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Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából október 22-én az Ötvenhatosok terén
17 órától rendezi Kispest önkormányzata központi
ünnepségét. Utána 18 órától csendes virágelhelyezés a Templom téri kopjafánál.
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voks 2010

Gajda Péter lett újra
a polgármester
Kispest korábbi polgármestere folytathatja munkáját az
október 3-i önkormányzati választások után: Gajda Péter
(MSZP) csaknem 1 500 vokssal előzte meg a második
dr. Tarnai Richárdot (Fidesz-KDNP). Kilenc kisebbség
alakíthatott önkormányzatot.

K

Felnőttképzés indult
a KMO-ban
A csaknem 30 millió forintból megvalósuló „Lépéselőny – több tudás több esély
a munkaerőpiacon” című
projekt nyitónapját szeptember 30-án rendezték meg a
KMO-ban. A 2012 márciusáig tartó program során
képzési börzéket, felnőttkori
tanulást segítő, álláskeresési
tréningeket, tanfolyamokat
és munkajogi tanácsadásokat is szerveznek.

A

A sikeres európai uniós pályázat
eredményeképpen megvalósuló
projekt nyitónapján Gábor Ilona
igazgató köszöntötte a vendégeket.
Hangsúlyozta, a közművelődési intézmények a felnőttképzés természetes
színterei, hiszen az élethosszig tartó
tanulás népszerűsítése, az ebbe való
bekapcsolódás elősegítése és támogatása fontos küldetés. Hozzátette azt is,
hogy a közművelődési tevékenységhez
kapcsolva könnyebb a hátrányos helyzetű célcsoportokat bevonni a felnőttképzésbe. Vinczek György alpolgármester megnyitóbeszédében kiemelte,
a KMO révén egy újabb olyan program
indulhat el, amely a remények szerint
álláshoz segíthet majd sok kispestit és
dél-pestit.
A KMO Művelődési Ház a projekt
során szakmai együttműködő partnerekkel, civil szervezetekkel közösen,

munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok részére a helyi
igényekhez és sajátosságokhoz igazodó felnőttképzési programok kidolgozásával, megvalósításával bővíti a képzési lehetőségeket és a munkaerő-piaci
integrációt támogató szolgáltatásokat.
Az egyik legfontosabb cél az egész
életen át tartó tanulás népszerűsítése,
a lakosság munkaerő-piaci esélyeinek
javítása. Megtudtuk, a kétéves projekt
keretében az intézményi akkreditáció
megszerzésével a KMO Művelődési
Ház alkalmassá válik a felnőttképzési törvényben meghatározott minőségi programok és szolgáltatások
szervezésére. A pályázat keretében
az intézményben kialakítottak egy
modern számítógépes teremt is kilenc
munkaállomással, valamint információs-konzultációs teret hoztak létre.
A program során képzéseket is indíta-

nak, 2011-ben Vállalkozási alapismeretek
címmel, 2012-ben pedig munkaerő-piaci
kompetenciafejlesztő program indul.
A nyitónapon Gábor Ilona intézményvezető sajtótájékoztató keretében ismertette
a közönséggel a program részleteit, majd
Drimál István, a BKIK tanácsadás osztály elnöke „EU-kompetenciák” címmel
tartott előadást, végül Horváth Tamás
humánerőforrás-tanácsadó
„Hogyan
tanuljunk?” című előadásában a tanulási motivációkról beszélt. A nyitónapon
felnőttképzési börzét is tartottak, melyen
11 kiállító – oktatási intézmények, cégek
– ismertették meg kínálatukkal az érdeklődőket.
A projekt részeként Felnőttképzési Információs Szolgálat is indult a KMO
Művelődési Házban (ügyfélfogadás hétfő
10.00-12.00, csütörtök 16.00-18.00, 1191
Budapest, Teleki u. 50., tel.: 06-1/2804663).

ispesten a szavazásra jogosultak
(49 640 fő) 45,64 %-a (22 657 fő)
jelent meg október 3-án az önkormányzati választáson. Az urnákban
lévő 22 643 voks 98,53 %-a, 22 325 volt
érvényes. Gajda Péter 11 134 (49,87 %)
szavazattal nyert, a második, dr. Tarnai
Richárd (Fidesz-KDNP) 9 679 voksot
kapott, Lázár Tamás (Jobbik) lett a harmadik 1 512 szavazattal.
Az október 3-i önkormányzati választáson a nem végleges adatok szerint a
tizenkét egyéni mandátumból nyolcat
a Fidesz-KDNP – Fekete Márk (1. vk.),
Vidra Zoltán (4. vk.), Tóthné Szabó Éva
(6. vk.), Ékes Gábor (8. vk.), Lazányi
Ferenc (9. vk.), Szathury Kolos (10. vk.),
Marsalné Kovács Judit (11. vk.), Mihály
András (12. vk.) – szerzett meg, három
a szocialistáké – Bogó Józsefné (2. vk.),
Vinczek György (3. vk.), Lackner Csaba (7. vk.) – lett.
A Fővárosi Bíróság október 13-i végzésében megsemmisítette a kispesti 5.
számú egyéni választókerületi képviselő-választás október 3-i eredményét, és
ismételt választást rendelt el. Az októberi önkormányzati választáson ebben
az egyéni választókerületben Kránitz
Krisztián (MSZP) nyert 732 szavazattal, a második Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP) 728 szavazatot kapott.
Kilenc kisebbség alakíthatott önkormányzatot.
- Bolgár: Hadzsipetkova Boriszova
Krisztina, Kőváry-Hadzsipetkova Mónika, Tütünkov Jordanov Krisztián,
Tütünkov-Hrisztov Jordán (Magyarországi Bolgárok Egyesületde)
- Cigány: Balogh Csilla, Balogh Elek,
Losó György Sándorné, Miczi Sára
(LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
- Görög: Bakos Tamás, Papasz Veronika
Cecília, Szalimka Eleni, dr. Szalimka
Nafszika (SYLLOGOS Magyarországi
Görögök Kulturális Egyesülete)
- Horvát: Petrics Mária, Zlatár György,
id. Zlatár György, Zlatár Györgyné
(Magyarországi Horvátok Szövetsége)

Gajda Péter
- Lengyel: Csüllög István Ernő, Dékán
Imre, Ferenczi István, Molnár Ferenc
(Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülete)
- Német: ifj. Drexler Zoltán, Drexler
Zoltán, Király Zoltán, Miklóshalmi Pál
(Német Óvoda És Iskolaegyesület)
- Román: Gaáli Andrea, Gaáli Sándorné,
Varga Anikó, Varga Zoltánné (Magyarországi Románok Országos Érdekképviseleti Egyesülete)
- Ruszin: Kolozsvári Istvánné, Kolozsvári Zoltán József, dr. Krivszkaja Irina,
Zsigray Valentyina (Ruszin Kulturális
Egyesület) Hodinka Antal Országos
Ruszin Értelmiségi Egyesület)
- Szerb: Rusz Boriszláv, Rusz Igor Dusán, Skenderija Dejan, Suhajda Anita
(SRPSKI FORUM Egyesület)
Az önkormányzati választással kapcsolatban a Helyi Választási Bizottság közleménye lapunk 4. oldalán olvasható.
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Tisztelt Választópolgárok!

Közlemény

Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy a Fővárosi Bíróság
8.Kpk.46.179/2010/7.
és
4.Kpk.46.180/2010/7. sz. végzésével az 5. számú egyéni
választókerületi képviselőválasztás eredményét megsemmisítette és annak megismétlését rendelte el.

Budapest Főváros XIX. ker. Helyi Választási Bizottság
közleménye

A Helyi Választási Bizottság
2010. október 30. (szombat)
napjára tűzte ki Budapest
XIX. ker. 5. sz. egyéni választókerületében a megismételtetett egyéni képviselőválasztást.
A szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart.
A megismételt választáson
minden választópolgár abban a szavazókörben adhatja
le szavazatát, ahol 2010. október 3-án.
Az 5. sz. egyéni választókerülethez tartozó szavazókörök:
20. SZAVAZÓKÖR (Kispesti Vigadó (volt JATE) Fő u. 22.)
TERÜLETI LEÍRÁSA: Ady
Endre út 106-116., Báthori u.
1-39.; 2-48., Fő u. 13-19., 1830., Hunyadi u. 1-21.; 2-40.,
József Attila u. 50-70., 51.,
55--69., Kisfaludy u. 1-47.,
18-22., Rákóczi u. 2-22., Üllői
út 259-265.
21. SZAVAZÓKÖR (Kispesti Vigadó (volt JATE) Fő u. 22)
TERÜLETI LEÍRÁSA: Fő u.
1-11., Kisfaludy u. 2-16.,
22. SZAVAZÓKÖR (Bólyai
János Általános Iskola-Árpád u. 14.)
TERÜLETI LEÍRÁSA: Batthyány u. 2-12., Petőfi u. 1-15.,
Üllői út 275-277.
23. SZAVAZÓKÖR (Bólyai
János Általános Iskola- Árpád u. 14.)
TERÜLETI LEÍRÁSA: Ady
Endre út 118-124., Batthyány
u. 33-39.;24-42, Fő u. 21-27.,
József Attila u. 71-89., Kisfaludy u. 24-42., Petőfi u. 25-55.,
Templom tér 4., 5., 21., 22.
Szavazni csak személyesen, a következő érvényes

igazolvány(ok) bemutatásával
lehet:
– a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány
vagy
– lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány,
vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően
magyar hatóság által kiállított
vezetői engedély
A megismételtetett szavazáson azok a választópolgárok
szavazhatnak, akik
• a 2010. évi október 3-i
szavazáson az 5. sz. egyéni
választókerületben választójoggal rendelkeztek és választójoguk, vagy az adott szavazókör területén lévő lakcímük
nem szűnt meg,
• a 2010. október 3. napját
megelőzően az 5. sz. egyéni
választókerület területén lakóhellyel rendelkeztek és a
megismételt szavazás napjáig
választójogosulttá váltak.
Ha a szavazás napján nem
tud személyesen megjelenni
a megjelölt szavazóhelyiségben, mert mozgásában
korlátozott, úgy írásban mozgóurnát kérhet a szavazást
megelőző napon 16.00 óráig
a Helyi Választási Irodán
/1195 Budapest, Városház tér
18-20./, vagy a szavazás ideje
alatt a Szavazatszámláló Bizottságtól.
Azon választópolgárok, akik
igazolással rendelkeznek, de
október 3-án, vagy azt megelőzően nem kérték felvételüket a névjegyzékre, a megismételt választáson kérhetik
felvételüket az adott település
névjegyzékébe.
Ezen választási értesítőt az
5. sz. egyéni választókerület minden választópolgára
megkapja, aki az október 3-i
választáson a választók nyilvántartásában szerepelt.
Amennyiben a választással
kapcsolatos további információra van szüksége, forduljon
a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz (cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20., Tel:
347-4907.)
Helyi Választási
Iroda

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy
Budapest XIX. ker. 5. sz.
egyéni
választókerületében, a Fővárosi Bíróság
8.Kpk.46.179/2010/7. sz. és
4.Kpk. 46.180/2010/7. sz.
végzése alapján, meg kell
ismételni az egyéni képviselőválasztást.
Az ügy előzménye, hogy az
5. sz. egyéni választókerületi képviselőválasztás eredményét megállapító 2010.
október 3. napjára keltezett
224/2010.(X.3.) sz. Helyi
Választási Bizottsági (HVB)
döntés ellen fellebbezést
nyújtott be a Fidesz-KDNP
képviseletében Dr. Tarnai
Richárd képviselő úr. A Helyi Választási Iroda (HVI)
a fellebbezés beérkezését
követően, az Fővárosi Választási Iroda megkeresésére, felterjesztette az érintett
szavazókörök választási iratait és urnáit a Fővárosi Választási Bizottság részére.
A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi
vizsgálat nélkül elutasította.
A jelölő szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottság (FVB)
250/2010.(X.7.) sz. elutasító
döntése ellen. A bíróság a 21.
sz. szavazókör felterjesztett
urnájában nem találta meg
az érvényesnek minősített
szavazólapokat, ezért megváltoztatta az FVB elutasító
határozatát és elrendelte az
5. sz. egyéni választókerületi képviselőválasztás megismétlését.

2010. október 20.

hírek

Elkészült a
kerékpárút

adomány

A HVI a Fővárosi Bíróság
megküldött végzéséből szerzett tudomást arról, hogy a
21. sz. szavazókör felterjesztett urnájában nem lelték fel
az érvényes szavazatokat.
Megállapítást nyert, hogy az
érintett szavazókör érvényes
szavazólapjait egy másik
urnában helyezték el, mely
nem került felterjesztésre a
Fővárosi Választási Bizottsághoz. A hiba korrigálására - a szabályosan tárolt,
de a felterjesztett urnától
elkülönítetten kezelt másik
szavazóköri urna (mozgóurna) megküldésére - nem volt
lehetőség, hiszen a végzés
ellen további jogorvoslatnak
már nincs helye.
A Fővárosi Bíróság végzése,
illetve a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény
alapján a Helyi Választási
Bizottság 229/2010.(X.18.)
határozatával 2010. október
30. (szombat) napjára tűzte
ki Budapest XIX. ker. 5. sz.
egyéni választókerületében
a megismételtetett egyéni
képviselőválasztást. Az 5.
sz. egyéni választókerület és
a kompenzációs lista eredménye csak ezt követően
véglegesíthető.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az
adminisztratív jellegű, de
súlyos következményekkel
járó hiba okán, sem a helyi
választási bizottság, sem az
érintett
szavazatszámláló
bizottságok, sem a helyi választási iroda tagjai esetében
nem vélelmezhető választási
csalás, az erre vonatkozó
híresztelések
teljességgel
megalapozatlanok.
A hiba okozta sérelmet azonban sem a jó szándék, sem a
választásban közreműködő
tisztességes emberek munkája nem orvosolhatja.
Ezt a közleményt a HVB a
230/2010. (X.18.) sz. határozatával 5 igen, 1 nem szavazattal fogadta el.
Kispest, 2010. október 18.
Helyi Választási
Bizottság
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Gyűjtés a vörösiszapkatasztrófa károsultjainak J
Lakossági gyűjtést szervez az önkormányzat az október eleji vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére. Október 20.
és 29. között, hétköznapokon délelőtt 10 órától este 6 óráig az Üllői út 250. alatti Szolidaritási Központban várják az élelmiszerés ruhaadományokat, tisztálkodó- és tisztítószereket, bútorokat,
háztartási gépeket. A kispesti polgármesteri hivatal dolgozóinak
összegyűjtött adományait október 13-án vitték el Devecserre.

A

kispesti gyűjtést Lázár
Tamás, a Jobbik önkormányzati képviselőjének
kezdeményezésére szervezi
az önkormányzat. „Mindenki láthatja, milyen nehéz
helyzetbe kerültek Devecser,
Kolontár és Somlóvásárhely
lakói, az embereknek a napi
megélhetéshez és az újrakezdéshez szükségük van
támogatásra. A kis segítség is
sokat jelent nekik” – mondta
el lapunknak a képviselő.

Kispest önkormányzata 2010.
október 20-tól 29-ig, hétfőtől
péntekig délelőtt 10 órától este
6 óráig az Üllői út 250. alatti
(Vécsey utca–Üllői út találkozása, pavilonsor) Szolidaritási
Központba várja a kerületi lakosok adományait, érdeklődni
a Közpark Kft. 282-9931-es
telefonszámán lehet – a szükséges adományokról részletes
lista olvasható a www.kispest.
hu oldalon.
Az akció mellett – kifejezve

a kispestiek együttérzését –
anyagi segítséget is nyújt az
önkormányzat a vörösiszapkatasztrófa
károsultjainak.
Megtudtuk, a képviselő-testület alakuló ülésén Gajda Péter
polgármester javasolni fogja,
hogy az önkormányzat 500
ezer forinttal is támogassa a
három települést.
Szolidaritásukat kifejezve a
kispesti polgármesteri hivatal
dolgozói a napokban gyűjtést
szerveztek a károsultaknak.
Az akciót a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak
Szakszervezete helyi csoportja szervezte. Az összegyűjtött
ruhaneműket,
könyveket,
játékokat, valamint a pénzadományokból vásárolt 189
védőruházatot, 720 palack
ásványvizet és szőlőcukrot
október 13-án szállították el
Devecserbe. A játékokat, gyerekkönyveket, a csokoládét
és a szőlőcukrot az iskolába
vitték a gyerekeknek.

beruházás

Bővült a bölcsőde

Tizenkettővel gyarapodott a kerületi bölcsődei férőhelyek száma: szeptember végére elkészült a Berzsenyi utcai Bokréta
Bölcsőde új csoportszobája. A munkálatok a nyáron kezdődtek,
és 10 millió forintba kerültek.

S

zeptember 30-án Gajda
Péter polgármester ünnepség keretében adta
át az intézmény kibővített részét. Az ünnepségen először
Brinza Istvánné, a kerületi
Egyesített Bölcsődék vezetője köszöntötte a megjelen-

teket, majd a polgármester
mondott beszédet. „Apró, de
mindannyiunk számára fontos fejlesztés végén vagyunk
most, hiszen 12 új bölcsődei
férőhellyel tudtuk bővíteni a
kerületi intézményhálózat” –
mondta Gajda Péter. A felújí-

tási munkálatok során festettek, mázoltak, átalakították
a belső ajtókat, kicserélték a
burkolatot, korszerűsítették a
világítást, és hőszigetelt, műanyag nyílászárókat raktak a
régiek helyére, emellett megújult a gyermekfürösztő is.

úlius közepén a Határ
útnál kezdődött a kispesti kerékpárút építése. A
munkálatokra európai uniós
pályázaton csaknem 74 millió
forintot nyert az önkormányzat. A Határ úttól KőbányaKispestig tartó nyomvonalon
1,5 kilométer aszfaltozott
kerékpárút épült, valamivel
több mint 1 kilométert pedig
táblával és piktogramokkal
jelöltek. A kerékpárút számos közintézményt kapcsol
össze, a két intermodális,
vagyis több átszállási lehetőséget biztosító közlekedési
csomóponttal. A Pannónia
és az Esze Tamás utcákon
haladva általános iskolákat
érint, a Hungária úton pedig
a kerületi rendőrkapitányság
mellett halad el. A bicikliút a
Hunyadi utca mellett éri el a
Kossuth teret, Kispest hagyományos városközpontját, és a
piacot, a bíróságot, a postát, a
Centrum áruházat, valamint
a KÖKI-t teszi kerékpárral elérhetővé. Az út a Katica utcai
szervizúton a Vak Bottyán
utcai kerékpárúthoz csatlakozik. A nyomvonal mentén – a
Határ úti metróvégállomásnál, az Esze Tamás utcában, a
Hungária úton az Erkel iskola
udvarán, valamint a rendőrséggel szemben, a Kosárfonó
utcában a piac környezetében
és a Trefort szakközépiskolánál kerékpártárolókat alakított ki az önkormányzat.

Moccanj!
Kispest önkormányzata
„Moccanj!” címmel kondíciójavító programot hirdet,
melyre súlytöbblettel küzdő
gyermekeket és szüleiket
várja. A foglakozások a gyerekek számára térítésmentesek. A kezdés időpontja:
október 7. (csütörtök) 15
óra, Eötvös József Általános Iskola. Jelentkezni az
Eötvös iskola védőnőjénél
(Friedbauerné Borbás Szilvia tel.: 06-20-490-0964), a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján
(Godányiné N. Mária tel.:
347-4607), illetve az iskolák védőnőinél lehet.
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beruházás

Megnyílt a megújult Gyermekház

Visszaköltözött a Petur utcába a Wekerlei Gyermekház. Az
épületet a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” elnevezésű nyertes
európai uniós pályázat keretében újíttatta fel teljesen az önkormányzat. Az új Gyermekházat szeptember 29-én avatták fel.
Az aulában intézménytörténeti kiállítás is nyílt.

T

öbb mint 700 millió
forintot nyert az önkormányzat
konzorciumi
partnereivel, a Wekerletelepi
Munkás Szent József Plébániával és a Wekerlei Társaskör Egyesülettel közösen
benyújtott „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” elnevezésű
európai uniós pályázata. A
Kós Károly tér rekonstrukciója, a piaci pavilonok cseréje
és a katolikus templom homlokzatának felújítása mellett
a Wekerlei Gyermekház
bővítése és korszerűsítése is
része volt a pályázatnak. A
munka őszre befejeződött.
Az épületet kívül-belül teljesen felújították, beépítették
a tetőterét és akadálymentésítették: a házban felvonó
működik, bejáratot és a mosdókat akadálymentesítették.
A teljes körű rekonstrukció
során felújították az elektromos hálózatot, új burkolatokat raktak le, kicserélték
a homlokzati nyílászárókat
és a tető faanyagát is. A bővítés lehetőségeit az épület
adottságai és az építészeti
szabályok korlátozták, ennek ellenére egy modern, a
korábbinál tágasabb épüle-

tet vehetnek birtokukba a
látogatók. A pályázati nyereményből a Gyermekházra
fordított 140 millió forint jó
helyre került – mondta megnyitóbeszédében Gajda Péter
polgármester, hangsúlyozva,
hogy egy teljesen új intézmény jött létre, úgy, hogy
szellemisége megmaradt.
A megjelent vendégeket a
művelődési ház igazgatója
is köszöntötte. Szabó Mária
a jogelőd úttörőház vezetőjének, Nagy Andrásnak
emléklapot adott át, majd
megnyitotta a megújult

Gyermekház intézménytörténeti kiállítását. A megnyitón fellépett az Erkel Ferenc
Általános Iskola Kicsinyek
Kórusa és a Botafogo Táncegyüttes.
Az ország első úttörőháza
1949 decemberében nyitotta
meg kapuit a Rákóczi utca
17. alatt. 1958-ban vette fel
a kispesti születésű forradalmár, Tőke László nevét.
Az intézmény 1976/77-ben a
Kós Károly térre, majd 1980ban a mai helyére költözött.
1989-től nevezik Wekerlei
Gyermekháznak.
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felhívás

Tehetséggondozó
szakkör
A 2010/2011-es tanévben
a Móra – EGYMI Pedagógiai Szolgáltató Csoport
koordinálásával kerületi
tehetséggondozó
szakkör indul 2010. október
20-ától magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból.
A szakkörbe 6. és 7. évfolyamra járó tanulókat
várunk, akik az általános
iskolai tananyagon felül
akarnak ismereteket szerezni, vagy el akarnak mélyülni anyanyelvi és irodalmi témákban, szeretnek
olvasni, próbálkoznának
vers-, próza-, újságírással,
esetleg már tudják, hogy
humán pályára készülnek.
A foglalkozások témái:
kreatív írás, szövegalkotás, műelemzés, nyelvi
játékok, szókincsbővítés,
drámafoglalkozás.
A szakkör ingyenes, szerdánként 14.30-16 óra
között a Kós Károly iskolában a Károlyi teremben
tartjuk.
A tehetségggondozó szakkörhöz a tanév során bármikor lehet csatlakozni.
Jelentkezés és érdeklődés:
Zuborné Sallai Márta
Kós Isk. 282-99-97 vagy
kosiskola@hdsnet.hu

közbiztonság

Új kapitány Kispesten

B

udapest Rendőrfőkapitánya 2010. október
4-ei hatállyal a szolgálat
érdekében, belegyezésével,
eredeti beosztásából történő
felmentésével
egyidejűleg
áthelyezte Plánk Róbert r.
ezredest a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitányság
vezetőjét a BRFK XIX.
kerületi Rendőrkapitányság
állományába és megbízta a
kapitányságvezetői feladatok
ellátásával. Dr. Mittó Gábor

r. alezredest, a BRFK XIX.
kerületi Rendőrkapitánysága
korábbi vezetőjét az országos
rendőrfőkapitány a budapesti
rendőrfőkapitány javaslatára
a BRFK Közrendvédelmi
Főosztály vezetésével bízta
meg 2010. október 4-ei hatállyal.
Plánk Róbert Kispest új
rendőrkapitánya
október
elején már tárgyalt is Gajda
Péter újonnan megválasztott
polgármesterrel.

Plánk Róbert rendőrkapitány és Gajda Péter polgármester
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Eltűnt szavazólapok nyomában
Miért lesz újra választás a kispesti 5. sz. választókerületben? –
avagy az eltűnt szavazólapok nyomában

A

z elmúlt napokban meglehetősen sokat hallhattunk
Kispestről az országos
médiumokban – bár ne így lett
volna! Történt ugyanis, hogy
az önkormányzati választások
során, a kispesti 5. számú egyéni választókerületben (Fő utca
- Templom tér és környéke) a
Fővárosi Bíróság a szavazatok
újraszámolását rendelte el. Az
adott körzetben ugyanis több
olyan aggodalomra okot adó
esemény történt a szavazatok
összeszámlálásakor, amely a
megállapított végeredmény
hitelességét (mely az MSZP
jelöltjének állítólagos 4 szavazatnyi győzelmét hozta) erősen megkérdőjelezi. Amikor a
bíróság elkezdte volna a szavazatok újraszámlálását, azt
tapasztalta, hogy a lepecsételt
urnából eltűntek az egyéni jelöltekre leadott szavazólapok.

Ekkor a bíróság elrendelte a
megismételt szavazást ebben
a körzetben. (Ennek időpontja
a napokban derül ki, de valószínűleg október végének
– november elejének egyik
hétvégéjén lesz). Szavazólapok urnából való eltűnéséről
legutóbb talán csak 1947-ben,
az úgynevezett „kékcédulás”
választások során volt példa.
Ezért aztán a Fidesz-KDNP
haladéktalanul büntető feljelentést tett a választások tisztasága elleni bűncselekmény
miatt. Amit biztosan tudunk: a
választás estéjén az adott szavazókörben az összeszámlálás
után valamennyi szavazólapot kötegelve, lepecsételve
beletettek egyetlen urnába.
Ezután ezt az urnát lezárták és
lepecsételték, majd a kispesti
városházára vitték. Egészen
addig ott volt, amíg a Fővá-

rosi Bíróság be nem kérette
azokat újraszámlálásra. Ekkor
derült ki, hogy a szavazólapok
eltűntek az urnából, noha a
szavazókörben még megvoltak. Így aztán nem lehetett
újraszámlálni őket. Ezért rendelt el a Bíróság megismételt
választást.
A történet azért is érdekes,
mivel Fidesznek 1, az MSZPnek 3 képviselője hiányzik a
többséghez. Amennyiben tehát a megismételt választáson
a Fidesz jelöltje győz az adott
körzetben, úgy az MSZP-s
polgármester mellett végre
működőképes testülete is
lesz Kispestnek. Ekkor lehet
ugyanis hatékonyan, a kerület
érdekében
együttműködni.
Amennyiben viszont az MSZP
jelöltje győzne, akkor létrejön
egy 9-9 fős patthelyzet (9 fő
Fideszes – 9 fő a többi párt

Nagy Könyv-hét a Bolyaiban

képviselője), amely működésképtelenné teheti Kispestet,
hisz senkinek sincs többsége
a döntések meghozatalához.
Azt gondolom, hogy ez – pártállástól függetlenül – egyetlen
kispesti embernek sem érdeke. Hiszen Kispestnek egy
működőképes, együttműködő
vezetés az érdeke. Tavasszal a
korábbi MSZP-s kormányzat
nem volt képes botrányok nélkül lebonyolítani az országgyűlési választást (hajnalig
tartó sorban állás stb.). Azt
hittük, ezt nem lehet alulmúlni. Hát lehetett! Sajnos pont
Kispesten, az önkormányzati
választáson.
Remélem, hogy az adott körzetben élők a működőképességre, az együttműködésre
fognak voksolni. Ezt pedig
jelenleg csupán az egyik jelölt
tudja biztosítani.

Ötödik alkalommal rendezett Nagy Könyv-hetet a Bolyai János iskola október 7. és 14.
között, programjaik idén a 200 éve született Erkel Ferenc köré szerveződtek. Az eseménysorozat részeként többek között kiállítás-látogatások, rendhagyó irodalomórák,
hangverseny és kirándulás Erkel szülővárosába is szerepelt.
„Jó lehetőség ez a programsorozat arra, hogy az olvasást, a
művészetet még jobban megérthessétek, és legjobb úton
haladtok, hogy az olvasás, a
kultúra mindennapjaitok részévé váljon” – hangsúlyozta
Gajda Péter polgármester a
sorozat nyitóünnepségén a
bolyais gyerekeknek. A rendezvényen Gombos László,
az MTA Zenetudományi Intézetének munkatársa Erkel
Ferencről és koráról tartott
elődadást, majd Röhrig Éva
igazgató az idei Nagy Könyvhét sorozat céljait és programjait ismertette. Elmondta, az
idei Nagy Könyv Erkel Ferenc

életrajzi regénye.
Az Erkel köré csoportosuló
programok során tegnap az
iskolába gurult be a Petőfi
Irodalmi Múzeum 1800-as
járat című kiállítása, majd délután irodalomtörténész tartott
rendhagyó irodalomórát. A
következő tanítási napokon
többek között ellátogattak a
diákok a Liszt Ferenc Emlékmúzeum Erkel kiállítására,
a Városháza dísztermében
Holics László zongoraművész
előadását hallgathatták meg
az érdeklődők, megismerkedtek az Operaházzal, és Erkel
szülővárosába, Gyulára is
elutaztak a bolyais diákok.
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Gajda péter polgármester rovata

Trükközés helyett dolgozni kellene!
„Tulajdonképpen a kispestiektől és a programomat is támogató
MSZP frakciótól elvettek egy mandátumot.”

A

kik ismernek, tudják, nem vagyok egy
paranoid alkat. Nem
szeretem az összeesküvés
elméleteket, de ami a múlt
héten történt velünk, az
mégis több mint furcsa.
Az ötös egyéni választókerületben új választást kell
tartani várhatóan október
30-án.
Ott, ahol egyébként az egyik
legkiválóbb kollégám, a
költségvetési bizottság elnöke, Kránitz Krisztián nyert.
Tulajdonképpen a kispestiektől és a programomat is
támogató MSZP frakciótól
elvettek egy mandátumot.
A történetben az volt a
legfurcsább, amikor kedd
este informális úton meg-

tudtam, hogy új szavazás
lesz. Mindezt úgy, hogy
a Fővárosi Bíróság, csak
másnap, szerdán hozta meg
határozatát erről.
Miután mind a helyi választási bizottság, mind a
fővárosi elutasította a Fidesz választási eredményét
megfellebbező kérését, ezután született a verdikt az
új szavazás kiírásáról. Ami
még csak rendben is volna,
de ki tudhatja előre, előző
nap este, hogy miként fog
dönteni másnap egy bíró?
Ezután politikai ellenfeleink választási csalást emlegetnek és az egész választás
eredményét vonják kétségbe.
Tudhatnak valamit, hiszen

tény, hogy a 12 egyéni körzetből 8-at a Fidesz nyert,
ezt vonja kétségbe a Fidesz
helyi elnöke. Ez is elég
érdekes. Ki csalt annak érdekében, hogy a körzetek
nagyobb részét a Fidesz
nyerje?
Nem tudom, mikor kapunk
ezekre a kérdésekre választ.
Jó lenne, ha nem ezzel kellene foglalkoznunk, hanem
elindulhatna az új képviselő-testületben a munka. Jó
lenne, ha felállhatnának a
bizottságok, ha el kezdhetnénk egyeztetni azokat a
programelemeket, melyet a
két nagy és a két kisebb kerületi szervezet bemutatott
az itt élőknek, s amiből le-

het egy jó új polgármesteri
programot gyúrni.
Ma már ez lenne a dolgunk.
Ehelyett egy trükközés
miatt újabb választásra készülünk úgy, hogy egyébként világos, hogy az ötös
választókörzetben mi volt
az ott élők akarata, hiszen
Kránitzra szavaztak.
Két hét múlva újra megtehetik ezt. Aztán neki
ugorhatunk a feladatoknak
és bízom benne, közösen
dolgozunk majd a kerületért, hiszen nem marakodni
és pártérdekeket szolgálni
küldtek minket a testületbe
az itt élők, hanem azért,
hogy fogjunk össze és dolgozzunk Kispestért.

fejlesztés

Átadták az új parkot a lakótelepen
Pihenőparkot alakított ki az önkormányzat a Fő utca és a Batthyány utca közötti szupermarket előtt. Kispest legújabb közparkja október 2-án nyílt meg a kerületiek számára.

A

ugusztus elején kezdődött az építkezés a Fő
utca és a Batthyány utca
közötti leromlott állapotú
területen. Az önkormányzat
mintegy 73 millió forintot fordított a közpark kialakítására,
a kivitelező közbeszerzési
eljáráson nyerte el a munkát.
A tereprendezés és parkosítás eredményeként mintegy
3 600 négyzetméterrel nőtt a
kerületi zöldfelület.
Kispest legújabb közparkjának
1 300 négyzetméterét borítja
díszkő, a burkolt felületekről
folyóka vezeti el a csapadékvizet. Összesen mintegy 30
négyzetméteren
találhatók
virágágyak, 1069 cserjét és
54 fát ültettek el. A parkot az
Üllői út és a Batthyány utca
felől mikrodomb övezi, ezek-

nek egyik odalát befüvesítették, a belső részen támfalat
alakítottak ki kőből. A teljes
területen automata locsolóhálózatot építettek ki. Tizenhét
új lámpaoszlop gondoskodik
a közvilágításról, a hét belső
világítású infopultban most a
régi Kispestet ábrázoló fotók
láthatók, de a tervek szerint
a kerületi programok tájékoztatói is olvashatók lesznek majd. A tisztaságról hét
hulladékgyűjtő gondoskodik,
15 támlás és 4 támla nélküli
padra lehet leülni és van egy
ivókút is. A bicikliket négy
tárolóhoz lehet letenni, az
autók behajtását korlátok és
oszlopok akadályozzák meg.
A kerekes székkel, valamint
babakocsival közlekedők számára rámpát alakítottak ki.
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Biztonságosabb lesz
a kereszteződés

Köszönjük!

Az Angol nyelvtudásért
Alapítvány (1191 Bp.,
Eötvös u. 13.) ezúton szeretné megköszönni támogatóinak, hogy a 2008. évi
személyi jövedelemadójuk
1 %-ával hozzájárultak az
alapítvány céljainak megvalósításához. Az alapítványi támogatás összege:
637 882 Ft. A kapott támogatást az alábbiak szerint
használtuk fel: sikeres
nyelvvizsgát tevők támogatása: 156 000 Ft; horvátországi jutalomüdülés
támogatása (2 fő): 40 000
Ft; osztálykirándulások,
erdei iskolák, nyári táborok támogatása: 441 882
Ft. Összesen: 637 882 Ft.
az alapítvány kuratóriuma
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik a
Wekerlei Kós Károly Iskoláért Alapítvány javára
ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk 1%-át.
Az átutalt 1 052 835 Ft-ot
tanulóink táborozásának
támogatására (234 000 Ftot), Kós-díjakra (120 000
Ft-ot), padok vásárlására
(216 240 Ft-ot), hangszórók,
keverőerősítő vásárlására
(224 800 Ft-ot), iskolai
működés
támogatására
(127 070 Ft-ot), diáksport
éves tagdíjára (20 600 Ftot), elsősök ajándékára:
sálak, nyakkendők (83 575
Ft-ot), könyvtárfejlesztésre
(26 686 Ft-ot) használtunk
fel. Felajánlásaikat a jövőben is köszönettel vesszük
a 18056240-1-43 adószámon.
az alapítvány kuratóriuma
A KMO Művelődési Ház
tisztelettel
megköszöni
mindazoknak, akik 2008
évi adójuk 1%-át, 93 829
Ft-ot felajánlották intézményünknek. Az összeget
a művelődési ház által
szervezett
gyermekrendezvények
költségeinél
használtuk fel. Támogatásukat ezúton is köszönjük!
KMO

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Biztonságosabb
lesz a Vas Gereben
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

utca–Nádasdy utca kereszteződése. A
balesetveszélyes csomópontban forgalomtechnikai fejlesztést végeztet az önkormányzat.

Átadták a kerékpárutat
KMOP-2.1.2-09-2009-0022
A “Kerékpározó Kispest” címû pályázattal 73 585 490 forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat. Ennek köszönhetôen július
közepén a Határ útnál kezdôdött a kispesti kerékpárút építése, melyet szeptember 28-án adott át a forgalomnak Gajda Péter polgármester.
A Határ úttól Kôbánya-Kispestig tartó nyomvonalon 1,5 kilométer aszfaltozott kerékpárút épült, valamivel több mint 1 kilométert pedig
táblával és piktogramokkal jelöltek. A kerékpárút számos közintézményt kapcsol össze, a két intermodális, vagyis több átszállási lehetôséget
biztosító közlekedési csomóponttal. A Pannónia és az Esze Tamás utcákon haladva általános iskolákat érint, a Hungária úton pedig a
kerületi rendôrkapitányság mellett halad el. A bicikliút a Hunyadi utca mellett éri el a Kossuth teret, Kispest hagyományos városközpontját,
és a piacot, a bíróságot, a postát, a Centrum áruházat, valamint a KÖKI-t teszi kerékpárral elérhetôvé. Az út a Katica utcai szervizúton a
Vak Bottyán utcai kerékpárúthoz csatlakozik. A nyomvonal mentén - a Határ úti metróvégállomásnál, az Esze Tamás utcában, a Hungária
úton az Erkel iskola udvarán, valamint a rendôrséggel szemben, a Kosárfonó utcában a piac környezetében és a Trefort szakközépiskolánál
kerékpártárolókat alakított ki az önkormányzat.

A pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1113 Budapest, Pozsonyi út 56.; Tel.: 06 (1) 237 44 00; Infovonal: 06 (40) 239 52 77; E-mail cím: nfu@nfu.gov.hu, honlap: www.nfu.hu
Közremûködô szervezet:
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelôsségû Társaság
1146 Budapest, Hermina út 17. Déli torony, II-III. emelet; Tel.: (36-1) 471-8955; E-mail: proregio@proregio.hu
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
http://www.nfu.hu/rop_ih

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

K

ét középsziget lesz a
Nádasdy utcában, az
úttestre lassító harántcsíkozásokat festenek, és
világító prizmákat helyeznek
ki. A csomópont négy gyalogátkelőhelyét piros burkolatfestéssel teszik még jobban
láthatóvá. A Vas Gereben utcában útszűkítés és prizmasor
kényszeríti kisebb sebességre
az autósokat. A járda és az
úttest csatlakozásait átépítik,
így a mozgáskorlátozottak,

valamint látássérültek közlekedése is biztonságosabbá
válik.
A forgalomtechnikai átalakítással az útkereszteződést
szeretné biztonságosabbá
tenni az önkormányzat. Az
autósok ugyanis nem tartják
be az 50 km/h sebességhatárt,
és sokszor figyelmen kívül
hagyják a Vas Gereben utcában kihelyezett stoptáblát is,
ezért az elmúlt években több
baleset történt itt.

szabadidő

Fogadónapok

Ügyfélfogadás

Gajda Péter

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.

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

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.).

Wekerlei Bolhapiac
November 7-én 9-12 óra között. Helyszín: a wekerlei piac
területe (a Gutenberg krt.Pannónia út-Nádasdy utca
által határolt terület). Árusítás
csak előzetes regisztráció és a
helypénz előzetes befizetése
után lehetséges! Érdeklődni
és regisztrálni személyesen a
WTE-ben, vagy az alábbi telefonszámokon, illetve email
címen lehet: WTE: 280-0114,

Debreceni Zsuzsa: 30/2075576, ill. wekerleibolhapiac@
gmail.com. Szabályok és feltételek „A Wekerlei Bolhapiac Házirendje” néven a www.
wekerletelep.hu
honlapon
találhatók. A Wekerlei Bolhapiac rendezője a Wekerlei
Társaskör Egyesület. A WTE
nyitvatartása: H-K-Sze: du
15-18 óráig, Cs-P: de 9-12
óráig.
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Segítő Kéz programok
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Idősek Klubjainak novemberi programjai:
Minden nappali idősek otthonában (Idősek Klubja) ugyanazokon a napokon szervezett
programjaink: november 1.:
Mindenszentek (halottak napja). November 2.: A magyar
tudomány napja. November
4.: Az emlékezés napja Magyarországon. November 5.:
Szent Imre ünnepe. November
7.: Rákellenes nap. November
10.: Szent Márton napja. November 13.: Cukorbetegek
napja. November 16.: Tolerancia napja. November 17.:
Dohányzás elleni nap - Füstmentes nap, Budapest napja 1873 Buda és Pest egyesítése,
Az Élet napja. November 20.:
Ifjú Zenebarátok Világnapja.
Klubfórum megtartása minden hónap első szerdáján
Segítő Kéz Kispesti Kispesti
Gondozó Szolgálat eltérő
programjai klubonként:

A projekt kedvezményezettjének neve és elérhetôsége:
Budapest Fôváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
1195 Budapest, Városház tér 18-20.; Tel.: 06 (1) 347 45 00; E-mail cím: hivatal@kispest.hu, honlap: www.kispest.hu

hírek

Wekerle Gondozási Központ
(Corvin krt. 32.)
November 22.: Kézműves
foglalkozás, őszi falevelekből,
termésekből képek készítése.

Kertvárosi Gondozási Központ (Kossuth Lajos utca
202.)
November 10., 10.00: Hitéleti
beszélgetés az új Apostoli
Egyház elnökével.
November 25., 10.00: A nők
elleni erőszak világnapja.
Lila Akác Gondozási Központ (Ady Endre út 110.)
November 17. 13.00: Egészséges életmód kialakítása
dietetikus tanácsadásával
November 23., 10.00: Magyar
népdal és népköltészet felelevenítése, ápolása, hagyományőrzése.
Őszirózsa Gondozási Központ (Táncsics M. u. 7.)
November 8. 13.30: „Örkény
István: 1 perces novellák” felolvasása.
November 15., 14.00: Videó
mozi „A szomszéd nője mindig
zöldebb”című film vetítése.
Zöld-Diófa Gondozási Központ (József Attila u. 77.)
November 9., 14.00: „J.
Custeau: A tenger élővilága”
című film vetítése.
November 29. 14.00: Irodalmi
délután.

szabadidő

Szép vagy Alföld
„Szép vagy alföld, legalább
nekem szép …” - vallotta Petőfi, s véleményéhez őszinte
lelkesedéssel csatlakoztak a
Kispesti Társaskör szeptember 25-én Matyóföldre, Hortobágyra kirándulói. Arany
Tóth Zoltán elnök és Bede
Ottóné, Marikánk szervezésében egy kedves pedagógus
házaspár két kisbuszából csodálhattuk az őszi színekben
pompázó, napfényben fürdő
Alföldet, Közép-Európa legnagyobb füves pusztáját. A
hazai szépségekre, nemzeti
értékeinkre kíváncsi tagság
régészeti leletekről és történelmi emlékeinkről, az 1973ban elsőként felavatott Hortobágyi Nemzeti Parkunk
flórájáról, faunájáról, biogóiai
érdekességeiről hallhatott útközben dr. Sárközy Péterné
és Gaál Károlyné emlékeztetőiben, Petőfi verseinek mű-

vészi megformálásában az
alföldi életről. Szemet gyönyörködtető ünnepi ruhákon
álmélkodtunk Mezőkövesden a Matyó Múzeumban,
s a népművészet mesteréről
elnevezett Kisjankó Bori
Emlékházban. A tárlatvezetőtől megtudtuk, milyen
szigorú szabályokat követelt
a katolikus hitéhez erőteljesen ragaszkodó lakosság. Hat
fali tányéron a Miatyánkot is
kiakasztották, s a templomi
freskók szalagjaira az Üdvözlégy Máriát hitvallásként,
díszítésként. A Mezőgép Múzeum házi készítésű és gépi
művelésre alkalmas eszközeit
mesterek mutatták be, megcsodáltuk a 9 lyukú hidat, és
jártunk a Hortobágyi Pásztormúzeumban is.
Gál Károlyné
(Varjú Vilma)
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Kísérletek kis- Könyves vasárnap a
pesti diákoknak könyvtárban

Kézműves-foglalkozások, rajzverseny,
verses előadás és koncert is várta az érdeklődőket szeptember 10-én a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár kispesti fiókkönyvtárának Könyves vasárnap rendezvényén.

T

íz kerületi általános iskola mintegy 220 tanulója
vett részt a Kispesti Deák
Ferenc Gimnáziumban október 6-án rendezett természettudományos interaktív
előadáson. Az általános- és
középiskolás diákok a környezet- és természetismerethez, valamint a fizikához
illeszkedő kísérleteket láthattak, egyben olyan szórakoztató programon vettek részt,
amely hasznossága mellett

emlékezetes és vidám perceket is okozott. A nyolcadikosok a gimnáziumi élet egy
napjába is bepillanthattak.
A rendezvény szervezője,
Szécsi Mária tanárnő nagyon
sikeresnek nevezte a kísérletező napot. Mint mondta, a
vidám pillanatok mellett a
gyerekek olyan népszerűsítő
bemutatót láthattak, amely
konkrét segítséget nyújt a
természettudományos tantárgyak megszerettetéséhez.

Megalakultak a kisebbségi önkormányzatok

A

z október 3-i önkormányzati
választás
eredményeképpen kilenc kisebbségi önkormányzat alakulhatott Kispesten.
Október 14-én és 15-én a
Helyi Választási Bizottság
elnöke, dr. Bizek Dezső előtt
letették esküjüket a képviselők, és megkapták megbízó-

leveleiket. Az új testületek
megtartották alakuló üléseiket is. A kerületben a bolgár,
a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, a román, a
ruszin és a szerb kisebbségek
alakítottak települési kisebbségi önkormányzatot.

2010. október 20.

kispest
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Mozgalmas hétvége a Gyermekházban

A felújított Wekerlei Gyermekházban október8-án a Wekerlei Társaskör Egyesület
(WTE) Zöld Hajtás klubja tartott előadással és gyakorlati képzéssel egybekötött tréninget azoknak, akik maguk szeretnék szigetelni wekerlei ingatlanjuk nyílászáróit.
Másnap, szombaton egész napos nyitó rendezvényt tartottak a megszépült Petur utcai
közművelődési intézményben.

A

Klímabarát
Wekerle
program keretében első
alkalommal
rendezett
ablakszigetelési tréninget a
WTE Zöld Hajtás klubja. Pénteken este a rendezvénynek
helyet adó Gyermekházban
elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek azok,
akik wekerlei otthonuk saját
kezű szigetelésén gondolkoznak. Tracey Wheatley, a klub
„Klímabarát Wekerle” programjának vezetője lapunknak
elmondta, céljuk, felhívni a
figyelmet arra, hogyan lehet
egyszerre a pénztárcát és a
környezetet is kímélni, illetve
ebben segítséget is nyújtatni
az embereknek. Akik részt
vesznek a tréningeken a szi-

geteléshez szükséges marógépet is kikölcsönözhetnek
a Wekerlei Gyermekházban.
Megtudtuk, a szervezők folyamatosan várják a tréningek
jelentkezőit (a program részleteiről a http://wekerle.hu/
zold_hajtas/szigeteles címen
lehet bővebben olvasni).
Másnap első egész napos
rendezvényét tartotta a megújult Wekerlei Gyermekház: a
programokra a nap folyamán
több százan voltak kíváncsiak.
A nyitó bulin többek között
volt interaktív bábszínház,
capoeira, flamenco és latin
tánc bemutató is. A műsorok
mellett kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a
gyerekek: lehetett zászlót és

természetes anyagokból állatkákat készíteni, de még a Gyermekházat is megformálták a
kicsik kukoricapehelyből. A

programokon kívül fejlesztő
játékok és gyermekkönyv-vásár is várta az érdeklődőket a
szombati rendezvényen.

tájékoztató

A

közkedvelt
kerületi
intézmény idén is csatlakozott a Könyves
Vasárnap programsorozathoz: a délelőtti program
keretében a gyerekek versillusztrációkat készíthettek,
átadták a Könyvtár Barátja
és a Könyvtár Kis Barátja

okleveleket, valamint „Családi kör” címmel verses,
zenés műsort tartott Tóth
László népzenész. A legnagyobb sikert Dinya Dávid
és a Divisi Kamarazenekar
koncertje aratta, az ifjú zenészek könnyűzenei slágereket adtak elő.

TÁJÉKOZTATÓ

Vízhiány lehetséges
Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2010. október
25-én és 28-án a XIX. kerületben karbantartási munkák
miatt időszakosan víznyomáscsökkenés, a magasabb
szinteken vízhiány várható.
Az üzemi beavatkozás miatt
felzavarosodott víz vas- és
mangánoxidot tartalmaz. A
víz ülepítés után felhasználható.

A karbantartási munkák
tervszerű elvégzése hosszú
időre garantálja Önöknek a
megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást. Szíves
türelmüket és megértésüket
köszönjük! www.vizmuvek.
hu Vízvonal: 06 -40-247247. vizvonal@vizmuvek.hu
Fővárosi
Vízművek Zrt.

Avargyűjtési akció
A
2010. évi ŐSZI avargyűjtési (lombgyűjtési)
akció időpontja: 2010.
november 06.-december 02.
A lombot zsákban kell, gépkocsival jól megközelíthető
helyre kihelyezni. Az akció
csak és kizárólag a zsákos
avar- és kerti zöldhulladék gyűjtésre vonatkozik,
(nem kerülhet közé gally,
háztartási szemét, sitt, stb.)
Összekupacolt (ömlesztett)
lombot és kerti zöldhulladékot nem áll módunkban
elszállíttatni. Az akcióra
zsákot nem tud biztosítani
az önkormányzat, de a lakók
által összegyűjtött avar és
kerti zöldhulladék bármilyen
zsákban kitehető.
Az avargyűjtés ütemterve a
következő:

Terület

Felső Kispest
(Üllői út-Vak B. u.Alsóerdősor u.-Csillag
u.-Malomkő u.-Vasút
u.-Lajosmizsei vasútvonal által határolt
terület)
Kispest Kertváros
(Vas G. u.páros oldala-Ady E. út páratlan
oldala-Kolozsvár u.Méta u.-Nagykőrösi út
által határolt terület)
Hagyományos
Kispest
(Ady E. út páratlan oldala-Vas G. u. páratlan
oldala-Nagykőrösi útRákóczi u., valamint az
Ady E. út páros oldalaÜllői út-Hoffher A. u.
által határolt terület)
Wekerletelepen

Zsákok kihelyezésének dátuma

Elszállítás kezdetének dátuma

november 06november 12-ig

november 13-tól

november 13november 19-ig

november 20-tól

november 20november 26-ig

november 27-től

november 25december 02-ig

december 3-tól

Kérjük, hogy a fenti időpontokat megelőzően, illetve azt
követően már ne rakjanak ki
semmilyen zsákos avart és
zsákos kerti zöldhulladékot,
mivel a megadott határnapokat követően a közterületre
történő hulladék-kihelyezés
illegális szemétlerakásnak és
szabálysértésnek minősül.
Szíves közreműködését előre
is köszönjük!
Zöldprogram Iroda
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A grafikus meséi

A tizenötödik Városháza Tárlat szeptember 28-án nyílt meg, az érdeklődők Zálogh
Sándor grafikusművész 12 alkotását tekinthetik meg november közepéig a polgármesteri hivatal aulájában.

T

öbb egyéni és csoportos kiállítást követően
november közepéig a
Városházán láthatók Zálogh
Sándor grafikusművész képei.
A Kispesti Helikon Kulturális Egyesülethez tartozó
alkotót és a tárlatot köszöntő Gajda Péter polgármester
külön megköszönte a városházi kiállítás-sorozatot szervező Gombos Veronikának
is, hogy az évek során új
kulturális színteret hozott
létre Kispesten.
A „Lénymesék” című kiállítást Skoda Éva festőművész ajánlotta a megnyitó

közönségének figyelmébe.
Arról beszélt, hogy Zálogh
képein a humanoid lények
küzdenek egymással, a rajzok ennek a tusakodásnak
a lenyomatai, az alá- és
fölérendeltség történeteit
mesélik el.
„Úgy érezni, mi is ebben
a küzdelemben veszünk
részt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a művészet
feloldja a szorongásokat, és
kiutat kínál.
A megnyitó zárásaként
Schwartzkopf Léna fuvolán
és Ékes Ágoston gitáron
adta elő Giuliani: Allegretto
című művét.

Segítô Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat V. sz. Gondozási
Központjának akadálymentesítése
KMOP-4.5.3-09-2009-0007
2010. szeptember 7-én került sor az akadálymentesített Segítô Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat V. sz. Gondozási Kozpontjának átadására. Az ünnepélyes átadón Gajda Péter polgármester kiemelte, hogy az Európai Unió
14 062 500 Ft-os támogatásnák köszönhetôen most már a V. sz. Gondozási Központ is akadálymentesen elérhetôvé
vált valamennyi fogyatékossági csoport számára.
A nyáron megvalósított fejleszés részeként sor került az épület bejárati részének átalakítására, kerti kijáratának
kialakítására, ajtók cseréjére, közlekedôk akadálymentesítésére, indukciós hangerôsítô rendszer kiépítésére, akadálymentes vizesblokk kialakítására, a tájékozódást segítô épületinformációs rendszer kiépítésére.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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környezetünk

Tökéletlen katonák… Új utcanévtáblák
A Feláldozhatók/The Expendables
Ilyen még tényleg nem volt,
hogy Stallone, Mickey Rourke,
Jason Statham, Jet Li, Dolph
Lundgren egy csapatban izmozzon, főleg nem Bruce
Willis és Schwarzenegger
cameójával.
Az,
hogy
macsógyűjteményt toborzott
maga köré az író-rendező
Sly, már eleve biztosította az
„oldszkúl” akciófilmek rajongóinak fokozott érdeklődését,
és a darab 100%-osan be is
váltja a hozzá fűzött reményeket. A kőkemény, zsoldos nehézfiúk gond nélkül tarolnak
le mindent, miközben férfiasan kakaskodnak, és szívatják
egymást a nem létező magánéletükkel…
A melójuk egy dél-amerikai drogbáró likvidálása. A
Stallone és Statham alakította
figurák környezetvédőnek álcázva repülnek el felderíteni
a terepet, és a sok csúnyaság
közepette egy szépséget mégiscsak találnak: a tábornok lányát. Az első körben azonban
fény derül kilétükre, úgyhogy
gyorsan menekülőre fogják.
Vinnék a lányt is, de ő nem tart
velük, mert az ottan mégiscsak
az ő hazája. Hazatérésük után
kiderül, hogy valaki elárulta
őket, vadászni kezdenek rájuk,
úgyhogy hamarosan az egész
csapat útra kel, és ott kezd
kommandózni a dzsungelbeli
célobjektum körül, megbízhatóan szállítva nekünk a léleg-

zetelállító akciókat és a végső
összecsapást.

a kerületben

A

hónap második felében folytatódik az
utcanévtáblák cseréje,
illetve a hiányzók pótlása a
kerületben – tájékoztatta a
Kispestet a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda.
Megtudtuk, a lakosság által
jelzett helyszínek – többek
között a Mészáros Lőrinc
utca–Hofherr Albert utca és
a Karton utca–Pozsony utca
kereszteződése, valamint a
Beszterce utca–Pozsony utca
és a Sólyom köz–Hofherr Albert utca találkozása – mel-

lett a Corvin körúton, a Pannónia úton és az Esze Tamás
utca wekerletelepi szakaszán
összesen 110 új utcanévtáblát
helyeznek ki. A munka október végéig tart.
Wekerletelep négy terén
egyedi, dekoratív táblák tájékoztatják az arra járókat.
Az idén felújított Eperfa és
Hársfavirág tereken az elmúlt
napokban, a korábban rendbe hozott Bárczy István és a
Győri Ottmár tereken a nyár
elején rakták ki a stílusában
a telephez illő táblákat.

Ami megható és külön örömteli a filmben, az a felismerés,
hogy Stallone lovagregénybe
illően gondolkodik a női nemről, amely mint egy finom, üde
rózsaszál dereng ebben az izzadt, vérgőzös, kiégett, férfiúi
világban. Az érzelmi vonulat
persze egészen visszafogott és
gyakorlatilag látens is marad,
egyetlen erotikus érintés vagy
pillantás sincs a filmben, ám
azért mégis ott világít a veterán harcos homlokokon, hogy
a nőiség finomsága lehet végül
az egyetlen, ami megmentheti
és feloldozhatja ezeket a vérben pácolt lelkeket.
KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com

oktatás

Helyismereti oktatási segédanyag jelent meg

Wekerle és Kispest helyismeretével foglalkozó egységes oktatási segédanyag jelent
meg a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” című uniós projekt részeként. A könyvek
szakmai munkái tavasszal kezdődtek, elkészítésükben a kerületi oktatási intézményekből delegált szakemberek vettek részt.

H

árom korosztálynak –
alsó és felső tagozatos
általános iskolásoknak,
valamint
gimnazistáknak
– készült el az az oktatási
segédanyag, amely Wekerle
és Kispest helyismeretét
dolgozza fel. Czinder-Gali
Zsuzsanna,
a
kiadvány

egyik szerkesztője lapunknak elmondta, minden önkormányzati
fenntartású
kerületi intézmény 60 példányt kapott a helyismereti
füzetből, melynek grafikai
munkáit Urmai László készítette. Hozzátette, a könyvek
mellett készült egy DVD is,

amelyen a kiadványok teljes
anyaga mellett nagyon sok
olyan segédanyag található
is, amely jól hasznosítható a
pedagógiai munka során.
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Programok
HÉTVÉGI
PROGRAMOK:
TÖK NAPI MULATSÁGOK
október 22. péntek 16.30-18.30
Tökfaragás, a Babos Bábos Társulat gyermekelőadása, Rajzosdalolás, este felvonulás a készített töklámpásokkal. Szükséges
eszközök: faragáshoz éles kés,
kiskanál. Részvételi díj: 800 Ft/
fő (az ár tartalmaz belépőnként
egy darab dísztököt)

BABÁKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK
BORIBABA TORNA
hétfő és szerda 9.00-10.30 és
10.30-12.00
Másfél órás együttlétek babákkal
és szüleikkel: mozgásfejlesztés,
játék, ének, rajz, kézműveskedés,
közös babatízóraizás... hétről
hétre állandó csoportokkal.
Nagy szappanbuborékok között
gondtalan örömtánc. Részvételi díj: 1 600 Ft/alkalom vagy
15 000 Ft/10 alkalom (testvérkedvezmény: 30%). Jelentkezés és bővebb információ a
foglalkozásvezetőnél: Katona
Bori (06-30/523-0869, katona.
bori@t-online.hu)

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK
BÁBOS MESEOVI
szerda 17.00-17.45
3 évestől 7 éves korig.
Meseország varázslatos történetei elevenednek meg bábokkal. Utána kicsit megmozgatjuk
végtagjainkat, majd a gyerekek
saját maguk készítik el a mesék
egyes szereplőit. Részvételi díj:
800 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/
5 alkalom. Foglalkozásvezető:
Babos Eszter. Bővebb információ és jelentkezés: (06-70/606
3072, bbs@baboseszter.com)
FLAMENCO OKTATÁS
Barsy Laurával
6-12 éves korig, fiúknak és lányoknak egyaránt!
Ismerkedés a flamenco tánccal
és a spanyol nyelvvel játékos
formában kedd 16.30-17.30 (A
FOGLALKOZÁS MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ
ESETÉN INDUL).
Részvételi díj: 1 000 Ft/alka-

Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

1192 Budapest, Petur u. 7. • TELefon: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
HONLAP: http://gyermekhaz.kispest.hu • E-MAIL: gyermekhaz@kispest.hu
lom vagy 3 000 Ft/hó. Foglalkozásvezető: Barsy Laura, Sevillában végzett táncművész.
Jelentkezés: gyermekházban
vagy a foglalkozásvezetőnél.
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
RAJZTANFOLYAM
hétfő 17.00-20.00 (októbertől
a felvételikig)
Ha művészeti iskolába, főiskolára, egyetemre szeretnél jelentkezni, itt a helyed! A tanfolyamon a felvételiken szokásos
rajzi feladatokat oldjuk. Részvételi díj: 10 000 Ft/hó (4 alkalom) Jelentkezés és bővebb
információ a tanfolyamvezetőnél: Váradi Bence iparművész (06-20/339-2856, varadi_
bence@freemail.hu). Előzetes
jelentkezés szükséges.

TANFOLYAMOK
FELNŐTTEKNEK:
KEZDŐ ÉS HALADÓ SZABÁS - VARRÁS TANFOLYAM
kedd 18.00-20.00 (haladóknak)
szerda 18.00-20.00 (kezdőknek)
Kezdő: A varrás alapjainak elsajátítása, egyszerűbb darabok
elkészítése. Haladó: Várunk
mindenkit, aki már biztosan
bánik a varrógéppel. Személyre szabott ruhadarabokat elkészítése. A tanfolyamokhoz a
varrógépet biztosítjuk! Tanfolyamvezető: Bozóné Kobory
Melinda varrónő. Részvételi
díj: 16 000 Ft/20 óra. Előzetes
jelentkezés szükséges.
KOMPLEX NŐI TORNA
hétfő 18.00-19.00
szerda 18.00-19.00
Alakformálás, kondicionáló
torna, zsírégetés, gerinctorna,
callanetics. Egyénre szabott
táplálkozási tanácsadás. Részvételi díj: 800 Ft/alkalom vagy
5 600 Ft/8 alkalom. Előzetes
jelentkezés és további információ a tanfolyamvezetőnél:
Vass Zoltán (06-20/437-2959,
zoltanvassphd@yahoo.com).
IKONFESTŐ KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM
szombat 15.00-18.00 (4 alkalmas)

Hagyományokra épülő táblaikon festés. Speciális festési
módja lehetővé teszi, hogy
előképzettség nélkül készíthetjük el a fatáblára készülő ké-

peket. Tanfolyamunkon szakképzett oktató vezetésével, a
mai modern eszközök és a jól
bevált régi szakmai trükkök
segítségével sajátíthatják el a
klasszikus ikonfestés technikáját. Részvételi díj: 10 000 Ft/4
alkalom (az ár tartalmazza az
anyagköltséget). További információ a tanfolyamvezetőnél:
B. Molnár Imola (06-20/8031658, imolam@freemail.hu).
A tanfolyamot megfelelő számú résztvevő esetén indítjuk,
előzetes jelentkezés alapján.

KIRÁNDULÁSOK
Tatabánya, Tatai vár, Várgesztes
2010. november 6. szombat
7.00-18.00
Tervezett program:
Tatabánya - a Szelim-barlang, valamint a Turul szobor
kényelmes sétával összekötött
megtekintése.
Tatai vár - a kiemelt jelentőségű, a XIV. század végén épült
műemlék, 13 termében állandó
kiállítás látható a római kortól
a 19. századig.
Várgesztesi vár - a sűrű erdőkkel övezett ősi Gesztesi vár
megtekintése. A vár ódon hangulatú lovagterméből kialakított Vadász étteremben babgulyásból és vegyes palacsintából
álló ebéd, majd egy pohár bor
várja a kiránduláson.
Részvételi díj: 3 850 Ft/fő,
amely tartalmazza az útiköltséget, valamint az ebéd árát.
Az ár a Tatai várba szóló belépőjegyet nem tartalmazza. A
kirándulásra előzetes jelentkezés szükséges.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Sci-fi író és rajzpályázat

TÁGULÓ VILÁG – programsorozat csillagászatról, űrrepülésről a Wekerlei Gyermekházban
november 8-13.
Izgalmas családi program megrendezésére kerül sor gyerekeknek,
felnőtteknek a világűr hete és a
magyar űrrepülés 30 évfordulója
alkalmából a Wekerlei Gyermekházban.
Programajánló:
November 13. (szombat) 15.00
órától: Kiállítás megnyitó a
Sci-fi író pályázatra beérkezett

alkotások,eredményhirdetés, díjkiosztás.
November 13. 16.00-20.00 óráig:
- Vetítéssel egybekötött előadások,
élménybeszámolók
meghívott
szakemberek közreműködésével.
- Űrkutatással kapcsolatos kiadványok, könyvek vására.
- Sci-fi filmek vetítése.
November 13-án este: „Nézz fel!”
- távcső segítségével és szakemberek irányításával megvizsgálhatjuk
a csillagos eget.
November 8-12. között az óvodai és iskolai csoportok előzetes
jelentkezése alapján múzeumlátogatásokat, csillagvizsgáló-látogatást szervezünk (Polaris és Uránia
Csillagvizsgáló, Közlekedési Múzeum, ferihegyi repülőtér).
A „TÁGULÓ VILÁG” programsorozat keretén belül a
Wekerlei Gyermekház SCI-FI
ÍRÓ ÉS RAJZPÁLYÁZATOT
hirdet „Az én Avatárom” vagy
”Bolyongás az űrben” címmel
8-13 és 14-18 éves gyerekek és
felnőttek részére.
Várjuk a történeteket, illetve rajzokat, festményeket. Az alkotások szólhatnak egy új bolygón
tett látogatásról, az Avatár című
film továbbgondolásáról, a világűr
felfedezésével kapcsolatos elképzelésekről, az ismert és elképzelt
műszaki fejlesztésekről, vagy két
különböző faj békés egymás mellett éléséről. Irodalmi alkotás esetében a stílus kötetlen, a terjedelem
minimum 1- maximum 3 oldal. A4
lap, 12-es betűmérettel és szimpla
sorközzel. Rajzpályázat esetében
sem technikai, sem méretbeli korlátozás nincs meghatározva.
Pályázat leadási határidő: október 29.
Pályázat leadásának módja: Irodalmi pályázat esetén: E-mailben: szervezes.wekerle@gmail.
com, valamint irodalmi pályázat
és rajzpályázat esetén: postai úton:
Wekerlei Gyermekház, 1192 Budapest, Petur u. 7. Személyesen az
intézmény Petur u. 7. szám alatt
található székhelyén. A beérkezett
munkákat szakmai zsűri bírálja el.
A beérkezett pályamunkákat közzé tesszük, a képeket kiállítjuk. A
nyertesek űrkutatással, csillagászattal kapcsolatos értékes ajándékokat kapnak. A részvétel ingyenes! (Wekerlei Gyermekház és
Családi Könyvtár, tel.: 358-0690,
tel./fax.: 282-9895. Honlap: http://
gyermekhaz.kispest.hu
E-mail:
gyermekhaz@kispest.hu)
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Rejtvény

rejtvény | egyházak
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010.
november 1 . A helyes megfejtők között szakácskönyveket
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és Kispest pólókat sorsolunk ki.
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „...jó, akkor hozzon nekem egy sört.” Nyerteseink:
Vőfély Mátyás (Csokonai u.), Pesti Józsefné (Klapka u.)
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
Kispest Központi Református Egyházközség

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

A Kispesti-Rózsatéri Református Egyházközség

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra,
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt konfirmáció péntek este
8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő
du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7 óra
(kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra
kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este
6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek különkülön) péntek este 7 óra. Havonkénti együttléteink:
házaskörök (szombat, vasárnap du.), asszonykör (hétfő
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, sok
játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). Lelkészi beszélgetések
telefonon egyeztetett 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 gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-foglalkozás, kismama klub,
baba-mama kör, „keresztény családok beszélgetnek”
összejövetel, Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok,
pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

Görög Katolikus Kápolna és Parókia

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

Kispesti Evangélikus Egyház

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

„Jézus Szíve” Plébánia

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

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

Wekerletelepi Református Egyházközség

(XIX. Hungária út 37., budapest-kispest-wekerletelep@
reformatus.hu, tel.: 282-9947)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.

Kispesti I. Baptista Gyülekezet

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek,
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

Wekerletelepi Szent József Plébánia

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap:
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. Plébánia
hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass
u. 5. Tel.: 357-0547). Programok a közösségi házban
(Kós Károly tér 16.): Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor.

Új Apostoli Egyház

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
Október 23., 10:30 Szeminárium - Kainz apostol
Október 24., 10:00 Kainz apostol
Október 30., 10:30 Budapest kórusnapl
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Kispesti Munkásotthon Művelődési ház

1191 Budapest, Teleki utca 50.
Telefon/fax: 282-9826, 282-9736 • www.kmo.hu

A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA

(A részletes program elérhető a www.kmo.hu honlapon. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

RENDEZVÉNYEK
Október 22. (péntek) 19-23
óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ és
KONCERT a MYDROS
együttessel
Október 24. (vasárnap) 10 óra
KOLOMPOS KONCERT ÉS
TÁNCHÁZ
Jegyár változás: szülő és tipegő (2 éves korig): 1.400,-Ft!
Október 24. (vasárnap) 16 óra
ŐSZI
SZÍNHÁZBÉRLET
ELSŐ ELŐADÁSA
Ray Conney: PÉNZ ÁLL A
HÁZHOZ
- vígjáték, a Budapesti Bulvárszínház előadása
Szereplők: Straub Dezső,
Rátonyi Hajni, Harsányi Gábor,
Vándor Éva, Harmath Imre,
Straub Péter, Virág László
Az előadásra minden jegy elkelt!
Október 29. (péntek) 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Molière: A fösvény

IDŐPONT VÁLTOZÁS!
Salsa buli - timba party, november 6. 21-03 óráig.
November 6-án (szombaton)
21-03-ig hatalmas Salsa Buli
- Timba Party kerül megrendezésre a Salsa Con Timba Tánciskolával a KMO Művelődési
Házban. Szeretettel várjuk a
friss, salsa iránt érdeklődőket
is, akik a tánctanítás során sajátíthatják el a tánc alapjait. Érlelődő hagyományainkhoz híven
lesz oktatás, láthattok fellépést,
kaptok rengeteg timbát, lesz
bachata, merengue, de meglesz
a napi reggaetón és son adag is.
Mindenkit sok szeretettel várunk, hozzatok magatokkal minél több embert!
November 6. (szombat) 9-13
óráig
ŐSZI HORGÁSZBÖRZE
Horgászati cikkek cseréje, vására
November 6-án (szombaton)
9-13 óráig, immár második alkalommal rendezzük meg az
őszi horgászbörzét és vásárt.

Reméljük, hogy ez az újszerű
rendezvény ismét elnyeri látogatóink tetszését. Ezen a délelőttön lehetőség lesz a horgászat iránt érdeklődőknek, hogy

elindulni a farkasordító hidegben az ismeretlen nehéz útra. S
hogy mi történik vele?
Ezt sajnos nem mondhatom el.
De ha megnézitek a mesét (Ti
is velünk játszhattok!), végül
megtudhatjátok, sikerül-e Julcsának meglelnie az orsót, és ki
is az a titokzatos Holle anyó?
KIÁLLÍTÁSOK

2010. október 20.
Olyan utazás, melynek során
megismerheted, megtapasztalhatod önmagad és kiteljesítheted életed.”
szombat 10-11.30 óráig
Beiratkozás: folyamatosan
Vezeti: Pehl Ildikó
November 2-től
KEZDŐ KUBAI SALSA
TANFOLYAM
Kezdő kubai salsa tanfolyam
indul a Kispesti Munkásotthon
Művelődési Házban, November
2. kezdéssel, keddi és csütörtöki napokon.
További információ:
www.salsacontimba.hu

programok
GERINCTORNA
kedd, 19.30-20.30, csütörtök
18.30-19.30
Minden hónap 2. csütörtöki
órája intimtorna gyakorló óra.
HASTÁNC - 12 éves kortól
ajánlott
Kezdő: szombat 11-12 óráig
Középhaladó: csütörtök 18-20
óráig és szombat 10-11 óráig
Haladók: hétfő 17.30-19.30
óráig és szombat 9-10 óráig
Fellépő csoport: hétfő 19.30 –
20.30
HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20

ELŐTÉR GALÉRIA
Kispest lengyel testvérvárosa,
Krzeszowice képzőművészeinek kiállítása
A kiállítás megtekinthető: November 11-ig

a horgászidény befejezésével
felújítsák a készleteiket, hiszen
itt mindenféle, e nemes
elfoglaltsághoz szükséges cikket, különböző tartozékot meg
lehet vásárolni, illetve alkalmat
adunk ezen tárgyak cserélésére
is. Szeretettel várunk minden
kedves látogatót és érdeklődőt!
A kiállítók részére az asztalfoglalás az alábbi telefonon történik: 06-70-515-4885
November 7. (vasárnap) 10 óra
HOLLE ANYÓ - a Hókirálynő
Meseszínpad előadása
Magas hegyek és mélységes
mély szurdokok között van
egy ország, melyet „JörgenBörgen”-nek hívnak. A hegyek
között magaslik egy csodálatosan ragyogó csúcs, ahol egy
titokzatos öreg néne él, kit
„Holle anyó”-nak neveznek. Ha
jókedvében felrázza a párnáit,
a földön hatalmas pelyhekben
hull a hó.
Ennek a hegynek a tövében éldegél mostohája házában Julcsa, a szegény kis árva. A mostoha anyja és Fáncsi, a mostohatestvére egész nap dolgoztatja őt kint az udvaron, még nagy
hidegben is.
Egyik nap Julcsa - fonástól elgémberedett - ujjai közül kiesik
az orsó, egyenesen bele a mély
szurdokba. Mostohája igen
nagy haragra gerjed, s ráparancsol a lányra, hogy hozza vissza
az orsót! Julcsa kénytelen hát

NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓ TEREM (1195
Budapest, Ady E. u. 57.)
Viola József festőművész kiállítás megnyitója
A kiállítás megtekinthető: November 27-ig
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (1193
Budapest, Csokonai utca 9.)
A Kispesti Atlétikai Club 100
éve című kiállítás
A kiállítás megtekinthető: Decemberig
ÚJ TANFOLYAMOK
MENŐ-MANÓ TORNA –
Zenés foglalkozás 6 hónapostól
4 éves korig
Dalokkal, mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel –
trambulin, egyensúlyfejlesztő
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)
Információ: Bihari Katalin Tel.:
06-20-392-1833
ÚJ!
SAHAJA JÓGA
„Jóga Ildivel - A jóga spontán
születik. Nem kell hozzá semmilyen előzetes ismeretanyag,
sem tájékozottság vagy különleges készség, képesség, nincs
szükség semmilyen előkészületre. A jóga tudatos mozgás.
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További információ:
www.arcoktanc.hu

Belépődíj: elővételben 2.500,Ft, a helyszínen 3.000,-FT.

BARANTA
További információ:
www.baranta.net

MISS MISSY - SZÉPSÉGVERSENY
CSAK A TERMÉSZETES
SZÉPSÉGET KERESSÜK!

GOJU-RYU KARATE
További információ:
www.gojukai.hu
MAROSHÉVIZI FITNESS
ISKOLA
Fitness és showtánc
További információ:
www.marosfitness.hu

Miss Missy címmel gyermekszépség versenyt rendez a
KMO Művelődési Ház.
Kiss Ágnest – a verseny egyik
szervezőjét – kérdeztük ezzel
az új programmal kapcsolatban.

MODERN VING TSUN
KUNG FU
További információ:
www.modern-ving-tsun.hu
SHAOLIN KUNG FU
Népszerű kínai harcművészet
8 éves kortól
szerda 18.30-20.30, szombat
9-11 óráig
TAI JI QUAN
hétfő: 18-20 óráig
KLUBOK

ZHINENG CSIKUNG (A
Gyógyító Bölcsesség Csikung
Iskola Kispesti csoportja)
Út az egészséghez, testi-lelki
harmóniához! Ősi, kínai hagyományból fennmaradó, egyszerű
fizikai gyakorlatokon, speciális mozgássorok végzésén,
meditatív technikákon alapuló
módszer öngyógyító erőink
serkentéséhez, energikusabb,
boldogabb
hétköznapokhoz.
(Az Iskola rendszeresen hétvégi tanfolyamokat, táborokat is
szervez.)
Kedden 18-19 óráig
Hétvégi tanfolyamot végzetteknek: kedd: 18.00 - 19.30
Részvételi díj: 4 500 Ft/hó, alkalmanként 1 500 Ft
Csatlakozni folyamatosan lehet!
További információ: Priol Ágnes, e-mail: agnes.priol@gmail.
com
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS
ROCK
AND ROLL
További információ: www.
mustangse.extra.hu
ETKA JÓGA - JÓGATORNA
kedd, 17.30-19 óráig

óráig
Haladó csoport: szerda 1820.30 óráig

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG
KÓRUS
csütörtök 18-21 óráig

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő I. - 5 éves kortól: kedd,
csütörtök 16.30- 17.30
Középhaladó - 7 éves kortól:
kedd, csütörtök 17.30-18.30
Haladó - 10 éves kortól: péntek:
15-17 óráig

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
hétfő 17-20 óráig

KLASSZIKUS BALETT 5 ÉVES KORTÓL
hétfőn 16.30-17.30 óráig
PILATES TORNA
Hétfő: 17.30-18.30 óráig és
szerda: 17.15-18.15 óráig
RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos foglalkozások
kedd 9.30 és 10.15 órakor
SZILVA RAJZISKOLA –
5 éves kortól
szerda: 17-18 óráig
A KMO Mozgásműhelyében
működő tanfolyamok:
(1191 Budapest, Szabó E.
u. 4.)
ARCOK TÁNCSTÚDIÓ

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor
Október 25. hétfő 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB
A testi egészségünk megújulási
feltételei. Az egészséges test.
Előadó: Tóth Lívia
ELŐZETES:
December 3. 20 óra
REPUBLIC KONCERT

Hogyan született az ötlet, hogy
itt Kispesten gyerekszépség
versenyt rendezzetek?
Az ötlet Földi Fruzsina fejéből
pattant ki, aki KMO jazzbalett
oktatója. Az ötletet továbbfejlesztve, olyan szépségversenyt
akartunk, ahol a gyerekek a
maguk egyszerűen tiszta, a
természettől adott szépségükben mutatkozhatnak be. Nem
akarunk sminkelt, erőltetett,
felnőttes gyerekeket.
Mosolygós, csillogó szemű
gyerekekkel szeretnénk találkozni, akik ezt nem versenynek, hanem játéknak tekintenék.
Jelentkezési határidő: október
30.

20

hirdetés

2010. október 20.

Fizetett politikai hirdetés | apróhirdetés

2010. október 20.

szolgáltatás
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere,
nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp.,
XIX., Jahn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági
engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.:
280-1271, 06/20-532-7823
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ITTHON? Igen! Mély
víznyomásos ipari takarítógéppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit tisztítást, autó polírozást és bőrkárpit ápolást vállalok. Ezenkívül ajtó-, ablak-, csempemosást vállalok. Tel.: 06/70-50-20-131
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése,
épületfelmérés: ez mind, mind az Építő 98 BT. Tel.:
06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX.,
Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-215-2019
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa,
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és
azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029
Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is.
Tel.: 285-2882 vagy 06/30-878-8977
Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a legkisebb
javításig. Hívjon bizalommal. Tel.: 789-3958,
06/20-4114-349
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el,
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére.
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel,
precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes
kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
Egészségügyben dolgozó hölgy betegápolást, idős
gondozást, eltartást vállal. Tel.: 06/70-774-8477
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TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA.
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20933-8634, 282-2498

tekercselése, láncélezés korrekt áron, garanciával.
Kispesti átadás-átvétel lehetséges. Dóri Péter vállalkozó SZERVIZ: 1141 Bp. Szugló u. 86. Telefon:
06/20-9506-254 Nyitva tartás: H-Cs: 9-16 óráig,
tel.: 06/1-363-4867 P: 9-15 óráig.

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

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

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba
felújítások, tetőjavítások, ereszcsatornajavítások.
Tel.: 06/20-391-5982, 291-9239

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

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

2 % + ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK
DÉL-PESTEN
LÉVŐ
INGATLANÁNAK
KÖZVTÍTÉSÉT. ELADÁS-VÉTEL, CSERE,
BÉRLEMÉNY. INGATLAN CENTRUM KFT.,
XIX. ADY ENDRE ÚT 43. TEL./FAX.: 2805830, 06/20-663-0568, www.ingatlan-centrum.eu

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere,
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb.
Tel.: 06/30-961-3794
Női-, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése otthonában.
Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-7229
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell
átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
KERÉKPÁRSZERVIZ!
KERÉKPÁROK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! HÍVJON! HÉVÉGÉN IS! BP., XIX.
BERCSÉNYI U. 3. +3620/933-4279

Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron készpénzért. Üzlet: VII. Wesselényi u.
19. (Régiségbolt) tel.: 317-9938
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS,
TELJES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS.
MÁGNES TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS
KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA!
VÉRCSEPP ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 2953998, 06/20-335-5653

Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető készítés, erkély beépítés, korlátok, felújítások. Egyéb
lakatosmunkák – javítások. Tel.: 284-2540, 06/70209-4230

Újra van Gyógypedikűr Manikűr a HUGI
Szépségudvarban. Ady E, út.63. az SZTK-val
szemben. Első alkalommal ajándék kéz- vagy
lábmasszázs a kezelés után. Tel.: 347-0840 Mobil: 06/30-359-1694. Szeretettel várom kedves
vendégeimet.

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402

Gyakorlattal rendelkező hölgy, frissítő (svéd)
MASSZÁZST vállal. Bér megegyezés szerint.
(Erotikus masszázs teljesen kizárva) Tel.: 06/706000-1138

KÖNYVELÉS? Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését, teljes körűen, APEH,
tb-képviselettel vállaljuk. Csak bérszámfejtést is!
Tel.: 06/20-9776-552, 06/20-487-2761, mezeih@
gmail.com

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

Fiatal hölgy lakástakarítást vállal Pesten bárhol,
de Örs vezér tér környéke előnyben. Tel.: 06/308500-877
K I S G É P SZ E R V I Z Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, furógépek,
(Flex, Hilti, Bosch, Black&Decker, Makita, Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek, stb.
szakszerű javítása, villanymotorok, forgórészek

Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is.
Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter
Attila Tel.: 256-8680, 06/30-970-4870
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler,
tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717,
www.megoldasszerviz.hu

Ingatlan

Kispesten a Templom térnél, 4 emeletes ház III.
emeletén eladó egy 27 nm-es lakás. Érdeklődni
14.00 óra után. Tel.: 06/70-2649-149
Csokonai utcában magánszemélytől eladó másfél
szobás harmadik emeleti lakás alacsony rezsivel és
szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9 M Ft. Érdeklődni: 06/30-360-1315
Eladó vagy kisebbre cserélhető 150 nm-es, 2 fürdőszobás, kispest kertvárosi családi ház. Irányár:
26 M Ft. Tel.: 282-7931
Wekerlén metró közeli részen eladó felújított 47
nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2 szobás lakás. Ára: 14,999 M Ft-os áron. 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 biztonsági ajtó. Fürdőszobában
berendezések újak. Jog tiszta ingatlan. 4 lakásos
udvarban. Kedves kulturált szomszédok. Irányár:
13 600 000 Ft. Ár alkuképes. Érdeklődni: 06/70-4192-705. E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk:
http://www.luxusweb.extra.hu
A Corvin körúti garzonházban eladó egy 32 nm-es,
magas földszinti, erkélyes öröklakás.
Irányár: 7.300.000 Ft Tel.: 06/30-9413-523
Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-es garzon,
saját víz-, gáz órával, elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-280-4631, 06/20-9329-426
DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csendes,
jó helyen olcsón ELADÓ. Iá.: 570.000 Ft. Tel.:
06/24-435-229
Elcserélném 2002-es tégla egy szoba összkomfortos,
56 nm-es, III. emeleti, tehermentes lakásomat hasonlóra, de földszintire vagy eladnám. Tel.: 280-9057
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K.ING INGATLANIRODA JÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
ÓRIÁSI 2 AZ 1-BEN AKCIÓ!! WEKERLEI
CSENDES UTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS HÁZ
ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZE EGYBEN (KÜLÖN
IS) ELADÓ! KEZDŐÁR 36 M.FT.
KIADÓ!!! (ELADÓ) WEKERLÉN, CSENDES
KÖZBEN 85 NM KÉTSZINTES, 4 SZOBÁS,
DUPLA KOMFORTOS ,NAPOS, IGÉNYESEN
FELÚJÍTOTT HÁZRÉSZ KÉTLAKÁSOS HÁZBAN 120 000 FT.+ REZSI/HÓ DÍJÉRT BÉRELHETŐ!
KÓS KÁROLY TÉRI HÁZBAN MELLÉKUTCÁRA NÉZŐ, NAPOS 57 NM. KÉTSZOBÁS
FELÚJÍTOTT, MÁSODIK EMELETI LAKÁS
14,9 M. FT. INDULÓ ÁRON ELADÓ!
WEKERLEI HATLAKÁSOS HÁZ EMELETI
45.NM.KÉTSZOBÁS, KITÜNŐ ÁLLAPOTÚ
LAKÁSA, KLÍMÁVAL, ÓRIÁSI ÁPOLT KERTTEL, TÁROLÓVAL 14,1 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! GYORSAN KÖLTÖZHETŐ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN, NÉGYLAKÁSOS HÁZ ELSŐ, 45 NM, 2,5 SZOBÁS,
RÉSZBEN FELÚJÍTOTT, RAGYOGÓAN NAPOS LAKRÉSZE 17,3 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ!
KISPEST ÓVÁROSI RÉSZÉN, 2 LAKÁSOS
HÁZBAN KÉTSZINTES 72 NM. NAPPALI+
2 SZOBÁS, DUPLAKOMFORTOS HÁTSÓ
HÁZRÉSZ ELADÓ! IRÁNYÁR:18 M. FT:
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK – KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2 %, ÁFA NINCS!
T:79 000 09- 06/70/536 5857- 06/20/53 00165
E-mail: k.ingatlaniroda@gmail.com
Képek: www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!
Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nyaraló,
160 nm-es telekkel. Gáz csatorna van, és panoráma
kilátás! Érdeklődni du.: 12-18h -ig. Tel.: 282-6658
telefonszámon.
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
KIADÓ Wekerlének metróhoz közeli kis közében,
tetőtér beépítéses, 1 + 3 szobás, saját kertes ikerház
fél, extrákkal, nem dohányzóknak, tulajdonostól.
Tel.: 06/20-3-378-368
Pesterzsébet központjában, társasházban, második
emeleti, 50 nm-es, 2 szobás panellakás eladó. Közintézmények a közelben, jó közlekedés. Iá.: 9,5 M.
Ft. Tel.: 06/70-584-6176
Kiadó Kispest központjában, egy szobás, hallos,
összkomfortos, ház rész, berendezve, háztartási gépekkel, frissen festve, 52.000 + rezsi. Tel.: 06/30866-9610
Rendkívül szép, dél-nyugat fekvésű, Kós Károly
téri, 103 nm-es, 3 szobás, cirkó fűtéses, klimatizált
lakás, kedvező áron: 27 M. Ft-ért eladó tulajdonostól. Tel.: 06/30-302-9877, 282-8581.
Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,2 M.
Ft-ért. Tel.: 282-3445
Fő utca 1-ben, 53 nm-es, barátságos, tehermentes, jó állapotú lakás eladó! Csendes szomszédok,
hangulatos kilátás. Ár: 8,9 M. Ft. Tel.: 06/20-4411738
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es,
családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, összkomfortos, garázsos családi ház eladó vagy cserélném
15 M Ft-ig + kp.-re. Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 3776989, 06/30-975-9572
Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 18,2 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 elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra
kizárólag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának is alkalmas, két szintes, tető teres 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,
téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, amerikai
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók,
mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.:
06/30-320-1009
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL, ELADÓ. A FELSŐ SZINT
KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft.
Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515
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 nmes, családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappali +
1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba
+ fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses, gáz
cirkófűtéses, telefon- UPC, 340 nöl., panorámás
telekkel, szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal,
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235,
06/30-251-9135
404 nm. ingatlan, 60 + 45 nm. összeépített házakban - szoba, konyha, fürdőszobás eladó. Nagyobb
felújításra szorul, kisebb azonnal költözhető. Összközműves, gázfűtéses. Tel.: 06/20-550-1999
Bérbe adnám kertes házamat, 150 nm-es lakás,
250 nm-es szuterén, Kispesten a Kossuth térnél.
Bármilyen vállalkozásnak alkalmas. Tel.: 06/20248-0311
Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy
128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes kialakítású családi ház. Egy gépkocsi
elhelyezése megoldott. Iá.: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20663-0568
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
Eladó Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re fekvő,
135 nm-es családi ház 720 nm-es telken. A ház három önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3
X 16A. Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló+ műhely. Budapesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 M Ft.
Érdeklődni: +36/20-663-0567
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
Kispesti Kossuth térnél eladnám kertes házamat,
150 nm lakás, 190 nm-es bárminek alkalmas szuterén helység. Ár: 38 M. Ft. Tel.: 06/20-248-0311
A XVIII. Bartha L. u-ban, I. emeleti, 35 m-es garzon eladó. Közös költség: 8.800 Ft/hó. Fix ár: 8,4
M Ft. Tel.: +36/20-976-1814
Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2 M. Ft.
Érd.: 06/20-587-8339
Petszentimrén tulajdonostól eladó 2 szobás, 60 nmes családi ház, 535 nm-es telken. Garázs, melléképület, gázfűtés, jó helyi adottságok. Ára: 17,9 M
Ft. Tel.: 06/70-507-4532
Kispesten 150 négyzetméteres családi ház kocsmával együtt eladó. Iá.: 21,5 M Ft. Tel.: 06/70-3279139
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
Kispesten új építésű 39 nm-es garzon eladó. Tel.:
06/20-489-4868, 06/30-523-0711
8 lakásos társasházban, 2+1/2 szobás, 64 nm-es,
első emeleti, cirkó fűtéses, térre néző lakás 15 M.ért eladó. Tel.: 06/30-908-3631
Kispesten a Dobó Katica utcában, 1 szoba, összkomfortos, öröklakás eladó vagy elcserélném nagyobbra. Iá.: 9 M Ft. Tel.: 06/20-556-3392
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nyaraló eladó vagy kispesti lakóingatlanra cserélném.
Tel.: 06/20-984-0244
Kispesten 440 nm-es telken, 2 garázsos, kertkapcsolatos családi ház, szuterén, erkélyek, redőnyök,
rácsok, cirkófűtés stb. 2 generációnak is megfelelő,
sürgősen eladó. Tel.: 06/20-491-6223
Kispesttől 20 Km.- re, Taksonynál, vízparttól 80
méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó.
Víz, villany, csatorna, pince van. Abc- kisboltok,
buszmegálló 300 méterre. Tel. (este): 06/70-5164701

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁROSI RÉSZÉN A KISFALUDY UTCÁBAN,
EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS, EGY ÖT LAKÁSOS HÁZBAN,
KIS ELŐ KERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓVAL.
TEL.: 06/30-520-9082
Hunyadi u. elején, nagy méretű kertes házammal
vállalkozáshoz társulnék, eladnám, kisebbre cserélném. Tel.: 06/20-248-0311
Eladó Kispest centrumában Templom téren, négyemeletes, téglaépítésű, gázfűtéses ház II. emeletén.
egy szépen felújított kis minigarzon. Iá.: 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 alkalmas. Az udvaron többfunkciós melléképület, medence, szaneszli, két garázs található.
Irányár: 30 millió Ft. Érdeklődni: 06/30-389-8579
Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53
nm-es lakás tulajdonostól! Azonnal beköltözhető!
Iá: 8,4 M Ft. Érdeklődni: 06/70-293-5755
Europarkhoz közel, tulajdonostól eladó, 62 nm-es,
2 + 1/2 szobás, napfényes, csendes, nagy konyhás
földszinti, házközponti fűtéses, járólapos lakás. Iá.:
8,9 M Ft. Tel.: 06/30-232-6670
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, eladó
egy rendezett 400 nm-es telken lévő 75 nm-es, 2
szobás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál
állapotú ház, egy 80 nm-es, felújítandó épülettel
együtt, ami felújítás után a házzal összenyitható,
így akár két generáció részére is alkalmas lehet!
Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176
Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy konyhás,
beépített konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás lakás eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.:
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.: 9,8 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945,
709-2767
Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962
Eladó metrótól gyalog 5 percre. 1 + 2 fél szobás,
erkélyes, fiatalosan felújított, örök panorámás
lakás, akár gépesítve is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873
32 nm-es garzon, erkélyes, liftes, Korvin Krt.-on
ELADÓ. Iá.: 7,1 M. Ft. Tel.: 06/20-80-60-460
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 vagy 2
szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5
M. Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322
Kispesten családi házban garázs kiadó gépkocsi
téli leállítására. Tel.: 06/20-9-666-533
Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2 szoba, 82 nm) két lakásos házban eladó. Kertkapcsolatos wekerlei csere is érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.:
06/30-652-8788
Cserélném pesti kis lakásra vagy eladnám jászágói,
lakható, 70 nm-es, komfortos, külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas területtel. Tel.:
06/70-266-2884
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráfizetéssel, 3,4 szobás lakásra, nem panel, 2 és fél szobás öröklakást, tehermentes, nagy konyhás, nagy
fürdőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti. Iá.: 15.2.
Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK
- KÍNÁLOK A KERÜLETBEN. HÍVÁSÁT KÖSZÖNÖM. TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN
IS! AZ IRODA AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu
e-mail: ilonalak@freemail.hu
ELADÓ! XIX. KISPEST ÓVÁROSI RÉSZÉN,
100 NÖL TELKEN, ELŐKERTES, BRUTTÓ
108 NM-ES + 14,5 NM FEDETT TERASZOS,
TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, VILÁGOS, JÓ BEOSZTÁSÚ 4,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐ-KONYHÁS,
BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROS, TÁGAS
FÜRDŐSZOBÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, GÁZFŰTÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ CSALÁDI HÁZ. IRÁNYÁR 20.900.000,-FT. AZ ÁR
IRÁNYÁR! GARÁZS, TÁROLÓ, FÚRT KÚT
TALÁLHATÓ A TELKEN. TEL: 06/20-364-4237
HÉTVÉGÉN IS! AZ IRODA AJÁNLATAI: www.
ilonalak.hu e-mail: ilonalak@freemail.hu
Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt kút, ve-

zetékes víz, villany van, horgásztó a közelben. Iá.:
4,2 M. Ft. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508
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 telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi házamat
eladom vagy diákoknak kiadom, Balaton északi
partján hasonlóra cserélem. Irányár: 12,9 M Ft.
Tel.: 06/20-347-9936
Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, emeleti,
tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen felújított, jól karbantartott, 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
WEKERLE INGATLANIRODA AKTUÁLIS
AJÁNLATAI! www.ingatlanvarazs.hu
SÜRGÖSEN KERESÜNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT WEKERLÉN ÉS A KERÜLETBEN!!!
ELADÓ WEKERLÉN KIVÁLÓ HELYEN
LÉVŐ ÜRES AZONNAL KÖLTÖZHETÖ
KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ NÉGYLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ, 49NM-ES KÉT
SZOBÁS TETŐTÉR FELÉ BŐVITHETŐ
HÁZRÉSZ,
MELYNEK
TELJESEN
TETÖSZERKEZETÉT TELJESEN FELÚJÍTOTTÁK, (LÉCEK,FÓLIA,CSERÉP,KÉMÉNYEK)
NYILÁSZÁRÓIT, SPALETTÁIT 80%-BAN
WEKERLEI ELŐIRÁSNAK MEGFELELÖEN
CSERÉLTÉK!IRÁR: 17,5M 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
SÜRGÖSEN CSALÁDI OKOK MIATT ÁR
ALATT ELADÓ WEKERLÉN NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ GONDOZOTT,
DÉLI FEKVÉSÜ 2+2 FÉLSZOBÁS CIRKÓFŰTÉSES HÁZRÉSZ SZEPARÁLT KERTTEL,
10 NM-S MELLÉKÉPÜLETTEL GÉPKOCSI
BEÁLÁSI LEHETŐSÉGGEL! IRÁR:21,9M
06/30-9-332-592 TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT
TEKINTSE MEG HONLAPUNKON!!! www.
ingatlanvarazs.hu
KIADÓ LAKÁSOK HÁZRÉSZEK WEKERLÉN
40000 - 80000 FT-IG AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLÖDHET HONLAPUNKON: www.
ingatlanvarazs.hu vagy TEL: 06/30-9-332-592
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Oktatás
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés, korrepetálás.
Tel.: 06/30-858-1068
Portugál tanítás nyelvterületen élt diplomás magántanárnál. Valamint angol és francia korrepetálás. Tel.: 282-0194
Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól!
Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező,
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából
és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.:
06/70-243-4850
KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános iskolásoknak minden tantárgyból, középiskolásoknak
matematikából. Tel.: 377-4448, 06/30-581-6069
Angolt tanít, korrepetál, vizsgára felkészít gyakorlott tanárnő, Kispesten. 1500 Ft/ 45 perc. Tel.:
06/1-282-5980, 06/20-989-3988
Tanítónő vállalja tanulási nehézségekkel küzdő alsó tagozatos tanulók speciális fejlesztését,
olvasás, nyelvtan- helyesírás, matematika tantárgyakból. Ugyanitt: felső tagozatos tanulók
fejlesztése magyar nyelv és irodalomból (szövegértés, helyesírás, írásbeli kifejezőképesség). Tel.:
280-2441
Angol nyelv oktatást vállalok. Korrepetálás,
egyéni felkészítés nyelvvizsgákra. Korszerű
nyelvstúdió Kispesten a kertvárosban. Óradíj
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-313-5605
Tanulási nehézségekkel küzdő alsó tagozatos
gyermek délutáni korrepetálását és vagy felügyeletét vállalja nyugdíjas pedagógus. Érdeklődjön a
06/70-2216-313-as telefonszámon.
DOBOKTATÁS. Dobtanulási lehetőség Kispest
központjához közel, jól felszerelt stúdióban, a
DOBOSMAGAZIN szaktekintély munkatársától.
Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470
Állás

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

Megbízható, gyakorlott betegápoló munkát vállal,
ünnepnap is. Tel.: 281-4220

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

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

NAGYON ALACSONY ÁRON!! XVIII. Kispest
határánál kétgenerációs 110 nm dupla garázsos
1982-ben épült ház 130 nöl. telken eladó. Lent
2,5 szoba, fsz., konyha, fent 2 teljes belmagasságú
szoba mindkettő erkéllyel, konyha, fsz. Fenti rész
pici munkával bővíthető! Iá.:22,500,000 Ft. Tel.:
06/30-919-7375

Eladó 10 kg-os súlyzó vasgolyó 2500 Ft, Budmil
iskolatáska újszerű állapotban 2500 Ft, 2 db.
parapet rendszerű gázkonvektor jó állapotban
12.000 Ft/ db., fehér zománcos öntöttvas fürdőkád
10.000 Ft, szesz fokoló 1.500 Ft. Tel.: 3783-986
Eladó Whirpool automata mosógép megkímélt állapotban, valamint egy CD-s autórádió, Opel Astra
hűtőrács és egy pár Volkswagen behajtható tükör.
Telefon: 06/30-2121-417
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70-553-2405
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár-rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.: 280 3116
Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
Eladó hullámos papagáj: 1000 Ft/ db., nimfa papagáj: 1500 Ft/ db. Tel.: 06/70-318-5816
Elektra csak lejátszó videó, és egy felvevő-lejátszó
videó alkatrésznek eladó. Érdeklődni: 281 2250
Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog 2011.-től
eladó! Ára: 400.000 Ft. Tel.: 06/30-908-3631
1950-60 között készült magyar gyártmányú, pénzverde által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vasúti modelleket és Szikra típusú modellt vásárolnék.
Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853
Gázkonvektor, parepetes F8 típusú eladó. 36.000
cal., 5,8 KW Garanciát adok hozzá. (szerelőtől).
Tel.: 06/70-703-2275
Gyermek, vagy felnőtt felügyeletet vállalna, tapasztalt, 56 éves, asszony, Kispesten. Tel.: 06/20421-7555, 06/1-282-5478

szívóval eladó. Iá.: 50.000 Ft. Tel.: 06/70-222-8040
Férfi váltós kerékpár, kézi-, fény-, szín- és ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A szénnel megegyező fűtőérték. Bükkfából vákuum csomagolt
kiszerelés, 500 Ft/10 kg, 1 tonna megrendelés esetén ingyenes kiszállítás! Tel. 06/70-9-400-555
Különböző méretű szőnyegek, 2 db. mennyezeti
karnis, fehér polc eladó. Tel.: 214-7564
Eladó futópad, szobakerékpár, lábpedál meghajtásos varrógép, táskavarrógép, hajsütő aparát,
haspad, fali melegítő, villany bicikli, kenyérsütő.
Tel.: 280-6156
Eladó MZE- 340 fémipari esztergagép alkatrészekkel, tartozékokkal, oszlopos fúrógép, CO hegesztő,
nagy méretű oxigén és acetilén gázpalack. Tel.:
243-4822, 0620-463-1411
Eladó 2 db antik vitrines könyves szekrény és 1 db
12 tagú Philips olajradiátor kitűnő állapotban. Tel.:
06/20-439-8704
Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú, sima felületű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as akciós áron eladó.
Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169
Férfi váltós kerékpár, kézi fény-, szín- és ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564
Eladó 4 db kisméretű, modern, kényelmes, kárpitozott karosszék vöröses fából. A szállítást is vállaljuk. Tel.: 357-2618, 06/20-431-4422

Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, Fég fali
melgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995
Különböző méretű szőnyegek, 2 db. mennyezeti
karnis, fehér polc eladó. Tel.: 214-7564
Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak
Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-3427
Vadonatúj női divattáskák eladók Telefon munkaidőben: 06/30-2477-011
Eladó Hajdú Energomat üzemképes mosógép,
kemping rezsó palackkal, 15 nm 3/4-s slag, Katalyt
melegítő. Tel.: 061/282-3988
Olcsón eladó kombinált vitrines könyves szekrény,
4 db kisméretű kárpitozott fotel, dohányzóasztal, 3
személyes rekamié. Tel.: 06/70-579-6334
Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsma pocok új bunda, 3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt,
Robotron villanyírógép. Tel.: 357-0890, 06/30318-0804
Eladó többfunkciós kondigép egy havi kondibérlet
áráért, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
Eladó 1 db. fuvola, 1 db. barna dohányzó asztal,
1 db. komplett ágykeret, 1 db. bejárati ajtórács
tartozékokkal együtt, jutányos áron. Tel.: 06/-30578-2626

Tevékeny szellemi és fizikai állapotú nyugdíjas pedagógus, alkalmi vagy állandó munkalehetőséget
keres. Tel.: 06/20-3322-860, 357-2618

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

OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1 NÉGY FOKOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATÓ,
2,64 m-es BETONGERENDA. Tel.: 06/1-281-2553

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló állapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-6610131

Apróhirdetés díja:

Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint
eladó. Tel.: 06/1-280-7081

15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft. 15 szó felett 120 Ft / szó.

Akai GX 4000 D magnó, 11 kg-os propán bután
gázpalack, több mint 100 éves fiókos asztalos gyalupad eladó. Tel.: 06/30-581-6069

Hirdetésfeladás módjai:

Olcsón eladó egy db világos karnis (180 cm), 2
db fenyő deszka almás láda, 1 db olajfestmény 80
X 54 cm, 1 db goblein falikép 28 X 24 cm. Tel.:
377-7212
6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel, párael-
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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 tevékenységről van szó. Csak
névvel és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés
esetén is. A hirdetések tartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk!

Kispesten keresek eladó családi házat, öröklakást,
építési telket. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre is köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164
Kispest, Óvárosban eladó 150 nöl-es, összközműves telken, 110 nm-es, körbejárható, egyszintes,
három szobás, nagy konyhás, teraszos, betonfödémes, a tetőtér felé bővíthető, felújítandó családi
ház. Irányár: 19,9 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Felső-Kispesten eladó 98 nm-es, (2 szoba, nagy
konyha és kamra, gardrób, külön fürdő és WC)
egyszintes, tetőtér felé bővíthető, alápincézett,
kitűnő állapotú, 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: 26,5M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest, Kazinczy utcában sürgősen eladó 62 nmes, 2 + 1/2 szobás, gardróbos, lodzsás, felújított,
napfényes, azonnal költözhető, panorámás öröklakás gáz-központifűtéses pontházban. Kitűnő közlekedés, parkosított környezet, felújított, csendes
lépcsőház, kellemes szomszédok. Tehermentes,
10% foglalóval leköthető. Irányár: 9,8 M Ft. Telefon: +36-30/357-2164
Kispest központjában, csendes, parkosított környezetben eladó 53 nm-es, világos, nagyon barátságos
hangulatú, felújított, 2 szoba + hallos, nagy konyhás, klímás, V. emeleti, parkra néző öröklakás. Kitűnő közlekedés, óvoda, iskola, piac, stb. a közelben. Irányár: 8,3 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
WEKERLEI LAKÁST VAGY HÁZRÉSZT KERESEK MAGÁNSZEMÉLYKÉNT. HÍVÁSÁT
VÁROM: 06-30-568-7865 Köszönöm!
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