az 
is cél, hogy az adatállomány 
központi könyvtári adat-

bázisokban is megjelenjen. 
Lesznek rendhagyó könyv-
tári órák, és kampányt is 
indítanak a könyvtárhasz-
nálat és az olvasáskultúra 
népszerűsítésére. A program 
a tervek szerint jövő január-
ban indul és 2011 végén ér 
véget.

Pénzügyek

szabadidő beruházás

finisben a tér felújítása 
A határidő előtt, augusztus 

közepén megtörtént a 
Kós Károly tér műszaki 

átadása. Kispest legnagyobb 
közparkja a hónap elején nyí-
lik meg a lakosság előtt. A te-
ret, valamint a Munkás Szent 
József templomot, a Wekerlei 
Gyermekházat és a Gutenberg 
téri piacot sikeres európai uni-
ós pályázat eredményeként 
csaknem 1 milliárd forintos 
beruházás keretében újíttatta 
fel az önkormányzat. „Na-
gyon örülök, hogy a tervezett 
határidő előtt elkészült a tér. 
Úgy gondolom, Kispest leg-
nagyobb közparkja Budapest 
egyik legszebb közterületévé 
vált” – mondta el a Kispestnek 
a kerület polgármestere. Gajda 
Péter hozzátette, szeptember 
elején a nagyközönség is bir-
tokba veheti a megszépült és 
megújult teret.

felhívás

2010.
szeptember 10-11-12.

Helyszín: 
Kispest, Kós Károly tér
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voks 2010

Önkormányzati választások
Jelölés
A jelölőszervezetek és a jelöl-
tek bejelentésére szeptember 
3-án 16 óráig van lehetőség. 
A Helyi Választási Bizottság 
minden, a törvényes felté-
teleknek megfelelő jelölő 
szervezetet, jelöltet, illetőleg 
listát - a bejelentését követő 2 
napon belül - nyilvántartásba 
vesz. E jogvesztő határidő le-
jártát követően véglegesítheti 
a Helyi Választási Bizottság 
(HVB) a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármes-
terek általános választásán, 
illetve a helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselők 
választásán induló jelölteket. 
A Helyi Választási Bizottság 
a beérkezett bejelentések és 
a leadott ajánlószelvények 
alapján, lapzártáig (augusz-
tus 27-ig), az alábbi jelöltek, 
ill. jelölő szervezeteket nyil-
vántartásba vételéről döntött 
Kispesten:
Polgármesterjelölt: Gajda Pé-
ter – MSZP
Egyéni képviselőjelöltek 
száma: MSZP: 11, LMP: 8, 
JOBBIK: 1
Települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselőjelöltek: 
LUNGO DROM Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Pol-

gári Szövetség: 4 jelölt 
Magyarországi Bolgárok 
Egyesülete: 4 jelölt
Magyarországi Görögök Kul-
turális Egyesülete: 3 jelölt 
Magyarországi Románok 
Országos Érdekképviseleti 
Egyesülete: 5 jelölt
A HVB-nél bejelentett jelö-
lőszervezetek:
Összefogás Kispestért Egye-
sület
Közös Esély Egyesület

Választási értesítő
Ismét szeretnénk felhívni a 
figyelmet arra, hogy aki nem 
kapta meg a választási értesí-
tőt és az ajánlószelvényeket, 
keresse fel okmányirodán-
kat.

szavazólapok
A fővárosban külön-külön 
szavazólap szolgál az egyéni 
választókerületi, a polgár-
mester-, a főpolgármester, 
valamint a fővárosi listás 
választásra.

Kompenzációs lista
A kompenzációs listákra 
közvetlenül nem lehet sza-
vazni: ezen listák az úgy-
nevezett töredékszavazatok 
arányában kapnak mandá-

tumok. A 10 000-nél több 
lakosú településeken – így 
Kispesten is – az a jelölő 
szervezet állíthat kompenzá-
ciós listát, amely a település 
egyéni választókerületeinek 
több mint felében jelöltet ál-
lított. A szeptember 6-án 16 
óráig bejelentett és nyilván-
tartásba vett kompenzációs 
listák a választókerületben 
összesített töredékszavaza-
tok arányában kapnak man-
dátumot, de csak akkor, ha a 
települési szinten összesített 
kompenzációs szavazatok öt 
százalékát elérték. Kispes-
ten 5 kompenzációs listás 
mandátum kerül ily módon 
kiosztásra.

választási kampány
A választási kampány a vá-
lasztás kitűzésétől a szavazás 
napjának kezdetéig tart. A 
szavazás napján 0 órától 19 
óráig választási kampányt 
folytatni tilos.
A választási kampány vé-
géig a jelölő szervezetek és 
a jelöltek engedély nélkül 
készíthetnek plakátot. Épület 
falára, kerítésre plakátot elhe-
lyezni kizárólag a tulajdonos, 
a bérlő, illetőleg - állami vagy 
önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlan esetén - a va-
gyonkezelői jog gyakorlójá-
nak hozzájárulásával lehet. 
A kerületi, illetve a fővárosi 
önkormányzat által ideiglene-
sen kihelyezett, a választási 
plakátok elhelyezésére szol-
gáló hirdető-berendezéseket 
minden jelölő szervezet, illet-
ve jelölt igénybe veheti.

Mozgóurna
Már most szeretnénk fel-
hívni a mozgásában gátolt 
választópolgárok figyelmét 
arra, hogy mozgóurna csak 
írásban kérhető: a választás 
napját megelőzően a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől, míg 
a szavazás napján a lakóhely 
szerinti szavazatszámláló 
bizottságtól. Amennyiben a 
szavazókör kerekes székkel 
nem közelíthető meg – sajnos 
több ilyen szavazókörünk van 
– úgy javasoljuk, hogy még a 
választás napját megelőzően 
juttassák el kérelmüket a vá-
lasztási iroda vezetőjéhez. 
Választással kapcsolatos kér-
déseikkel a jegyzo@kispest.
hu címen, vagy a 282-9964-
es fax számon kereshetnek 
meg bennünket.

Helyi Választási iroda

Második alakalommal rendezett nyílt na-
pot a Közpark Kispesti Köztisztasági és 
Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. Bemu-
tatták a tervek szerint ősztől működő új 
utcai takarítógépet is a vendégeknek. 

nyílt nap a Közparkban
Köszöntötték az idős asszonyt 

A polgármestert, a kép-
viselő-testület tagjait 
és az önkormányzati 

céggel munkakapcsolatban 
álló irodák vezetőit hívta 
meg második nyílt napjára 
augusztus végén a Közpark 
Kispesti Köztisztasági és 
Közfoglalkoztatási Nonprofit 
Kft. (Közpark). A vendé-
gek megismerkedhettek a 
tervek szerint ősztől már a 
kispesti utcákon megjelenő 

takarítógéppel is. Bán Zol-
tán ügyvezetőtől megtudtuk, 
az induláshoz képest mára 
megháromszorozódott a 
közfoglalkoztatásban részt-
vevők száma: jelenleg 163-
an – 65-en önkormányzati 
intézményekhez kihelyezve 
– végeznek munkát a cégnél. 
Elmondta, idén saját dolgozó-
ikkal kívül-belül felújították a 
Bercsényi utca és Esze Tamás 
utca sarkán lévő épületet is. 

C sokoládétortával és 
virágcsokorral köszön-
tötte a 95 éves Berczi 

Sándornét augusztus 25-én 
Gajda Péter polgármester. 
Az idős asszony Kispesten 
született, azóta is a Hungá-
ria úti lakásban él. Egyedül 

lakik, fia és menye látogatja, 
és segít a háztartási mun-
kákban. Négy unokája és 
három dédunokája van. Első 
férje, Major Nándor a 2. 
világháborúban meghalt, a 
Nagyboldogasszony temp-
lomban tábla őrzi emlékét.

kÖrnyezetünk
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Sokat olvashattunk az év 
elején az újságokban ar-
ról, hogy az iskolákban 

egyes renitens diákok szü-
lei (rosszabb esetben a diák 
maga) bántalmazták a tanárt, 
mert esetleg rossz jegyet mert 
adni a lusta nebulónak. És ta-
lálkozhatunk az egyre inkább 
elterjedő mindennapos bűnö-
zéssel is. A besurranásokkal, a 
zsebtolvajlásokkal és az egyre 
terjedő betörésekkel is. Ma a 
rend és a közbiztonság megte-
remtése az egyik legfontosabb 
nemzeti ügy Magyarországon. 
Csak a rend lehet az alapja a 
gazdaság talpra állításának, a 
munkahelyek teremtésének, 
az egészségügy megmenté-
sének, a szociális biztonság 
helyreállításának. Az emberek 
azt várják, hogy ne kelljen fél-
niük sem nappal, sem éjszaka, 

sem közterületeken, sem az 
otthonukban. Az emberek azt 
is elvárják, senkinek se legyen 
lehetősége arra, hogy kivonja 
magát a törvények, a felelős-
ségre vonás alól. Nemrég fo-
gadta el a Parlament fideszes 
többsége a „Három csapás” 
néven ismertté vált törvényt. 
A törvény beilleszti a magyar 
büntetőjog rendszerébe a 
személy elleni erőszakos bűn-
cselekményeket sorozatban 
elkövető bűnismétlők bünte-
tésének jelentős szigorítását, 
amely a legsúlyosabb esetben 
életfogytig tartó szabadság-
vesztés is lehet. Ezzel párhuza-
mosan a törvény visszaállítja a 
2003. március 1-jét megelőző 
szigorúbb büntetéskiszabási 
szabályokat, az úgynevezett 
„középmértékes büntetést”. A 
pedagógus, illetőleg a nevelő 

és oktató munkát közvetlenül 
segítő alkalmazott sérelmére 
elkövetett bűncselekmények 
esetében jelentősen megemeli 
a kiszabható büntetési tételek 
mértékét.
Sokunk mindennapjait a zseb-
tolvajok, a besurranó tolvajok 
keserítik meg. Egyre több 
ember esik ezen elkövetők 
áldozatául. Lebukás esetén 
eddig egy figyelmeztetéssel, 
vagy maximum pénzbünte-
téssel megúszták, ha húszezer 
forint alatti volt az ellopott do-
log értéke. Mostantól kezdve 
azonban elzárást is kaphat, aki 
húszezer forintot meg nem ha-
ladó értékű lopást, sikkasztást, 
csalást, szándékos rongálást 
követ el. Ugyanilyen büntetést 
vezet be a jogszabály a magán-
laksértésre is. Ugyanez lehet a 
büntetés a nem gépi meghajtá-

sú járművek – például kerék-
pár – ellopásáért. Szintén ezek 
a büntetési tételek érvényesek 
a rongálásnál: ide tartoznak 
a műemlékek, muzeális tár-
gyak, tömegközlekedési vagy 
távközlési eszközök, közúti 
jelzések, továbbá parkok vagy 
az ahhoz tartozó felszerelések. 
A szabálysértéseket a jegy-
ző helyett a rendőrség fogja 
ezentúl felderíteni. Így hoz-
záértő, intézkedési joggal bíró 
fegyveres testület tagja fog el-
járni. Ez pedig jóval nagyobb 
elrettentő erőt jelent.
„Rend a lelke mindennek” – 
tartja a mondás. Ezt valljuk 
mi, fideszes képviselők is. 
Emiatt hoztuk meg a fent em-
lített intézkedéseket is gyor-
san. Azonban sokat kell még 
tennünk ezért az országban és 
Kispesten is!

Az emberek biztonságáért
dr. tarnai richárd, Kispest országgyűlési KépviselőjéneK rovata

Még 2006-ban ígértem, 
az akkori polgármes-
teri program kere-

tében kollégáimmal, hogy 
Kispesten megépítjük az első 
Skate-parkot. Európában már 
nagy hagyománya van annak, 
hogy a görkoris és gördeszkás 
fiataloknak ilyen speciális 
igényeket is kielégítő sport-
teret hoznak létre. Annak 
idején, még 2005-ben sok 
kispesti srác, fiatal keresett 
meg, hogy jó lenne, ha nekik 
sem kellene a város másik 
részére menniük, azért, hogy 
sportolhassanak, és az is jó 
lenne – gondoltam magam-
ban –, ha már nem mennek 

el, akkor ne balesetveszélyes 
köztereken kelljen görkor-
csolyázni és deszkázni. Így 
került a programba a Skate-
park. Az elmúlt héten aztán 
nagyon közel kerültünk a 
park megnyitásához, hiszen 
elindult a műszaki átadás. A 
görparkra való igényt és az új 
sporttér sikerét mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy bár még 
nem volna szabad, de már így 
is rendszeresen 20-30 gyerek, 
kispesti fiatal sportol a Vass 
Lajos iskola mögötti terüle-
ten. Így nem csak a gyerekek 
járnak jól, hiszen nem kell 
messzire menniük és egy iga-
zán korszerű létesítményben 

mozoghatnak díjmentesen, 
hanem talán a szülők is, mert 
tudják, hogy gyermekük itt 
van, közel Kispesten, bizton-
ságos körülmények között. 
Pontosan ezek a célok moti-
váltak bennünket akkor is, 
amikor is elindítottuk a mű-
füves labdarúgópálya építési 
programunkat. Azóta egyre 
több idősebb és fiatalabb 
mozoghat korszerű, XXI. 
századi körülmények között 
kerületünkben, az Eötvös is-
kolában, a Nagysándor utcai 
központ játszótéren, a Klap-
ka-Szigligeti utcáknál lévő 
játszótéren, ahol szintén most 
adtunk át egy új pályát, és 

hamarosan mindenki hasz-
nálhatja a két legújabb köz-
területi sportpályánkat a Kós 
téren. Többen mondták már 
nekem, hogy minek építünk 
ennyi pályát és játszóteret? 
Én erre csak azt tudom mon-
dani, azért mert igény van rá. 
Nap, mint nap látom, hogy az 
új pályáink, megújult közte-
rületeink zsúfolásig teltek, 
az idősebbek és a fiatalabbak 
is így inkább mozognak, 
egészségesebb életet élnek, s 
talán jobban is érzik magukat 
itt, Kispesten. S egy önkor-
mányzatnak mi más lenne a 
feladata, mint így is szolgálni 
az itt élőket.

Új sportterek kispesten

rajtra kész a KAC

gajda Péter Polgármester rovata

„Egyre több idősebb és fiatalabb mozoghat korszerű, XXI. századi 
körülmények között kerületünkben.”

A kormány intézkedései a rend érdekében.

Új edző, új játékosok, de a cél ugyanaz: megfelelően képviselni a KAC színeit.

A z NB 1/b-ben tavaly 
újoncként bravúrosan 
szereplő Kispesti AC K 

és 3S Kft. csapata a nyáron 
komoly átalakuláson ment 
keresztül. Győrfi János veze-
tőedző szerződése lejártával 
távozott. Utóda Berendi Antal, 
kinek neve garancia a sikerre. 
Edzőként az NB 1/b-t már öt 
alkalommal nyerte meg csa-
pataival. A játékoskeret is át-
alakult. Nyolc távozó mellett 
hat érkezőt köszönthetünk. 
Közülük az eddigi felkészülé-
si mérkőzéseken 32 gólt jegy-
ző irányító, Csuka Alexandra 
már letette a névjegyét, de a 
többiek sem maradnak el sok-
kal mögötte. Sikerült meg-
tartani a házi gólkirálynőt, 
Matus Adriennt, aki tavaly 
152 gólt szerzett.
A csapat július végén kezdte 
meg a felkészülést. Augusz-
tus elején edzőtáborba vo-
nultak, melynek Tokaj adott 
otthont. Itt már a labda került 
főszerepbe, aminek a pontos 

kezelését már edzőmérkőzé-
seken is megmutatták a lá-
nyok. Öt mérkőzés szerepelt 
a menetrendben, melyből 
a Bőcs ellen háromszor si-
ker övezte a fellépést. Majd 
Marosvásárhely hódolt be. 
Végül a Gyöngyös fogott ki a 
lányokon, egy góllal.
Augusztus végén, a Szeghal-
mon rendezett VI. Vass Sándor 
kupán szerepelt a csapat. Itt a 
csoportmérkőzések folyamán 
sikerült visszavágni a Gyön-
gyösnek. A döntőben, Hajdú-
nánást hat góllal felülmúlva, 
veretlenül hódította el a kupát 
csapatunk. Legutóbb Csömö-
rön szerepeltek a lányok, ahol 
egy góllal kaptak ki.
Az eredmények alapján egy 
igen jól összerakott csapat lett 
a KAC, akik még a feljutásra 
is esélyesek lehetnek. Ahogy 
Sarkadi Bálint, a csapat saj-
tófőnöke is fogalmazott: „a 
bajnokságban a célkitűzés a 
legjobb három hely valame-
lyike.” Ehhez mindenképpen 

szükség van a szurkolókra! 
Aki kíváncsi a kerület egyik 
büszkeségére, megtekintheti 
őket a szeptember második 
hétvégéjén kezdődő bajnokság 

hazai mérkőzésein, melyek-
nek a Kőér utcai Spartacus 
pálya ad otthont.

F.G.

sPort

vakáCió

Kilenchetes tábor ért véget augusztus 19-én, amikor is záróbulin búcsúztatták a va-
kációt az önkormányzat nyári napközis táborozói.

nyár végi táborzáró 

Idén az Eötvös József Álta-
lános Iskola nyújtott otthont 
annak a több száz fiatalnak, 

akik a napközis táborban 
töltöttek egy vagy akár több 
hetet is. Ebben az évben te-
matikus napok köré csoporto-
suló programok, bábszínházi 
előadás és filmvetítések is 
színesítették a gyerekek szün-
idős programjait. A táborzáró 
ünnepségen az önkormányzat 
részéről Gajda Péter pol-
gármester, Vinczek György 
alpolgármester és Szujkó 
Szilvia, az oktatási bizottság 
elnöke is jelen volt, melyen 
a gyerekek műsorát követő-
en fagyi és csokis palacsinta 
várta a diákokat.
A tábort szervező Wekerlei 
Gyermekház igazgatójától, 
Szabó Máriától megtudtuk, 

átlagosan hetente mintegy 
120 gyereket írattak be szüle-
ik a táborba, ami jól jelzi is. A 
tábor népszerűségét. Az idei 
programok egyik újdonsága 
volt az úgynevezett temati-
kus napok sorozat, melye-
ken egy-egy téma – például 
egészség vagy éppen a Kresz 
– köré szervezték meghívott 
vendégek közreműködésével 
a programokat.
Minden nap voltak a Kispesti 
Uszodában, hetente kirándul-
tak – jártak többek között a 
szentendrei skanzenben, az 
őrbottyáni harangöntödében 
és a veresegyházi medve-
parkban is –, és minden hétre 
szervezett programokkal vár-
ta a fiatalokat a Szabó Ervin 
Könyvtár Üllői úti fiókja is. 
Sokat jártak múzeumba, va-

lamint többek között voltak az 
állatkertben, a Magyar Televí-
zióban, mindemellett a KMO-
ban egy bábelőadás, valamint 
filmvetítések is színesítették 
a gyerekek mindennapjait. 
Megtudtuk, a három táborve-
zető és a kerületi pedagógusok 
munkáját gyakorlaton lévő fő-
iskolás diákok, valamint fiatal 
önkéntesek is segítették.

„Táborvezetőink érdekes, 
izgalmas programokat szer-
veztek nekünk. Megismer-
kedhettünk többek között 
a rendőrök, a tűzoltók és 
a polgárőrök munkájával 
is. Még a védő nénik is 

Beszámoló
gyerekszemmel

nagy segítségünkre voltak, 
egészségnapot tartottak, 
ahol megismerkedhettünk 
az emberi test felépítésé-
vel. Hetente autóbuszos 
kiránduláson vettünk részt, 
nosztalgia tv-játék verseny 
is volt, ami nekünk igen 
érdekes volt, hiszen olyan 
technikát mutat be, ami ma 
már elavultnak tűnik. Két 
héten át tartott a tábori foci 
VB, amelyen 6 csapat in-
dult. Nem említettem még 
a nyár legjobb dolgát: min-
den nap uszoda!! Délelőtt 
és délután is fürödhettünk. 
Végül köszönet az összes 
táborvezetőnek, pedagó-
gusnak és azoknak, akik se-
gítették a tábor munkáját!”

Berényi Tamás
tanuló
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Zöldkommandó

az elmúlt négy évről

Könnyű beszélni az elmúlt 
négy év fejlődéséről, 
egyszerűen azért, mert 

látszik. Szinte nincs olyan vá-
rosrésze Kispestnek, ami ne 
szépült volna meg. A változás 
szembetűnő, legyen szó ját-
szótérről, közparkról, az utat 
szegélyező virágokról. Tisztább 
és zöldebb lett Kispest. Nem 
csupán a nagy terek (Városház 
tér, Kossuth tér, Kós Károly 

tér), hanem a kisebb felületek is 
takarosak lettek, köszönhetően 
a zöldprogramnak. Ezt a prog-
ramot szolgálták a pályázatok, 
a tér- és fa-örökbefogadási ak-
ciók, a virágosítás, a komposz-
tálás. Az ember azt hinné, hogy 
ezeket a törekvéseket mindenki 
támogatta, de ez nem így van. 
A Városház tér közfelajánlásból 
történő felújítását nem szavazta 
meg sem Tarnai Richárd, sem 
a Fidesz. Ezt azóta sem értem, 
ahogy azt sem, hogy Tarnai és 
Tarlós négy évvel ezelőtt miért 
tiltakozott egy országos napilap 
hasábjain a KÖKI beruházás el-
len, mondván: nem támogatják 
a plázaépítést. Ha az ellenzők 

nem fúrták volna az építkezést 
szinte az összes jogorvoslati 
lehetőséget kihasználva, az 
épület már minden bizonnyal 
kész lenne, és élveznénk min-
den előnyét, és az építkezéssel 
óhatatlanul együtt járó hátrá-
nyokat is kevesebb ideig kellene 
elszenvednünk. A zöldprogram 
Gajda Péter polgármester ta-
lán legmarkánsabb törekvése, 
ahogy az is, hogy Kispest 
gazdálkodása legyen rendben. 
A napokban készítették el füg-
getlen elemzők az önkormány-
zatok gazdálkodásáról szóló 
összegzésüket, ebben Kispest 
dicséretes módon dobogós 
lett. Ez óriási dolog egy olyan 

helyzetben, amikor az uralkodó 
tendencia az eladósodás volt, 
legyen szó államról, vállalkozá-
sokról, magánszemélyekről. Itt 
a pénzügyi fegyelem együtt járt 
a fejlődéssel: megépült a Csinsz-
ka Kert, megújult a Posta, a Kós 
Károly teret most fogjuk átadni, 
elkezdődött a panelprogram, az 
utak, járdák, parkolók állapota 
lényegesen javult, játszóterek 
újultak meg, épül a zajvédő fal. 
Felelős gazdálkodás, lendületes 
fejlődés, szebb és használhatóbb 
környezet – egy mondatban ez 
az elmúlt négy év jellemzője. 
Ezt ismerik el a független elem-
zők is, ettől szeretünk itt élni, 
mi kispestiek.

2006-ban az MDF képvi-
selője 4 évnyi szünet után 
került újra a helyi képvi-

selőtestületbe, így a 2002-2006 
közötti időszakot nem élhette 
meg közvetlenül, arról csak a 
sajtóból és más politikusoktól 
kapott információk alapján 
tájékozódhatott. Az előző 

ciklus öröksége azonban a va-
lóságban sokkal elkeserítőbb 
volt, mint azt hinni lehetett. A 
város költségvetése romokban 
volt, a kerület fejlesztési célú 
beruházásai minden esetben 
politikai vihart váltottak ki, 
nem alaptalanul. 2006-tól 
máig kényelmes többséget 
élvezett a városvezető MSZP-
SZDSZ koalíció, így a pol-
gármester által előterjesztett, 
négy évre szóló polgármesteri 
programot kisebb döccenőkkel 
végrehajthatták. Ennek talán 
legfontosabb része a költség-
vetés stabilizálása volt. Az 

évről évre elfogadott takarékos 
költségvetések következtében 
a ciklus végére a jelentősen 
eladósodott kerületek közül  a 
legkevésbé eladósodottak közé 
küzdhette fel magát Kispest. A 
ciklust – s különösen az utolsó 
két évet – az is jellemzi, hogy 
az Európai Uniótól érkező 
fejlesztési összegekből milliár-
dos nagyságú támogatásokhoz 
jutottunk nyertes pályázatok-
kal. Véleményünk szerint nem 
sikerült a városvezetésnek azt 
a rossz beidegződést túlhalad-
nia, amely abban áll, hogy az 
egyes beruházások előkészí-

tése során az érintett lakosság-
gal való párbeszéd fontosságát 
lebecsüli. Emiatt hiúsult meg 
a wekerlei gyermekorvosi ren-
delő megépítése, s ennek kö-
szönhető a KÖKI helyén épülő 
kereskedelmi központ, illetve 
a Kertvárosban tervezett lakó-
park körüli indulatok, politikai 
csatározások. Bizonyára az 
említett kényelmes többség, s 
vélhetően örökölt arrogancia 
táplálta a testületben észlelt 
demokrácia-hiátust. Összessé-
gében: az elmúlt húsz év talán 
legkiegyensúlyozottabb ciklu-
sától búcsúzunk.

visszatekintve az elmúlt 4 
évre pozitív érzések és gon-
dolatok jutnak az eszembe. 

Ezt az önkormányzati ciklust 
egyértelműen sikeresnek tartom. 
A legnagyobb eredmény, hogy 
sikerült gazdaságilag egyenesbe 
jönnünk, ugyanakkor látványos, 
komoly fejlődés tapasztalható 
a kerületben. Nagy segítséget 
jelentett, hogy az eu-s pályáza-

tokon eredményesek voltunk, de 
nagyon sok esetben az önkor-
mányzat nyúlt a zsebébe a kü-
lönböző fejlesztések megvalósí-
tásáért. Végignézve a kerületben, 
büszkék lehetünk a megújult 
parkokra, játszóterekre, mint pl. 
a Templom térre, Városház térre, 
a központi játszótérre, vagy az 
átadásra váró Kós Károly térre. 
Nagyon fontos terület volt a köz-
biztonság fejlesztése. Több mint 
20 kamera üzemel jelenleg, és a 
rendszer folyamatosan bővíthető, 
akárcsak a gyorshajtók csökke-
nését eredményező sebességjelző 
készülékek is. Sokéves probléma 
lezárására kerül sor idén, a Nagy-
kőrösi úti zajvédő fal nagyon sok 

embernek eredményez a követke-
zőkben nyugodt életkörülménye-
ket. Öröm végignézni azokat az 
intézményeket (iskolákat, óvodá-
kat), ahol teljes felújítást sikerült 
végezni. Úgy gondolom, hogy 
az SZDSZ frakciónak is komoly 
szerepe volt ezekben a fejlődé-
sekben. Képviselőink kiálltak 
következetesen a költségvetés 
rendbetétele mellett – még akkor 
is, amikor ez nem volt annyira 
népszerű mindenki szemében. 
Az eredmények szerencsére min-
ket igazoltak, így a döntéseket 
nem bántuk meg. Ugyanakkor 
képviselőink, külsős bizottsági 
tagjaink mindent megtettek 
azért, hogy a kerület egyre jobb, 

egyre szebb legyen. Változik a 
képviselő-testület, és ebben a tes-
tületben SZDSZ-es politikus nem 
fog szerepelni. 20 év után, ennyi 
évet áttekintve örülünk annak, 
hogy részesei lehettünk a kerület 
fejlődésének. A liberális frakció 
nevében szeretném megköszönni 
az eddigi bizalmat, és remélem, 
hogy nem okoztunk csalódást. A 
következő képviselő-testület egy 
lendületben levő, fejlődő, biztos 
gazdasági háttérrel rendelkező 
kerületet kap, és csak remélni 
tudom, hogy ez a lendület a kö-
vetkezőkben sem törik meg. Jó 
munkát kívánok ezekhez nekik. 
Ez mindannyiunk érdeke, ez 
Kispest érdeke.

burány sándor (mszP)

több szempontból is érde-
mes értékelni a mögöttünk 
hagyott négy évet. Először 

nézzük a képviselő-testület 
munkáját. Sajnos ebben az 
időszakban is háttérbe szorult 
a szakmaiság. Az egyes elő-
terjesztésekről, vagy azokhoz 
kapcsolódó javaslatokról gon-
dolkodás nélkül, szavaztak a 
pártok aszerint, hogy koráb-
ban a frakcióülésükön hogyan 
döntöttek. Ez is alátámasztja 
azt az egyre többekben kiala-
kuló véleményt, hogy a pár-
toknak semmi keresnivalója 

sincs az önkormányzatokban. 
Olyan közmegbecsülésnek 
örvendő, hozzáértő emberekre 
van szükség, akik képesek fel-
fogni, és felhasználni mások 
javaslatait. Jó lenne, ha végre a 
pártérdekek helyett a lakossági 
érdekek kerülnének előtérbe, 
és eszerint születnének a dön-
tések. Tehát a képviselő-testü-
let munkáját egy ötös skálán 
gyenge kettesre lehet érté-
kelni, hiszen érdemi munkát 
végző csoport helyett általá-
ban egyszerű szavazógépként 
működött. Tisztelet a kevés 
kivételnek, mert az igazsághoz 
tartozik, hogy néhány esetben 
néhányan túl tudtak lépni saját 
– többnyire a pártjuk által rá-
juk kényszerített – korlátaikon. 
A másik értékelhető szempont 
a vezetés tevékenysége. Ezt 
igazából összefüggéseiben le-

hetne megtenni, de helyszűke 
miatt erre itt nincs lehetőség. 
Annyit el lehet mondani, hogy 
egy csőd szélén álló kerületet 
vett át a polgármester. Nem 
mertem volna nagy összeg-
ben fogadni arra, hogy meg 
tudja állítani a mélyrepülést. 
Elismerést érdemel, hogy meg 
tudta tenni, és még javult is 
a költségvetési pozíciója ön-
kormányzatunknak. Mindez 
úgy történt, hogy kerületünk 
közterületei megszépültek, és 
javult a közbiztonság. Sajnos 
maradtak megoldatlan prob-
lémák, kielégítetlen igények 
is, de összességében jónak 
mondható a vezetés munkája. 
A harmadik, amiről nem véle-
ményt kell mondanom, hanem 
el kell számolnom, az a saját 
tevékenységem. Igyekeztem a 
hozzám fordulók problémái-

nak megoldásához segítséget 
nyújtani, hála Istennek több-
nyire sikerrel jártam. A testü-
leti munkában gáncsoskodás 
helyett jobbító szándékkal 
mondtam el véleményemet. Itt 
már a fentebb említettek miatt 
kevesebb sikerélményben volt 
részem. Örömömre szolgál, 
hogy a 2006-os választási 
kampányban meghirdetett 
programomból sok elemének 
megvalósulását úgymond „el-
lenzékből” is sikerült elérnem. 
Végül szeretném megköszönni 
a Polgármesteri Hivatal, és az 
intézmények dolgozóinak a 
lakosság érdekében végzett, és 
a képviselők munkáját segítő, 
általában magas szintű mun-
káját. Ugyanígy szeretném 
megköszönni a kispestieknek 
a részükről megmutatkozó bi-
zalmat, támogatást.

timár béla (Összefogás kispestért)

Látványokban gazdag idő-
szakot hagyunk magunk 
mögött. Szépek a par-

kok és terek, melyeket mind 
egyhangúlag támogattunk 
a testületben. Ám mintha 
a városvezetés nem igazán 
foglalkozott volna eközben a 
mindennapok egyre nagyobb 
problémáival. Közben Kispest 
adóssága – az ezt letagadó 
propaganda ellenére – már 
megközelíti a 2 milliárd forin-
tot. Nem jó, hogy egyre több 
ember azért tud napközben 
is kimenni ezekre a terekre, 
mert elvesztette munkáját. 
Márpedig 2002 óta háromszo-
rosára nőtt a kispesti állástala-

nok száma. Sok kisgyermekes 
anyuka is ott tud lenni nap-
közben a tereken, a kerületi 
bölcsődékben ugyanis nincs 
elég férőhely. Bölcsődeépítés 
helyett a városvezetés azt ja-
vasolta a szülőknek, írassák 
gyermekeiket méregdrága 
magánbölcsődébe. A szülők-
nek viszont nincs pénze, így 
marad a park. De ott vannak a 
parkban azok a pedagógusok 
is, akiknek az álláshelyét eb-
ben a ciklusban szüntette meg 
a szocialista városvezetés. Ők 
több mint negyvenen vannak. 
Aztán lemehet a parkba az a 
sok-sok ember, akiket az el-
múlt időszakban kiraboltak, 
akikhez betörtek és elvitték 
értékeiket. Az illetékes mi-
nisztérium által elkészített 
bűntérkép azt mutatja, hogy 
a bűnözés fellegvára Kispest, 
ahol százezer lakosra csak-
nem négyezer bűnöző jut, míg 
például a II. kerületben csu-

pán 417. Ott ülnek a parkban 
idős kispesti társaink közül 
is jópáran. Ők éppen azt szá-
molják, hogy a rendkívül ala-
csony nyugdíjukból az élelmi-
szert vegyék meg, vagy pedig 
inkább gyógyszerre költsék 
azt. Jónak tartjuk a nyugdíjas 
emberek részére biztosított 
ingyenes számítógépes tanfo-
lyamot, de azt gondolom, nem 
ez a legfőbb problémájuk. In-
kább a mindennapi gondjaik 
megoldása lenne az önkor-
mányzat feladata. Sok padon 
alszanak hajléktalan emberek. 
Ez nem jó sem nekik, sem pe-
dig a parkba látogató gyerme-
keknek és felnőtteknek. Az ő 
elhelyezésüket és a kispestiek 
tiszta, rendezett környezethez 
való jogát együtt megoldani. 
Ez lett volna egy rátermett 
városvezetés feladata. Leül-
nek azok a kispestiek is, akik 
a nyáron ügyet intézni jöttek 
a városházára, de meglepődve 

tapasztalták, hogy az huzamo-
sabb ideig bezárt. Mindenki 
szabadságra ment. Az ügyfél 
pedig oldja meg ügyét, ahogy 
akarja. Ott ül a parkban az 
is, aki betegségét ment vol-
na kivizsgáltatni a Kispesti 
Egészségügyi Intézetbe, de 
nem jutott be, mert 2 hónappal 
későbbre kapott csak időpon-
tot. Addig vagy meggyógyul 
magától, vagy a mentő viszi 
el. Ezzel a szemlélettel a vá-
rosvezetők a kispestieket nem 
partnernek, hanem akadékos-
kodó tömegnek tekintették. 
Pedig ezek csupán szemlélet 
és szervezés kérdése. Látszat, 
szemben a mindennapok egy-
re nagyobb gondjaival. Az el-
múlt 4 év városvezetése való-
ban látványos dolgokat hozott 
létre. Szerintünk azonban az 
emberek napi problémájával 
is kellett volna foglalkoznia. 
Ez azonban sajnos nem történt 
meg.

dr. tarnai richárd (fidesz-kdnP)

nagy tamás (mdf)

gulyás zoltán (szdsz)

A választási ciklus vége felé közeledve arra kértük az önkormányzat pártjait, mondják 
el, mi a véleményük az elmúlt négy esztendőről.
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jubileumfejlesztés

25 éve a hivatal élén

Kispest: 25 év nemcsak az 
életben, de egy felelős munka-
körben még inkább nagyon sok 
idő. Hogyan kezdete a munká-
ját a hivatalban?

dr. istvánfi sándor: 1985-
ben egy teljesen idegen kör-
nyezetből úgy kerültem ide, 
hogy számomra a tanácsi 
rendszer csak az iskolai ta-
nulmányomból volt ismert. 
Konkrétan úgy kezdtem, hogy 
szépen lementem az iktatóba 
és megtanultam az iktatást, 
aztán az egyik szakigazgatási 
szervtől a másikig, így fél év 
alatt szépen megismertem gya-
korlatban is azt a tanácsi mun-
kát, amit korábban tanultam. A 
tanácsi időszak természetesen 
sok mindenben különbözött a 
maitól, hiszen például a sza-
bályok sokkal zártabbak vol-
tak, a szakigazgatási szervek 
önállóan végezték a munká-
jukat. Volt egy szűk tagságú 
végrehajtó bizottság, amely 
tulajdonképpen az érdemi tes-
tületi munkát végezte, hiszen 
a tanács testülete egy évben 
általában csak négyszer ülé-
sezett, és általában a nagyobb 
horderejű kérdésekben, a költ-
ségvetésről, beruházásokról, 
valamint személyi kérdésekről 
döntött.

Aztán jött a rendszerváltás.

dr. istvánfi sándor: Igen, jött 
a rendszerváltás, én pályáztam 
– sok mindenki más mellett 
– és megmaradtam a hivatal 
élén és jegyző lettem. Nyilván 
egész más lett a társadalmi 
miliő, a jogszabályi háttér. 
Az egyik legfontosabb kérdés 
volt, hogy hogyan is alakuljon 
a szervezet. Ekkor bizony le 
kellett ülni, egyeztetni a kü-
lönböző politikai vezetőkkel, 
hiszen gyakorlatilag minden 
önkormányzat a saját arcára 
formálhatta a hivatalt, ami kü-
lönösen izgalmas feladat volt. 

Ezt követően minden négy 
évben új és új politikai vezető 
került az önkormányzat élére 
és mindegyikkel meg lehetett 
találni a közös hangot. Termé-
szetesen ez nem megy soha 
kompromisszumok nélkül, 
ami mindig hosszú tárgyalá-
sok eredménye. Szerencsére 
minden polgármesterrel, aki-
vel eddig együtt dolgoztam, 
nagyon jó munkakapcsolatot 
alakítottam ki, talán a 2002 és 
2006 közötti időszak volt az, 
amikor egy kicsit több konf-
liktushelyzet adódott, de azt 
is megoldottuk. Annak pedig 
külön örülök, hogy Kispesten, 
már volt SZDSZ-es, Fideszes, 
valamint MSZP-s vezetője is a 
kerületnek, de mindig együtt 

tudtunk dolgozni. A későbbi-
ek során jelentős segítséget 
nyújtott, hogy megalakult a 
szakszervezet, akikkel szintén 
nagyon jó munkakapcsolatot 
sikerült kialakítanom. Sok 
helyütt és itt is hangsúlyozom, 
annyiban volt nagy szeren-
csém, hogy a hivatali appará-
tus nagyon jó kollégákból áll. 
Ha az elmúlt 25 évet nézem, 
melyben több száz kollégával 
dolgoztam együtt – hiszen 
sokan nyugdíjba mentek, 
sajnos vannak, akik már nem 
is élnek –, ám minden idő-
szakról elmondhatom, hogy 
döntő többségében felkészült, 
szorgalmas, jó szakemberek 
alkották és alkotják ma is az 
apparátust. 

Legközelebbi tervek?

dr. istvánfi sándor: Felada-
taink a továbbiakban is meg-
vannak. Az idei évben már 
a 34. választására készülünk 
az én vezetésemmel, emellett 
megnyertünk a hivatal fejlesz-
tésére egy uniós – úgynevezett 
ÁROP – pályázatot, mellyel 
számos más intézkedés mellett 
ugyancsak az a célunk, hogy 
még inkább növekedjen a hi-
vatal működésének színvona-
la, hogy ügyfeleink, lakosaink 
ténylegesen azt állapítsák meg, 
hogy az emberekért dolgozó 
valóban polgárbarát hivatal va-
gyunk. Ez a mi munkánk, amit 
a visszajelzésekből úgy látom, 
egyre többen elismernek.

Negyedszázada vezeti a kispesti hivatalt, kiemelkedő szakmai munkáját múlt évben cím-
zetes főjegyzői címmel ismerték el. Dr. Istvánfi Sándorral pályájáról, a kerületi hivatal 
élén eltöltött 25 évről beszélgettünk.

filmajánló

A jelen egy
szörnyetege
Szelíd teremtés - A Frankenstein-terv 

Mary Shelley Frankens-
tein avagy a modern 
Prométheusz című 

világhírű klasszikus, gótikus 
regénye nyomán mindez a 
„mester” és teremtményének 
története. Az ősi cselekmény 
ezúttal a mában, egy meg-
gyötört lélek tragédiájában 
éledett végül újjá.
A film Mundruczó Kornél és 
Bíró Yvette, a Bárka Színház-
ban 2007 őszén bemutatott 
színdarabján (a Frankenstein-
terv) alapul, és egy fiúról szól, 
aki évek elteltével újra talál-
kozik szüleivel – akik nem 
akarták őt –, és a találkozás 
véres gyilkosságsorozatba 
torkollik. Az elsősorban egy 
budapesti bérházban forga-
tott történetben, egy rendező 
készül filmje megvalósítására 
(őt Mundruczó Kornél maga 
testesíti meg). Az intézetből 
szökött kamaszfiú anyját ke-
resve, szinte véletlenül keve-
redik a forgatás castingjába. 
A drámai események sora 
ott veszi kezdetét, amikor a 
szereplőválogatás alatt a fiút 
naivitása és egyenes tiszta-
sága olyan hirtelen cselek-
vésekre ösztönzi, amelyek 
egyike halálos balesethez 
vezet. A rendezővel viszont 
mindaddig még soha nem 
történt semmi, ami akaratán 

kívül állt volna. Megérzi, 
hogy a fiú személyében egy 
nagyobb erővel találkozott. 
Mikor rájön, hogy a különös 
és szelíd gyerek az ő fia, aki 
sok évvel ezelőtt hívatlanul 
jött e világra, arra kényszerül, 
hogy egy kiszámíthatatlan és 
veszélyes útra lépjen. Más 
körülmények között találko-
zásuk talán esélyt jelentett 
volna az újrakezdésre…
„A film a szeretet felelős-
ségéről, és a teremtő ember 
istenkísértő gőgjéről szól. 
Meglátni magunkat egy má-
sik lényben, és túllépni aka-
ratunk, érdekeink korlátain, 
szembenézni teremtésünk 
súlyával. Ez a tétje apa és 
fiú történetének” – vallja 
Mundruczó Kornél.

Tisztelt filmbarát kispestiek!
Ezennel szeretnénk közvetle-
nebbé tenni ezt a rovatot, úgy-
hogy arra gondoltunk, hogy 
mostantól fogva bátran lehet 
ám véleményezni/kritizálni, 
avagy éppenséggel dicsérő 
szavakkal elhalmozni szerény 
személyemet az alábbi e-mail 
címen: keresztek@gmail.com
A kedves és keresetlen leve-
leket egyaránt előre is köszö-
nöm!

KERESZTESI FERENC 

Biztonságosabb lett az Élmunkás lakótele-
pi úgynevezett „süllyesztett” játszótér. Az 
önkormányzat kerítést építtetett a forgal-
mas Vas Gereben utca–Nádasdy utca ke-
reszteződése melletti park köré a Kós Kár-
oly tér elbontott kerítésének elemeiből. 

bekerítették a 
játszóteret 

Mintegy 200 méter 
hosszú az Élmunkás 
lakótelepi „süllyesz-

tett” játszóteret a járdától, 
valamint a forgalmas Vas 
Gereben és Nádasdy utcák-
tól és a belső utaktól elvá-
lasztó kerítés. A kerítés fel-
építésére csaknem egymillió 
forintot fordított a kerület, 
a munkát a Közpark Kft. 

végezte el. Bán Zoltán ügy-
vezető lapunknak elmondta, 
takarékossági okokból nem 
építettek újat, hanem a Kós 
Károly tér elbontott vaske-
rítésének hasznosítható ele-
meit újították fel és építették 
be. Megtudtuk, hét viráglá-
da kihelyezésével a virágos 
zöldfelület is gyarapodott a 
parkban.

AKispesti Cukorbe-
teg Klub szeptember 
9-én 15 órai kezdettel 

„Cukorbetegség hatékony 
kezelése fitoterápiával” 
címmel rendez előadást. 
Előadó: Gillik István ter-
mészetgyógyász oktató. 

Helyszín: Kispesti Kaszinó 
(Fő utca 42.).
Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak! Bővebb 
információ kérhető Huszák 
János klubvezetőtől a 06-
30-369-2747-es telefonszá-
mon!

ASzelidi tónál 10 napos 
táborban vettek részt 
a nyáron a Mágnes 

Színház tagjai, akik ta-
valy megnyerték a Zenés 
Amatőr Színpadok Orszá-
gos versenyét. A szakmai 
programok mellett erőt 
próbáló játékos vetélkedők 
és lubickolás tette színessé 

a tábort. Szeptembertől 
készülnek új fellépések-
re, versenyekre és várják 
mindazokat, akik egy jó 
kis csapatban akarnak ját-
szani és megismerkedni a 
színpad világával.
További információ: www. 
magnesszinhaz.try.hu web- 
oldalról tudhatnak meg.

Cukorbeteg Klub
felhívás 10 nap a musicalek 

világában
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Mintegy 80 millió forintból 2006 végére újult meg a több, mint 6 000 m2-es közterü-
let, melynek parkját 2008-ban tovább szépítette a kerület közel 15 millió forintból.

fejlesztés

ilyen lett 2008-ra a templom térilyen volt 2006 előtt a templom tér

ilyen volt, ilyen lett
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

rejtvény  |  egyházAK

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 konfirmá-
ció, 18 órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyü-
lekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör 
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 
18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

a kisPesti-rózsatéri református  egyházkÖzség
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkal-
mak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, 
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfir-
mációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 évesek-
nek péntek este 6 óra, felnőtt konfirmáció péntek este 
8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola 
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő 
du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7 óra 
(kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra 
kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 
6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, if-
júsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-
külön) péntek este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasár-
nap 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 időpon-
tokban. 

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

és családok miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az 
iskolákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyerme-
keknek, 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 rászo-
rultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajlék-
talanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek 
részére.

gÖrÖg katolikus káPolna és Parókia 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsa füzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Va sár naponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor ve cser nye.

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

„jézus szíve” Plébánia 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel 
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9 
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros 
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén 
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért 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) 
Alkal mainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizony ságtétel, 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 közösségi házban (Kós Károly tér 16.): 
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek 
részére szerdán de. ½ 10 órakor. 

 Új aPostoli egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 

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: 2010. 
szeptember 13. A helyes megfejtők között az ormos 
intézet gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira 
beváltható utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „...folyton a szemünkre csúsz-
na a sapka.” nyerteseink: morava Piroska (Jó-
kai utca), Cserényi mária  (Arany János utca).  
A nyereményeket postán küldjük. gratulálunk!

KözleményeK

rejtvényKépviselői 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 
címzetes fõjegyzõ 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.

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
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rendezvények

Szeptember 3. péntek 17 óra
oBsITos ZEnEKAr TÉr-
ZEnÉJE
a Városháza előtt (XIX. ker. 
Városház tér)
Karnagy: Fejes István

KIsPEsTI KIssZÍnHáZ
Új meghallgatás!
Részletes információ, vala-
mint a jelentkezési lap letölt-
hető a www.kispestikisszinhaz.
gportal.hu oldalról.
A meghallgatás időpontja: 
szeptember 4-5. (szombat-va-
sárnap)
Érdeklődni Cserkó Zsoltnál a 
06-70-409-6078-as telefonszá-
mon lehet.

MAGYArnÓTA-nÉPdAL 
KLUB
Szeptember 5. vasárnap 15-18 
óráig
nYár vÉGI nÓTAsZÓ
Jegyinformáció és értékesítés a 
06-30-265-3800 telefonszámon 
Herr Olivérnél.

Szeptember 10. péntek 18 óra
ELŐTÉR GALÉRIA
Kispest lengyel testvérvárosa, 
Krzeszowice képzőművészei-
nek kiállításmegnyitója

Szeptember 11. szombat 21-03 
óráig
sALsA BULI

Szeptember 12. vasárnap 17 óra
15 ÉvEs A roCKY A KMo-
BAn

Szeptember 15. szerda 18 óra
TárT KAPU sZÍnHáZ
Őszi szonáta
A Tárt Kapu Színház őszi gá-
laműsora, új saját versekkel, 
dalokkal és vidám nyári emlé-
kekkel.

Szeptember 17. péntek 18 óra
KErÜLETI KIsEBBsÉGEK 
KULTUráLIs EsTJE
Fellépnek: A bolgár, cigány, 
görög, horvát, lengyel, német, 
román, szerb kisebbségek ven-
dégművészei. 

ÚJ!!!
Szeptember 18. péntek 18-
02 óráig
KULTÚrHáZAK ÉJJEL-
nAPPAL

Művelődési házunk a Kul-
turális Örökség Napjaihoz 
kapcsolódó országos prog-
ramsorozatba illeszkedve, 
izgalmas programokkal várja 
látogatóit este 6 és éjjel 2 óra 
között. A programsorozat kö-
zéppontjában idén a képzőmű-
vészet áll. Kiállítással, beszél-
getésekkel, zenével, filmekkel 
várjuk Önöket egy izgalmas 
vernissage keretében. 
Részletes program: www.
kmo.hu 
A belépés díjtalan!

színház

ŐSZI SZÍNHÁZBÉRLET
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT!
A négy előadás ára csak 
7.500,-Ft!

Október 24. vasárnap 16 óra
Ray Conney: PÉnZ áLL A 
HáZHoZ 

November 14. vasárnap 16 óra
Noel Coward: vIdáM 
KÍsÉTET 

December 12. vasárnap 16 óra
Oli Peagen: AZ AJándÉK 
GÉsA 
 
2011. január 
Andrew Bergman: TársAs-
JáTÉK nEW YorKBAn 

Őszi színházbérlet árusítása: 
szeptember 1-től

tanfolyamok

AKroBATIKUs roCK 
And roLL 
További információ: www.
mustangse.extra.hu 

ETKA JÓGA - JÓGATornA
Első foglalkozás: szeptember 7.

GErInCTornA
Első foglalkozás: szeptember 14. 
HAsTánC - 12 éves kortól 
ajánlott
Ingyenes bemutató óra: 2010. 
szeptember 5. vasárnap 11 óra
Első foglalkozás: szeptember 4.

HATHA JÓGA
Kezdő csoport:
Ingyenes nyitó előadás: Szep-
tember 22-én 18 óra

Haladó csoport: 
Első foglalkozás: szeptember 8. 

JAZZBALETT És Mo-
dErnTánC
Beiratkozás: 2010. szeptember 
2. 17-18 óráig és szeptember 3. 
16-17 óráig
Első foglalkozás: szeptember 7.

KLAssZIKUs BALETT 5 
ÉvEs KorTÓL
Beiratkozás: szeptember 2. 
csütörtök 17-18 óráig és szep-
tember 3. péntek 16-17 óráig

ÚJ!!!
MENŐ-MANÓ TORNA 
– Zenés foglalkozás 6 hóna-
postól 4 éves korig
Dalokkal, mondókákkal, 
mozgásfejlesztő eszközök-
kel – trambulin, egyensúly-
fejlesztő játékok, labdák, 
babzsákok.
Péntekenként két csoportban
Kiscsoport 9.30 – 10 óráig (6 
hónapos kortól)
Nagycsoport 10.10 – 10.55 
óráig (másfél éves kortól 4 
éves korig)
Vezeti: Bihari Katalin Tel.: 
06-20-392-1833
Első foglalkozás: szeptem-
ber 3.

PILATEs TornA 
Első foglalkozás: augusztus 30.

rInGATÓ
Énekes, mondókás, játékos fog-
lalkozások 
Első foglalkozás: szeptember 7.

ÚJ!!!
sAHAJA JÓGA 
Nem kell különleges képes-
ségekkel rendelkezni, nem 
kell rá hosszasan előkészül-
ni, sem jóga vagy meditációs 
ismeretekkel rendelkezni. A 
Sahaja jóga a természetünk-
ből fakad és a lélekkel való 
spontán kapcsolatra épül.
szombat 10.00-11.30
Beiratkozás: folyamatosan
Első foglalkozás: szeptem-
ber 18.

sALsA Con TIMBA TánC-
IsKoLA
Kubai salsa
Első foglalkozások: szeptember 7.
Új kezdő csoportok indulnak: 
szeptember 14-én és novem-
ber 2-án.

Gyerek salsa, salsa women style 
és reggaeton tanfolyamok
péntek 17-20 óráig. További in-
formáció: www.salsacontimba.
hu 

sZILvA rAJZIsKoLA 
Első foglalkozás: szeptember 8.

a KMo MozgásMűhelyében 
MűKödő tanFolyaMoK:
(1191 budaPest, szabó e. 
u. 4.)

ArCoK TánCsTÚdIÓ
Ingyenes nyílt óra és bemutató: 
Szeptember 11. 11-13 óráig
Első foglalkozás: szeptember 3.
További információ: www.
arcoktanc.hu

BArAnTA 
További információ: www.
baranta.net 

GoJU-rYU KArATE
Ingyenes próbaedzés és beirat-
kozás: szeptember 3. 18.30 
További információ: www.
gojukai.hu

MArosHÉvIZI fITnEss 
IsKoLA
Fitness és showtánc
Beiratkozás: szeptember hó-
napban.  További információ: 
www.marosfitness.hu

ModErn vInG TsUn 
KUnG fU
Jelentkezz ingyenes próbaedzés-
re a www.modern-ving-tsun.hu 
címen!
Első foglalkozás: szeptember 2. 

sHAoLIn KUnG fU
Első foglalkozás: szeptember 1.

TAI JI QUAn
hétfő: 18-20 óráig

klubok

KIsPEsTI GYÖnGYvIráG 
KÓrUs
Indul: szeptember 2.

oBsITos fÚvÓsZEnEKAr
Indul: augusztus 30.

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor

ÉLETMÓdKLUB
Program: www.kmo.hu 

Kispesti MunKásotthon Művelődési ház
1191 BuDAPESt, tElEKi utCA 50. 
tElEfon/fAx: 282-9826, 282-9736 • www.kmo.hukmo Programok Wekerlei gyermekház és Családi kÖnyvtár

A KiSPESti vigADó éPülEtéBEn: 1191 BuDAPESt, fŐ u. 22. • 2010 oKtóBErétŐl: 1192 BP., PEtur u. 7.
tEl.: 358-0690, tEl./fAx.: 282-9895

HonlAP: HttP://gyErmEKHAZ.KiSPESt.Hu • E-mAil: gyErmEKHAZ@KiSPESt.Hu

babáknak szóló 
Programok

KEREKÍTŐ  
Kerekítő dalolás hétfő 9.15-9.45
Kerekítő játékklub hétfő 10.00-
11.00
 
TÜCsÖK ZEnE
Ritmus-ének-zene foglalkozás 
6 hónapostól 4 éves korig. 
csütörtök 10.15-10.45

ICIrI-PICIrI TánCHáZ
Játékos néptánc-tanítás.
kedd 10.15-10.45

BorIBABA TornA 
hétfő és szerda 9:00-10:30 és 
10:30-12:00 

BABA-MAMA TornA Bo-
rIvAL
Babánkkal együtt tornázunk.
péntek 11.00-11.45

BorIBABA MoZGásfEJ-
LEsZTÉs
péntek 10.00-10.45

CsIrI-BIrI BABATornA
1-3 éves korig, járni tudó, izgő-
mozgó kistornászoknak! 
péntek 9.30-10.15 és 10.15-
11.00

MAsZAToLÓ
Festős-maszatolós foglalkozás 
20 hónapos kortól 4 éves korig.
csütörtökön 9.30-10.00 és 
10.30-11.00 

VARÁZSSZŐNYEG MESE-
KUCKÓ
Bábos-mesés foglalkozás 20 
hónapostól 3 éves korig.
szerda 10.30-11.15

BorIBABA 
KÉZMŰVESKEDÉS
péntek 9.00-9.45

BABA-MAMA JELBEsZÉd
kedd 10.00-10.45 (indul: ok-
tóber 19.)

BABA-MAMA JÓGA
szerda 10.00-11.00

óvodásoknak és is-
kolásoknak szóló 
Programok

BáBos MEsEovI
Meseország varázslatos történe-
tei elevenednek meg bábokkal. 
szerda 16.15-17.00

BABOS BÁBOS KÉZMŰ-
VES MŰHELY
A bábkészítés és a bábszínészet 
alapjai.
Ideje: hétfő 16.30-17.30

APrÓ MAroK fAZEKAs 
MŰHELY
5-12 éves korig.
Ideje: szerda 16.30-18.00

PAMACs rAJZsTÚdIÓ
Képzőművészet 5-10 éves korig.
Ideje: csütörtök 16.00 – 17.00 

HAnGsZErvAráZs ZE-
nETAnodA
AndAnTIno ZEnEovI
Zenei fejlesztő foglalkozás 3-4 
éveseknek.
Ideje: csütörtök 16.00-16.45

HAnGsZErvAráZs ZE-
nETAnodA
ModErATo ZEnEovI
Zenei fejlesztő foglalkozás 5-7 
éveseknek.
csütörtök: 16.45-17.30 

BUKfEnC ovIs TornA
hétfő és szerda 17.00-18.00

MAZsoLA AEroBIC ovI-
soKnAK
kedd és csütörtök 17.30-18.15

BorIBABA TornA ovI-
soKnAK
hétfő 17.00-17.45

BICIKLIs TEKErGÉs 
WEKErLÉn KICsIKnEK
csütörtök 16.30 -17.30  (indul: 
szeptember végén)

dIvATsULI
Színek-formák-anyagok-trendek-
stílusok, 10-15 éveseknek.
csütörtök 17.30-19.00 

JáTÉK-dráMA

Mélylélektani gyermekjáték-
dráma.
csütörtök 17.00-18.30

fLAMEnCo oKTATás 
Barsy Laurával
6-12 éves korig, fiúknak és lá-
nyoknak egyaránt!
kedd 16.30-17.30 (kurzus kez-
dete: október 5.)

VONZART TÁNCMŰVÉ-
sZETI sTÚdIÓ
csütörtök 16.30 – 18.10 (12 
éves korig), 18.20 – 20.00 (12 
év fölött) 

BICIKLIs KrEssZ oKTA-
Tás WEKErLÉn IsKoLá-
soKnAK
7-14 éves korig, hogy bizton-
sággal közlekedhess.
szerda 16.30-17.30

foTÓs TAnfoLYAM
11-15 éves korig.
kedd 16.30-18.30

nInJUTsU
Ősi, japán technikán alapuló 
harcművészet 14-20 éveseknek.
csütörtök 18.30-20.00

CAPoEIrA
Brazíliából származó, zenével 
kísért akrobatikus-játékos küz-
dősport, gyerekeknek 6 éves 
kortól, felnőttek is!
kedd 17.30-18.30 és péntek 
17.30-18.30

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ 
rAJZTAnfoLYAM
hétfő 17.00-20.00 (októbertől 
a felvételikig)

tanfolyamok
Felnőtteknek:

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZA-
Bás - vArrás TAnfoLYAM 
kedd 18.00-20.00 a haladóknak
szerda 18.00-20.00 a kezdőknek

fAZEKAs TAnfoLYAM
szerda 18.00-20.00 (kezdő)
péntek17.00-20.00 (haladó)

fLAMEnCo TánCTAnfo-
LYAM Barsy Laurával

Andalúziai hangulatú táncórák, 
ahol az elegancia a szenvedély-
lyel párosul. 
kedd 18.30-20.00 (október 5. 
– december 14.)

HALAdÓ TánCIsKoLA 
FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok 
már táncolni tudó felnőtteknek. 
csütörtök 20.10 - 21.00 

LATIn És roCK And 
roLL TánCTAnfoLYAM 
profi táncosokkal
szombat 18.00-19.00

FRISSÍTŐ JÓGA  
péntek 18.30-20.00

ÚJJásZÜLETÉs JÓGA
hétfő 9.00-11.00 és szerda 
18.00-20.00  

KIsMAMA JÓGA
Az áldott állapot harmadik hó-
napjától a szülésig. 
csütörtök 9.00-10.00 és kedd 
18.30-19.30

KOMPLEX NŐI TORNA
hétfő 18.00-19.00
szerda 18.00-19.00

AvIvA TornA TAnfo-
LYAM
Tornagyakorlat-sorozat, mely 
egyensúlyba hozza a hormon-
működést.
minden hónap első szombat-
ján 15.00-19.00

sMInK TAnfoLYAM Larion 
Oscarral
Önértékelést fejlesztő sminktan-
folyam neves sminkmesterrel. 
szombat 15.00-18.00 (4 alkalmas)

IKONFESTŐ KÉPZŐMŰ-
vÉsZETI TAnfoLYAM
szombat 15.00-18.00 (4 alkalmas)

PÉnZÜGYI ÖnIsMErETI 
TANFOLYAM NŐKNEK
szombat 10.00-17.00 (2 alkalmas)

TornA nYUGdÍJon TÚL
kedd 8.00 – 9.00 és 9.00 – 
10.00 
csütörtök 8.00 – 9.00 és 9.00 – 
10.00 

Programjaink 2010. október 4-től indulnak az intézmény felújított, XIX. ker. Petur u. 7. szám alatti épületében.
Az árainkról és a további részletekről honlapunkon, telefonon, valamint műsorfüzetünkből tájékozódhat.
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szolgáltatás

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖNYVELÉS GYAKOR-
LATTAL, LEINFORMÁLHATÓAN, INGYENES AJÁN-
LATKÜLDÉS, HÁZFELMÉRÉS. TEL.: 06-30/359-3976 

Vállalunk lakás átalakítást, felújítást kompletten, 
családiházak színezését, lomtalanítást, konténerrakást, 
ablakcserét, kisebb munkákat is, garanciával, ingyenes 
árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170 

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐ-
NYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, 
AUTÓPOLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST 
VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-
50-20-131 

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

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYE-
NES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-
HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix szúnyog-
háló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! 
Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cse-
réje. Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, 
HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES 
FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ 
SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634, 282-2498 

Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés, víz szigetelés, 
kertépítés, fenntartás, öntözőrendszer kiépítés, gyepsző-
nyegezés, fakivágás, bozótirtás (kisebb munkákat is). 
Wendlen Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, ho-
mok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460

Megbízható, munkájára igényes nő takarítást vállal a IX., 
XIX. kerületben. Tel.: 06/30-2477-011

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. 
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ- CSEMPE ÉS LINÓLE-
UM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON, 
GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131 

KERÉKPÁRSZERVIZ! KERÉKPÁROK HELYSZÍNI 
JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! HÍV-
JON! HÉVÉGÉN IS! BP., XIX. BECSRÉNYI U. 3. 
+3620/933-4279 

Zár-, lakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörés-
biztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerí-
tések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-3794 

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

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

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba-
felújítások, tetőjavítások, ereszcsatorna-javítások. Tel.. 
06/20-391-5982, 291-92-39

K I S G É P SZ E R V Í Z Elektromos kisgépek, sarok-
csiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúrógépek, (Flex, 
Hilti, Bosch, Black&Decker, Makita, Bolgár, Aeg, Stil 
stb.) porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű javítása, vil-
lanymotorok, forgórészek tekercselése, láncélezés korrekt 
áron, garanciával. Kispesti átadás-átvétel lehetséges. Dóri 
Péter vállalkozó SZERVIZ: 1141 Bp. Szugló u. 86. Tele-
fon: 06/20-9506-254 Nyitvatartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 
06/1-363-4867, P: 9-15 óráig. 

Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron 
készpénzért. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19. (Régiségbolt) 
tel.: 317-9938 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mos-
dók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, zuhanykabin be-
építése, fürdőszoba felújítás, konvektor-, kazán-, radiátor-
csere, stb. korrekt áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, 
nincs felmérési költség. Kérem, hívjon bizalommal. Tel.: 
06/30-9919-474, www.szilagyivizgazfutes.hu

Víz-, gáz, központi fűtés szerelést vállalok, minden 
szakmába tartozó új és felújítási, valamint javítási mun-
kát, 5 év garanciával. Teljes körű ügyintézés, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Görög János, 1194 Bp. Fecske u. 
4. Tel.: 282-4495, mobil: 06/30-921-7325 

Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát. Mindenfajta le-
mezzel dolgozunk. Pontos, precíz munka. Garanciát válla-
lunk. Tel.: 06/70-2233-935 

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, 
mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! 

Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.megoldasszerviz.hu

Egyéni vállalkozók, bt.-k teljes körű könyvelését, apeh 
képviseletét vállaljuk. Tel.: 06/20-9776-552, mezeih@
gmail.com

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, 
egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, beval-
lások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 
06/20-360-9129 

Pesten a legolcsóbbak között! 33-as Misi. Konténeres 
lomtalanítás, kerti hulladék szállítás, sittszállítás. Lakos-
ság részére kedvezmény! Tel.: 220-4804, 06/20-414-0720

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

Rendet szeretne a társasházában? Agilis közös képvi-
selőt keres? Hívjon! Tel.: 06-1/284-57-18, 06-20/325-
9096, e-mail: bbela60@t-online.hu

Gyakorlott, leinformálható nyugdíjas betegápoló munkát 
vállal jutányos áron. Tel. este: 281-4220 

Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb javításokat is 
vállal, kisvállalkozó. 15 % engedmény nyugdíjasoknak. 
Tel.: 06/30-537-7356 

Női-, férfi- és gyermekfodrász házhoz megy. Hétközna-
pi és alkalmi frizurák készítése otthonában. Köszönöm 
hívását! Tel.: 06/20-358-7229

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, 
NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST 
(NEM SZEX) MASSZÁZS. MÁGNESTERÁPIÁS, 
BIO-REZONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KI-
PRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPPANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 
295-3998, 06/20-335-5653 

MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK HELYSZÍNI KÉSZ-
PÉNZ FIZETÉSSEL MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, 
VARRÓGÉPET, ÍRÓGÉPET, RÁDIÓT, TELEVÍZIÓT, 
HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, RUHANEMŰ-
KET, BÚTOROKAT, PORCELÁNOKAT, KITÜNTE-
TÉST, RÉGI PÉNZEKET, FESTMÉNYEKET, HA-
GYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS. SZAKBECS-
LÉS. MAGLÓDI KATALIN, TEL.: 06/20-262-8116

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

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT VÁL-
LALJUK teljes körű ügyintézéssel. Tartozások behaj-
tását kiemelten kezeljük. WWW.GENERAL-F.HU 
Tel:216-8802 iroda@general-f.hu

Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hard-
ver-, szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 
256-8680, 06/30-970-4870

ingatlan

2% + ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK DÉL-PES-
TEN LÉVŐ INGATLANÁNAK KÖZVTÍTÉSÉT. EL-
ADÁS-VÉTEL, CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATLAN 
CENTRUM KFT., XIX. ADY ENDRE ÚT 43. TEL./
FAX.: 280-5830, 06/20-663-0568, WWW.INGAT-
LAN-CENTRUM.EU 

Wekerlén metróközeli részen eladó felújított 47 nm-es, I. 
emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2 szobás lakás. 
Ára: 14.999 M Ft. Tel.: 06/30-345-5639 

Szép frekventált környéken, 63 nm-es, 1+3 félszobás, 
belseje felújított, de a külseje felújítandó, kertes házrész, 
melyhez 178 nm-es saját kertrész tartozik. Új bejárati biz-
tonsági ajtó. Fürdőszobában berendezések újak. Jogtiszta 
ingatlan. 4 lakásos udvarban. Kedves kulturált szomszé-
dok. Irányár: 13 600 000 Ft. Ár alkuképes. Érdeklődni: 
06/70-4-192-705. E-mail: luxus@fibermail.hu Webla-
punk: http://www.luxusweb.extra.hu 

Kispesten eladó csendes utcában, 80 nm-es, 2 szoba 
hallos,étkezős, pincés, garázsos családi ház. Iá.:25.9 M Ft. 
Érd: 06/30-206-1414

Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás kö-
zelében, 3 lakásos házban, 30 nm-es garzon, saját víz-, 
gázórával, elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-280-
4631, 06/20-9329-426 

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nyaraló, 160 
nm-es telekkel. Gáz, csatorna van és panoráma kilátás! Ér-
deklődni du.: 12-18h-ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon. 

DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csendes, jó helyen 
olcsón ELADÓ. Iá.: 570.000 Ft. Tel.: 06/24-435-229 

Wekerlei, emeleti társasházi öröklakást vennék. Bérlőként 
öt évig továbbra is benne lakhatna. Tel.: 06/1-281-9293, 
06/20-985-0690

Garázs kiadó Europark közeli zárt kertben. Tel.: 06/30-
42-1919 

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati lakásomat 
nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tel.: 06/70-
616-1400, 281-3150 
Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, tehermentes, 240 

nm-es, két bejáratú, kétlakásos, 5+1 szobás családi ház 
eladó, garázzsal, külön bejáratú irodahelyiséggel. Iá.: 35,9 
M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Pesterzsébet központjában, társasházban, második emeleti, 
50 nm-es, 2 szobás panellakás eladó. Közintézmények a kö-
zelben, jó közlekedés. Iá.: 9,5 M. Ft. Tel.: 06/70-584-6176 

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, 
napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,3 M. Ft-ért. Tel.: 282-
3445 

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es, családi 
ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, összkomfortos, gará-
zsos családiház eladó vagy cserélném 15 M Ft-ig + kp-re. 
Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-975-9572 

Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész, riasz-
tóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 
19,9 M. Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-3397 

Magánkézből eladó XIX. Árpád u.-ban VI. emeleti, 53 
nm-es, igényesen felújított panellakás. Iá.: 9,8 M Ft. Tel.: 
06/20-236-6884, 280-2234 

1+2 félszobás önkormányzati lakásomat szeretném elcse-
rélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispes-
ten. Tel.: 06/20-464-0494 

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának is alkalmas, 
kétszintes, tetőteres lakás, dupla komforttal, cirkóval, 
garázzsal, kerttel, Wekerlén ELADÓ, metróhoz, 
Europarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.: 21.9 M. Ft. 
Érd.: 06/20-324-3718 

XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, téglaépíté-
sű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, amerikai konyha, teljesen 
felújított, műanyag nyílászárók, mobil-, fix szúnyogháló-
val. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009 

KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ,. MELLÉKHELYI-
SÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁ-
VAL, ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ VAKOLATA 
HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515 

Sürgősen eladnám vagy elcserélném (bárhová) Templom 
téri, régi építésű társasházi kis lakásomat. Tel.: 06/20-
351-6969 

Keresem azt a nyugdíjas házaspárt, aki látta  Kispesten a 
Templom téren a kis mini garzont és 6.750.000-et ígért, 
kérem jelentkezzen! Tel.: 06/30-319-2758

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati lakást 
elcserélnék, kisebb kispesti önkormányzati lakásra. Tel.: 
06/20-562-4270 

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

Sürgősen eladó tulajdonostól, Wekerlén, 4 lakásos társas-
házban, 76 nm-es, cirkófűtéses, tetőtér-beépítéses, kitűnű 
elosztású lakás. Iá.: 15,5 M. Ft. Tel.: 06/20-582-4512 

Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 128 
nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes 
kialakítású családi ház. Egy gépkocsi elhelyezése megol-
dott. Iár: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568 

ELADÓ az Ady Endre úton forgalmas főútvonalon, egy 
70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy kirakattal (2 x 220 cm-
es) üzlet, illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval 
felszerelt, klímás, konyha, szociális helyiségek, alacsony 
rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális üzlethelyiség. 
18,4 M. Ft. Tel.: 06/20-663-0568 

Kispesten a 68-as végállomásánál ház eladó. 88 nm-es, 3 
szobás, 2 fürdőszobás, 2 kocsinak való garázzsal, ház, jó 
helyen eladó. Ára: 23,5 M Ft. Tel.: 06/30-506-4583 

Kispesten Fő utcában 3 szobás, jó állapotú, önálló ház, 
100 nöl telekkel eladó. Gépkocsi- beállási lehetőség nincs. 
Ára: 23,5 M Ft. Tel.: 280-9821 

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nyaraló el-
adó vagy kispesti lakóingatlanra cserélném. Tel.: 06/20-
984-0244 

Wekerlei társasházban eladó vagy elcserélhető kisebbre, 45 
nm-es lakás. Ráfizetést kérek. Iár: 11 M Ft. Önkormányzati 
csere is érdekel, hitelátvállalással. Tel.: 06/20-434-2388
 
Nyíregyházi 60 nm-es családi házat budapesti ingatlanra 
cserélnék vagy eladnám. Iár: 10 M Ft. Tel.: 06/20-434-
2388
 
ÁRZUHANÁS WEKERLÉN! ELADÓ IKERHÁ-
ZAK, NÉGYLAKÁSOS HÁZRÉSZEK!!! WEKERLE 
INGATLANIRODA www.ingatlanvarazs.hu, 06/30-9-
332-592 ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT KERE-
SÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
KÍNÁLATUNK!! WEKERLE EGYIK LEGKERE-
SETTEBB UTCÁJÁBAN ,CSENDES HELYEN, 
NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ, EGY 
TETŐTÉR BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL, EGY 
KÉTSZOBÁS HÁZRÉSZ! A HÁZON LÉVŐ TETŐT 
EGY ÉVE TELJESEN FELÚJÍTOTTÁK, (LÉCEZÉS, 
FÓLIA, CSEREPEK, KÉMÉNY). A SZOBÁK ÉS A 
KONYHA ABLAKAI WEKERLE SZABÁLYAINAK 

MEGFELELŐEN SPALETTÁKKAL  LETTEK CSE-
RÉLVE! HÁZHOZ TARTOZIK SAJÁT SZEPARÁLT 
KB 150 NM KERT, MELLÉKÉPÜLET, GÉPKOCSI-
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉG! IRÁR: 18,9M 06/309-332-
592, www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLÉN CSENDES MELLÉKUTCÁBAN EL-
ADÓ, EGY AZONNAL BIRTOKBA VEHETŐ 45 
NM-ES KÉT SZOBÁS GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR 
FELÉ BŐVÍTHETŐ IKERHÁZFÉL, SAJÁT SZE-
PARÁLT KERTTEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHE-
TŐSÉGGEL! IRÁR: 17,9M, FÓRIZSNÉ BRIGITTA 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
 
 
WEKERLÉN NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN LÉVŐ, 
HÁTSÓ, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSES, KÖZVETLEN 
KERTKAPCSOLATOS (KERTJE HATALMAS!!!!) 
HÁROM SZOBA NAPPALIS, JÓ ÁLLAPOTÚ GÁZ-
FŰTÉSES HÁZRÉSZ, VÁRJA SZERETŐ ÚJ TULAJ-
DONOSÁT, FANTASZTIKUS IRÁNYÁRON!! IRÁR: 
23,5 M 06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
 
KIADÓ LAKÁSOK, HÁZRÉSZEK WEKERLÉN 
40000-80000-IG HOSSZÚTÁVRA!
www.ingatlanvarazs.hu, 06/30-9-332-592

INGATLAN MESTER! FÓRIZS JÓZSEF 06/30-9-
0082-64 LAKÁSOK TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSA 
A-Z-IG!, KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALUNK, 
GARANCIÁVAL! FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS, GIPSZKARTONOZÁS, KŐMŰVES MUN-
KÁK, VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELÉS HOMLOKZAT 
SZIGETELÉS, SZÍNEZÉS, PARKETTÁZÁS, NYÍ-
LÁSZÁRÓK CSERÉJE STB.

Kispesten, jól megépített, 95 nm-es alappal, három szintes, 
két garázsos, önálló családi ház eladó. Iá.: 39,7 M. Ft. Tel.: 
06/20-491-6223 

Kispesten keresek eladó családi házat, öröklakást, építési 
telket. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre kö-
szönöm. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest kertvárosában, Nádasdy utca közelében eladó 
150 nöl-es, összközműves telken 110 nm-es, a telken 
körbejárhatóan elhelyezkedő, egyszintes, háromszobás, 
nagy konyhás, teraszos, betonalapú, tetőtér felé bővíthető, 
felújítandó családi ház. Irányár: 19,9 M Ft. Telefon: 06-
30/357-2164

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től ) 20 km-re fekvő, 135 nm-
es családi ház, 720 nm-es telken. A ház három önálló, kü-
lön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A. Összközműves, 
fúrt kút, kocsibeálló + műhely. Budapesti lakást beszámí-
tok. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567

Felső-Kispesten eladó 98 nm-es, egyszintes, tetőtér felé 
bővíthető, alápincézett, masszívan megépített, kitűnő álla-
potú, tehermentes polgári ház. Dryvit szigetelés, hang- és 
hőszigetelt nyílászárók, 50 nm-es pince, 22 nm-es fedett 
terasz, 32 nm-es garázs, parkosított kert. Irányár: 26,5 M 
Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest központjában (Kisfaludy utca eleje) eladó 53 nm-
es, csendes, panorámás, világos, egyedi átalakítású, két-
szobás, erkélyes, amerikai konyhás, kiváló állapotú, teher-
mentes öröklakás. Egyedi világítás, új radiátorok, beépített 
szekrények, méretre gyártott konyhabútor, rendezett kör-
nyezett, kellemes szomszédok, tiszta, felújított lépcsőház. 
Irányár: 8,5 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest-Óváros, csendes, szép utcájában eladó 110 nöl-es, 
parkosított telken 4 hálószoba + nappali + ebédlős, 2 für-
dőszobás családi ház. Dryvit szigetelés, hang- és hőszige-
telt ablakok, kandalló, terasz, nagy garázs, pince, fúrt kút. 
Az ingatlan két generáció számára is kiválóan alkalmas. 
Irányár: 33,9 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest, Kazinczy utcában sürgősen eladó 62 nm-es, 2 + 
1/2 szobás, gardróbos, lodzsás, felújított, napfényes, azon-
nal költözhető, panorámás öröklakás gáz-központi fűtéses 
pontházban. Kitűnő közlekedés, parkosított környezet, 
felújított, csendes lépcsőház, kellemes szomszédok. Te-
hermentes, 10% foglalóval leköthető.  Irányár: 9,9 M Ft. 
Telefon: +36-30/357-2164

Kispest, Kosárfonó utcában (Kossuth tér, METRÓ közeli) 
csendes, parkosított környezetben eladó 53 nm-es, világos, 
nagyon barátságos hangulatú, 2 szoba + hallos, gardróbos, 
klimatizált, V. emeleti, parkra néző öröklakás. Kitűnő köz-
lekedés, óvoda, iskola, piac, stb. Irányár: 8,6 M Ft. Tele-
fon: 06-30/357-2164

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁROSI 
RÉSZÉN, A KISFALAUDY UTCÁBAN, EGY TELJE-
SEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS, EGY 
ÖTLAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ KERTTEL, KÜLÖN 
TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30-520-9082 

Eladó Kispest centrumában Temlom téren, négyemeletes, 
téglaépítésű, gázfűtéses ház II. emeletén, egy szépen fel-
újított kis minigarzon. Iár: 6.850.000 Ft. Csere is érdekel, 
panel vagy kis ház Pest környéke is. Tel.: 06/30-319-2758 

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és 
az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es, 6 szoba + 
nappali, családi ház, amely két generáció részére is alkal-
mas. Az udvaron többfunkciós melléképület, medence, 

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

Europarkhoz közel, tulajdonostól eladó 62 nm-es, 2 + 
1/2 szobás, napfényes, csendes, nagykonyhás földszinti, 
házközponti fűtéses, járólapos lakás. Iá.: 9,3 M Ft. Tel.: 
06/30-232-6670 

Eladó XIX. kerület kertvárosában, 100-nöl telken, két 
lakásból álló, egyszerű kivitelű, téglaépítésű családi ház, 
huszonnyolc négyzetméteres garázzsal. Irányár: Tizenhat 
millió forint. Telefon: 277-6687; 06/30-322-0617 

Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagy konyhás, beépített 
konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás lakás eladó 
vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 M. Ft. Tel.: 06/30-
508-2239 

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-es, 2+1/2 
szobás, IX. emeleti, felújított lakás, akár bútorozva is Iá.: 
10,2 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 709-2767 

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes, alacsony 
rezsivel, tulajdonostól eladó 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-
0460, 357-3742

Petszentimrén tulajdonostól eladó 2 szobás, 60 nm-es 
családiház, 535 nm-es telken. Garázs, melléképület, gáz-
fűtés, jó helyi adottságok. Ára: 17,9 M Ft. Tel.: 06/70-
507-4532 

Kispest Fő utcai, önkormányzati, 1 + 2 félszobás lakáso-
mat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást 
átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962 

Eladó Szécheny u.-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, fiatalo-
san felújított, V. emeleti lakás. Iá.: 9,8 M Ft. Akár gépesít-
ve is. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átlagos állapo-
tú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 vagy 2 szobás 
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-48-67 

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, ma-
gas földszinti lakás, pincehelyiséggel, 17,5 M Ft vételáron 
eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

Kispesten csendes házban garázs kiadó. Tel.: 06/20-9-
666-533 

Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2 szoba, 82 
nm) kétlakásos házban eladó. Kertkapcsolatos wekerlei 
csere is érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-652-8788

Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53 nm-es la-
kás tulajdonostól! Irányár: 8,5 M Ft. Tel.: 06/70-293-5755

Cserélném pesti kis lakásra vagy eladnám jászágói, lakha-
tó, 70 nm-es, komfortos, külterületi ingatlanomat, gazdál-
kodásra alkalmas területtel. Tel.: 06/70-266-2884 

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

Bicskén eladó, 330-as telek, faházzal. Fúrt kút, vezetékes 
víz, villany van, horgásztó a közelben. Iá.: 4,2 M. Ft. Tel.: 
06/30-627-7764 vagy 378-2508

Zuglóban 50 nm társasházi lakás gépkocsibeállóval, 
tárolóval nagyon SÜRGŐSEN eladó. Normál állapotú, 
kicserélt nyílászárókkal. Irányár: 12,5 millió forint. Ér-
deklődni: 06/30-8414-633

Kispesten a Rákóczi u.-ban, 2 szobás, kertes családi ház 
eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231 

Kispesten a Nagykőrösi út 142.-ben, 125 nöl-es tel-
ken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, tárolóval, 
összkomfortos, felújítandó családi házamat eladom vagy 
diákoknak kiadom, Balaton északi partján hasonlóra cse-
rélem. Irányár: 12,9 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936 

A K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.

WEKERLEI GYÖNYÖRŰSÉG! CSENDES KÖZ-
BEN, KÉTLAKÁSOS HÁZ FELE: KÉTSZINTES, 
NÉGYSZOBÁS, 85 NM., DUPLAKOMFORTOS, 
NAPOS, NAGYON IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, 
SZIGETELT, ÓRIÁSI FEDETT TERASSZAL, IRO-
DÁNAK ALKALMAS MELLÉKÉPÜLETTEL, AU-
TÓBEÁLLÁSSAL 34 M FT KEZDŐÁRON

ELADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
WEKERLEI NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN LÉVŐ, 
HÁTSÓ, KÉTSZOBÁS LAKRÉSZEK MÁR 16,8 M 
FT IRÁNYÁRTÓL ELADÓK! AZONNAL KÖLTÖZ-
HETŐEK!

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRHEZ KÖZEL, 
CSENDES UTCÁBAN, 12 LAKÁSOS HÁZ EMELE-
TÉN 45 NM, KÉT EGYBEN ÉS KÜLÖN IS NYÍLÓ 
SZOBÁS, CIRKÓS, CSERÉPKÁLYHÁS, FELÚJÍ-
TANDÓ LAKÁS KERTRÉSSZEL, TÁROLÓVAL 12, 

9 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! REMEK BEÉPÍT-
HETŐ TETŐTÉR! 

KÓS KÁROLY TÉRI HÁZAKBAN TÉRRE NÉZŐ, 
57 NM KÉTSZOBÁS LAKÁSOK FÖLDSZINTEN 
ILL. MÁSODIK EMELETEN 14,8 M FT INDULÓ 
ÁRON ELADÓK!

WEKERLEI HATLAKÁSOS HÁZ EMELETI 45 NM 
KÉTSZOBÁS, RAGYOGÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁSA, 
ÚJ NYÍLÁSZÁRÓKKAL, KLÍMÁVAL, ÓRIÁSI 
ÁPOLT KERTTEL, TÁROLÓVAL 14,1 M FT IRÁNY-
ÁRON ELADÓ! GYORSAN KÖLTÖZHETŐ! 

KÜLÖNLEGES ADOTTSÁGOK! WEKERLEI CSEN-
DES UTCÁBAN, SAROKTELKEN ÁLLÓ NÉGY-
LAKÁSOS HÁZBAN SZEPARÁLT BEJÁRATTAL 
RENDELKEZŐ KÉTSZINTES, 85 NM NAPPALI + 
2 SZOBA + PADLÁSSZOBÁS LAKRÉSZ ÁPOLT 
KERTTEL, GARÁZZSAL, SZAUNÁVAL, PINCÉ-
ZETT TÉLIKERTTEL, KERTI PAVILONNAL 30 M 
FT BEVEZETŐ ÁRON ELADÓ! A METRÓ 3 PERC-
RE! GYORSAN KÖLTÖZHETŐ!

WEKERLEI NÉGYLAKÁSOS HÁZ ELSŐ, LAKRÉ-
SZE: KÉTSZINTES, 82 NM NAPPALI + 2 SZOBÁS, 
DUPLAKOMFORTOS, CIRKÓS, FELÚJÍTOTT, EL-
SŐ-HÁTSÓ KERTTEL, AUTÓBEÁLLÁSSAL, MEL-
LÉKÉPÜLETTEL 23,5 M FT IRÁNYÁRON ELADÓ! 
JÓ KÖZLEKEDÉS! 

NYÁR VÉGI KIÁRUSÍTÁS! WEKERLÉN TÉRRE 
NÉZŐ NYOLCLAKÁSOS HÁZ FÖLDSZINTJÉN 3 
SZOBÁS, 57 NM LAKÁS, KERTTEL, TÁROLÓVAL 
15,5 M FT AKCIÓS IRÁNYÁRON ELADÓ! 

ELAdÓ InGATLAnoKAT KErEsÜnK – KÍná-
LUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI 
dÍJ: CsAK 2 %, áfA InCs!  T: 79 0000 9 - 06/70/536 
5857 - 06/20/53 00165 E-mail: k.ingatlaniroda@gmail.
com KÉPEK: www.ingatlan.com/k.ingatlan TársAs-
HáZAK KEZELÉsÉT váLLALJUK!

Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, emeleti, tetőte-
res, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen felújított, jól kar-
bantartott, dupla komfortos, cirkófűtéses lakás, A lakáshoz 
80 nm-es saját használatú kert, garázs és tároló tartozik. 
Irányár: 21.9 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

XIX. kerületben ELADÓ egy 60 nm-es, hatodik emeleti, 
erkélyes panel lakás. Azonnal költözhető. Iá.: 8,8 M. Ft. 
Tel.: 06/70-273-3007 

Kispesten a Rákóczi u.-ban, 31 nm-es házrész, kerttel el-
adó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 M Ft. Érd.: 06/70-
389-5067 

KISPEST ÓVÁROSÁBAN két lakószintes, három szo-
bás családi ház + 30 m2-es külön álló műhelyépület 100 
négyszögöl telken eladó. Irányár: 22.5 millió Ft 06-30-
281-18-77

XIX. TEMPLOM TÉRNÉL 150 négyszögöl parkosított 
kertben 100 m2-es, 2 nagy szobás, étkezős, jó állapotú pol-
gári stílusú családi ház 29 millió Ft-ért eladó. 290-74-42

XIX. FELSŐ KISPESTEN 98 m2-es, négyszobás, dupla 
fürdőszobás, két bejárattal rendelkező, karbantartott csa-
ládi ház 100 négyszögöl telken eladó. Irányár: 28.9 millió 
Ft. 291-33-57

A kerületben eladó családi házat, ikerházat, szeparált ház-
részt vagy
lakást keresek. Felújítandó is érdekel. Köszönöm hívását. 
06-30-95-423-26

oktatás

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. 
Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, kül-
földi munkára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06/30-858-
1068 

Mellékállás! Telefonos időpont egyeztetőt keresek (lehet 
nyugdíjjas is)  esti időszákban hétfőtől - csütörtökig 17-
19.30-ig. Jelentkezzen napközben a 287-83-83 vagy 70-
336-83-17-es számon.

Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolások 
részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz me-
gyek! Tel.: 06/20-9-590-134 

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

KISISKOLÁSOK, KEZDŐK ANGOL KORREPETÁ-
LÁSÁT, NYELVOKTATÁSÁT VÁLLALOM. 1800 FT/
ÓRA. TEL.: 06/20-438-1392 

A LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ IS-
KOLA (1201 Bp., Vörösmarty u. 128.) a 2010-2011. 
tanávben érettségit adó felnőttoktatást szervez. A képzés 
ideje: 4 év, amely egyénileg rövidíthető, akár 2 év alatt 
is megszerezhető az érettségi bizonyítvány. Érdeklődni 
a 06/30-904-9012 telefonszámon lehet.

ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST, korrepetálást, 
középfokú nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést 
vállalok. INFORMATIKAI oktatást is. Tel.: 06/20-92-
11-309 

Angol nyelvoktatást, korrepetálást vállalok kezdő szinttől 
a nyelvizsgára való felkészítésig. Érdeklődni: 06/70-313-
5605 számon lehet.
Angolt tanít, korrepetál, vizsgára felkészít gyakorlott ta-
nárnő Kispesten. 1500 Ft/45 perc. Tel.: 282-5980, 06/20-
989-3988 

DOBOKTATÁS. Zeneközpontú dobtanítás jól fel-
szerelt stúdióban, Kispest központjának közelében a 
Dobosmagazin ismert szakírójától. A legkorszerűbb mód-
szerek, gyors eredmény. Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470. 

Tanítónő vállalja tanulási nehézségekkel küzdő alsó ta-
gozatos tanulók speciális fejlesztését, olvasás, nyelvtan 
- helyesírás, matematika tantárgyakból. Ugyanitt: felső 
tagozatos tanulók fejlesztése magyar nyelv és irodalomból 
(szövegértés, nyelvtan, helyesírás, írásbeli kifejezőké-
pesség) Tel.: 280-2441 

Angol és spanyol oktatás, nyelvvizsgára felkészítés dip-
lomás, tapasztalt tanártól. Házhoz megyek, napközben is. 
Tel.: 06/30-604-7161

NÉMET-ANGOL nyelvoktatás, vizsga-felkészités minden 
szinten, szakmaira is egész nap, forditás, tolmácsolás nagy 
tapasztalattal.
T: 281-43-35 , 06/20-211-90-77

állás

Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest egész 
területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év) Tel.: 06/20-
467-4340 

Keresünk pénzügyi területre, 3 fő érettségizett munka-
társat, kiemelt jövedelemmel, fő- illetve mellékállásba. 
Egyetemistáknak, gyesen lévőknek, vállalkozóknak, fog-
lalkozást váltani akaróknak nagy lehetőség. Átképzést 
biztosítunk. Tel.: 06/20-55-444-79

egyéb

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

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásár-
lom a Rákosi- és Kádár-rendszer papírrégiségeit, levelezé-
seket, bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen 
tárgyi relikvia érdekel. Varga László, tel.: 280 3116 

Eladó Ukrajna nevű, fekete páncéltőkés pianínó. Ára: 
90.000 Ft. Tel.: 06/70-222-8040

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gondozást 
vállal. Tel.: 06/70-38-38-525 

Elcserélném 2002-es tégla, egyszoba összkomfortos, 56 
nm-es, III. emeleti, tehermentes lakásomat hasonlóra, de 
földszintire, vagy eladnám. Tel.: 280-9057 

Eladó Siemens 12 terítékes mosogatógép, Bosch nagy-
méretű gáztűzhely (sütője villany), beprogramozható 
órával. Elemes konyhabútor, bükk és világoszöld színben 
sűrgősen eladó. Tel.: 06/30-90-30-524 

Takarítást vállalok Kispest egész területén. 30-as, igényes 
hölgy . Tel.: 06/70-318-5816

Férfi és női kerékpár, kézi fény-, szín- és ionterápiás ké-
szülék eladó. Tel.: 214-7564

Különböző színű szőnyegek, mennyezeti lámpa, konyhai 
függeszték és 2 db mennyezeti karnis eladó. Tel.: 214-7564

Minőségi férfi öltönyök 177/50-es méretű, ing 39-40, cipő 
42-43-as, egyszemélyes rekamié csak készpénzért. Tel.: 
06/20-52-39-417

1950-60 között készült magyar gyártámányú, pénzverde 
által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vasúti modelleket 
és Szikra típusú modellt vásárolnék. Saját részre. Tel.: 
06/30-9-317-853 

Eladó 4 db kisméretű gyermekbicikli. 1-2-3-4 ezer Ft. Tel.: 
282-5718 

Alig használt H2O készülék (gőzölős univerzális tisztító) 
eladó. Tel.: 06/70-507-1712 

Eladó egy rendkívül igényes kidolgozású olasz bárszek-
rény (167 x 132 cm), ebédlőasztallal, 5 db székkel. Tel.: 
06/70-9488-567 

Kispesti családi házba kerti és javítási munkákhoz, nyug-
díjas segítséget keresünk. Tel.: 06/30-369-3305. 

Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, kicsi le-
ander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó. Tel.: 
06/1-280-7081 
Nagyon olcsón, sürgősen, bontott, új fa wekerlei ajtó, abla-

kok, osztott termo üveggel eladók. Tel.: 06/20-443-4740 

Olcsón eladó egy db világos karnis (180 cm), 2 db fenyő 
deszka almásláda, 1 db olajfestmény 80 X 54 cm, 1 db 
gobelin falikép 28 x 24 cm. Tel.: 377-7212 

6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel, páraelszívó-
val eladó. Iár: 50.000 Ft. Tel.: 06/70-222-8040 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A szénnel megegyező 
fűtőérték. Bükkfából vákuum csomagolt kiszerelés, 500 
Ft/10 kg, 1 tonna megrendelés esetén ingyenes kiszállí-
tás! Tel. 06/70-9-400-555  

Új Tondah cserép ELADÓ. Hódfarkú, sima felületű, 820 
db ez 48 nm 2800-as akciós áron eladó. Tel.: 282-4859, 
06/20-542-3169 

Keresek nyugdíjas hölgyet, 50 év felett, aki magányos, és 
jó ismerős, barátnő lenne. Tel.: 06/30-313-9451

Eladó egy fehér zománcos öntöttvas fürdőkád, új állapoban 
10.000 Ft, gombvarrógép: 8.000 Ft, 60 mm átmérőjű tef-
lonrúd, 40 mm vastag poliamid lap. Tel.: 3783-986 

Eladó 3 részes, bézs színű ülőgarnitúra. Tel.: 06/30-606-
8955 

Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, Fég 
falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995 

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.. 06/70-553-2405 

Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valakivel vagy 
segítségre van szüksége hívjon! Kispesten élő nyugdíjas 
nő vagyok. Tel.: 06/70613-5987

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak Kispes-
ten. 06/1-709-7939 

Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-3427 

Kétajtós, 250 l-es, Gorenje fagyasztószekrényemet elcse-
rélném, kétajtós, nagyobbrészt normál kombinált hűtő-
szekrényre. Tel.: 06/1-281-9293

Olcsón eladó kombinált vitrines könyvszekrény, 4 db 
kisméretű kárpitozott fotel, dohányzóasztal, 3 személyes 
rekamié. Tel.: 06/70-579-6334 

Olcsón eladó tálalószekrény, ágyneműtartós sarokrekamié, 
négyfokos létra, háromrészes mosogató, hintaszék, 2, 64 
m-es betongerenda, szobakerékpár. Tel.: 06/1-281-2553 

Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsma pocok új bunda, 3 
személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron vil-
lanyírógép.. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804 

Eladó többfunkciós kondigép féláron. Ára: 25.000 Ft, új-
szerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873 

Eladó Kispesten szép fehér, 6 fiókos fagyasztószekrény 
jutányos áron!!! Tel.: 06/20-953-9470 

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló állapotú szo-
bakerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-661-0131 

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Fotó: Koleszár Adél szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.  
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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.,  üllői út 250. 

xix. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési 
lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az egyéb 
rovatban, amennyiben nem üzleti tevé-
kenységről van szó. Csak névvel és címmel 
ellátott megrendelést tudunk elfogadni, 

ingyenes hirdetés esetén is. 

A hirdetések tartalmáért felelősséget vál-
lalni nem tudunk!




