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Emlékezés 1956-ra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából Kispest önkormányzata október 22-én az
Ötvenhatosok terén tartotta kerületi megemlékezését.
Az ünnepségen a polgármester mondott beszédet és a
Honvéd Művészegyüttes adott műsort. Az Ötvenhatosok
teri megemlékezés koszorúzással ért véget.
Megjelenik kéthetente

11. oldal

			

2010. november 3.
Fotó: Koleszár Adél

2. oldal

Újabb műfüves
sportpályák épülnek
zöld-díj

avargyűjtés

cukorbeteg klub

lipcsei
szabolcs

bán zoltán

huszák jános

A főváros különdíját nyerte el 350
önkormányzat közül
Kispest az idei Virágos
Magyarországért
környezetszépítő versenyben.

Novemberben
területenként
változó időpontban idén is megszervezi Kispest
önkormányzata
az őszi avargyűjtési akciót.

Ingyenes előadásokkal,
vérnyomás- és
vércukorszint-méréssel is várják az
érdeklődőket a
Cukorbeteg
Klubban.

5. oldal

7. oldal

14. oldal

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.
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Átadták a megújult
kereszteződést

A kerületi sportpálya-építési program keretében október végén megkezdődött a műfüves futballpályák építése a Bolyai János és a Vass Lajos általános iskolákban.

F

Október 28-án hivatalosan is átadták a jobb közlekedésbiztonság érdekében átépített Vas Gereben utca–
Nádasdy utcai kereszteződést. A balesetveszélyes
csomópontban az önkormányzat azért végeztetett forgalomtechnikai fejlesztést, hogy a jövőben növeljék az
arra közlekedők biztonságát.

téren, ahol aszfaltborítású pálya van, a
jövő évtől műfüves pályát építenek a régi
helyén. Hozzátette, a lakótelepi iskolák
sportpálya-korszerűsítési munkái a Puskásban folytatódnak majd: az intézményben sportcsarnokot építtet a kerület.
A program keretében 2009 őszére készült el az első szabványméretű 20x40-es
pálya az Eötvös iskolában. Idén március
végére a Nagysándor utca és a Petőfi utca
közötti központi játszótéren épült fel a
második. Augusztusra a Szigligeti utca
és a Klapka utca közötti felújított területen alakíttatott ki gumiborítású pályát az
önkormányzat. A szeptember elején felavatott Kós Károly téren egy műfüves és
egy gumiburkolatú pályán is focizhatnak
a gyerekek.

A

z átépítési költség jelentős részét
közcélú felajánlásból sikerült megvalósítania a kerületnek – hangsúlyozta a hivatalos átadón Gajda Péter. A
polgármester elmondta, a környékbeliek
jelzése alapján döntött úgy a kerület,
hogy a kereszteződés átépítésével növeli
az arra közlekedők biztonságát.
A munkálatok során két középszigetet
alakítottak ki a Nádasdy utcában, az úttestre lassító harántcsíkozásokat festettek, és világító prizmákat is kihelyeztek.
A csomópont gyalogátkelőhelyeit piros
burkolatfestéssel tették még jobban láthatóvá. A Vas Gereben utcában útszűkítés és prizmasor kényszeríti kisebb
sebességre az autósokat. A járda és az
úttest csatlakozásait átépítették, így a

voks 2010

Másodszor is Kránitz győzött

Az október 30-i megismételt választáson is Kránitz
Krisztián nyerte el a kispesti 5. egyéni választókerület
mandátumát. A szocialista politikus 783 szavazatot kapott, 217 vokssal előzte meg a második Fidesz-KDNP-s
Dódity Gabriellát (566).

A

tizenkét egyéni mandátumból így
négyet szerezett meg az MSZP,
nyolc a Fidesz-KDNP-é lett. Kompenzációs listáról 2 szocialista, 1-1 Fidesz-KDNP-s, Jobbikos és LMP-s képviselő jutott a kispesti testületbe.
„Nagyon örülök Kránitz Krisztián győzelmének, látható, hogy az eredeti választói akaratot trükközéssel nem lehet

befolyásolni. Remélem, most már kezdődhet az érdemi munka, én továbbra
is nyitott vagyok az együttműködésre a
testületbe bejutott pártokkal. Jó munkát
kívánok az új testületnek” – nyilatkozta
a választást követően Gajda Péter polgármester.
A választás nem végleges adatai szerint maradt az október 3-i eredmény: 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, négy a szocialistáké – Bogó Józsefné (2. vk.), Vinczek
György (3. vk.), Kránitz Krisztián (5. vk.),
Lackner Csaba (7. vk.) – lett. Kompenzációs listáról az MSZP-s Fekete László
és Szujkó Szilvia, a Fidesz-KDNP-s Dr.
Tarnai Richárd, az LMP-s Gerháth Csaba és a Jobbikos Lázár Tamás jutott be
a Gajda Péter (MSZP) polgármesterrel
együtt 18 fős képviselő-testületbe.
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fejlesztés

Újabb műfüves pályák

olyamatosan szállítják el a feltört
aszfalt- és betonréteget a Bolyai és a
Vass általános iskolák udvaráról. Az
elbontott régi sportpályák helyén mindkét oktatási intézményben 20x40 méteres műfüves focipálya épül, a Vassban a
játszóteret is felújítják, és új játékokat is
felszerelnek. A régóta várt pályák a kerületi sportpálya-építési program részeként épülnek meg várhatóan november
végére.
A pályaépítést a polgármester is megtekintette a Bolyai iskolában. Gajda Péter a
Kispestnek elmondta, a tömegsport és az
egészséges életmód népszerűsítése érdekében indított programot folytatni szeretné az önkormányzat. A tervek szerint az
összes olyan kispesti közterületi játszó-

hírek

Második alkalommal rendezett egészségnapot ellátottjainak a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat október 26-án a József
utcai
nyugdíjasházban
és Zöld Diófa Gondozási
Központban. Az ingyenes
vizsgálatok előtt meglepetéssel is szolgáltak a szervezők: az Idősek hónapja alkalmából kulturális
programmal, a KMO-ban
működő Mágnes Színház
operettműsorával is várták az idős embereket.

mozgáskorlátozottak, valamint látássérültek közlekedése is biztonságosabbá
vált.
A forgalomtechnikai átalakítás célja
az volt, hogy biztonságosabb legyen az
útkereszteződés, mivel az autósok nem
tartják be az 50 km/h sebességhatárt, és
sokszor figyelmen kívül hagyják még a
stoptáblákat is – hangsúlyozta lapunknak
Elekesné Ihász Ibolya, az önkormányzat
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodájának vezetője.
Fajt István hentesmester – akinek a
kereszteződés mellett van üzlete – lapunknak elmondta, az átépítés eredményeképpen egyrészt szépült a környezet,
másrészt remélhetőleg a balesetek száma
is csökken.

Kulturális műsor és egészségnap időseknek

M

egnyitójában Balázs Piroska
intézményvezető elmondta, a
kulturális programmal összekötött egészségnapot elsősorban a József
utcai központ és a főváros által működtetett Batthyány utcai rész lakóinak,
ellátottjainak szervezték, ők ugyanis a
hónap elején nem tudtak részt venni az
Idősek világnapja alkalmából rendezett
műsoron a KMO-ban. Rajtuk kívül a
gondozó szolgálat mindegyik gondozási
központjából 5-5 ellátottat is meghívtak
a rendezvényre.
A kulturális műsorban Sándor Szilvia
előadóművész, valamint a KMO-ban
Kiss Ágnes művészeti irányításával működő, évek óta rendkívül sikeres Mágnes Színház múltidéző operett-összeállításának tapsolhatott a közönség. A
zenés programot követően kezdődtek az
egészségmegőrzést elősegítő ingyenes
szűrővizsgálatok: a vendégek vércukorszint-, testsúly- és vérnyomásmérésen,
valamint látás-, csontritkulás- és ortopédiai vizsgálaton vehettek részt.
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Fogadóóra

Dr. Tarnai Richárd, Kispest
országgyűlési képviselője
fogadóóráját minden hónap harmadik szerdáján
18.00 és 19.30. között az
Ady Endre út 140. alatti
KDNP Irodában tartja.

kisebbségek

Köszönetnyilvánítás!
Megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat.
Mindehhez sok kispesti
német származású polgár regisztráltatta magát,
majd szavazott is. Szeretnénk megköszönni, és jó
programokkal meghálálni
mindezt! Nagyon örülünk,
hogy újra megalakulhatott
kerületünkben a Német
Kisebbségi Önkormányzat. Ezzel kerületünk kulturális élete is gazdagodni,
színesedni fog.
Kispesti Német
Kisebbségi Önkormányzat

oktatás

Szakmai fejlesztések a
Móra EGYMI-ben
Európai uniós pályázati támogatásokkal is fejleszti szolgáltatásait a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Egyik, decemberben záruló
programjuk keretében az intézmény és a kispesti iskolák pedagógusai vehettek részt a befogadó nevelést segítő továbbképzéseken. Másik pályázatuk segítségével két munkatársuk
vehet részt szakirányú továbbképzésen, illetve tehet gyógypedagógiai szakvizsgát.

A

z Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott
szolgáltatások fejlesztése, a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása (TÁMOP
3.1.6-08/1-2008-0002, KAPTÁR projekt) elnevezésű
tavaly indult és idén decemberben záruló programban
további három EGYMI-vel
együtt konzorciumi tagként
vesz részt a Móra: a négy intézmény összesen mintegy 20
millió forintos uniós támogatást kapott a befogadó nevelést
segítő képzésekre, szervezeti
fejlesztésekre. A Móra 21 alkalomból álló továbbképzést

szervezett kispesti pedagógusoknak, valamint fejlesztő
eszközöket
vásárolhatott.
Schmehl Júlia, a Móra igazgatója a Kispestnek elmondta, a
pályázati munka során olyan,
a működéssel és minőségirányítással kapcsolatos alapelveket is megfogalmaztak,
amelyekkel az intézmény
hatékonyabb segítséget tud
nyújtani a befogadó intézmények pedagógusainak.
Megtudtuk, az idén szeptemberben kezdődött és 2012
őszéig tartó, „Tanulással a ma
gyermekeiért (Pedagógusképzések – a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, pedagógusok
új szerepben”, TÁMOP 3.1.5-

09/A-1-2009-0053) című projekt több mint 7 millió forintos
pályázati támogatása lehetővé
teszi az intézmény két munkatársának, hogy részt vegyen
„Az autizmus spektrumzavarok pedagógiája” című
szakirányú továbbképzésen az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán,
illetve gyógypedagógiai – logopédiai szakvizsgát tegyen.
Scmehl Júlia hangsúlyozta,
a Móra a két pályázattal is
igyekszik a legjobb szolgáltatást nyújtani, valamint a lehető legszélesebb spektrumú
segítséget biztosítani a sajátos
nevelési igényű gyermekek
számára.

Közbiztonságról egyeztettek
Közbiztonsági kérdésekről egyeztetett október 21-én dr. Tarnai Richárd, Kispest országgyűlési képviselője és Plánk Róbert, Kispest rendőrkapitánya.

A

találkozót kezdeményező országgyűlési képviselő a megbeszélésen
hangsúlyozta, kiemelt kérdésnek tartja a közbiztonság kérdését. A politikus biztosította
a kerület új rendőrkapitányát
arról, hogy mind országgyűlési, mind önkormányzati
képviselőként mindent meg
fog tenni annak érdekében,
hogy tovább javuljon a kerületi közbiztonság. Megtudtuk, ehhez hozzájárulhat az a

személyes kapcsolat is, hogy
évekkel ezelőtt együtt dolgoztak a kerületi közbiztonság
területén – dr. Tarnai Richárd
ügyészségi fogalmazóként,
míg Plánk Róbert a bűnügyi
osztályon.
A megbeszélésen szóba került, hogy a kormányváltás
óta a korábbi liberális szabályozás után szigorítások
léptek életbe: keményedtek a
jogszabályok és keményedtek a büntetések is – mondta

Kispest országgyűlési képviselője. Ugyancsak hasznos
változásként értékelték, hogy
rendőri tapasztalata révén a
belügyminiszter jól ismeri a
szakmát. Dr. Tarnai Richárd
lapunknak
azt
mondta,
az előző évek hibái miatt
létszámhiány alakult ki a
kapitányságon, de – hangsúlyozta – bizakodásra adhat
okot, hogy 4 500 új rendőrt
ígért Pintér Sándor belügyminiszter.
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Zöld-díjat kapott az
önkormányzat

tájékoztató

Közvilágítási
hibák elhárítása

A főváros különdíját nyerte el Kispest az idei Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben: a zsűri az elmúlt évek
környezetszépítő munkáját jutalmazta. Kispest már korábban is
sikert ért el a versenyben: 2008-ban a legszebb kerület lett.

H

áromszázötven önkormányzat között Kispest
is elindult az idei Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A
tizenhetedik zöldvetélkedőn
saját zöldterületi fejlesztéseikkel – parkok, fasorok létesítésével, gondozásával, kulturált környezet kialakításával,
közterek, utcák, épületek,
intézmények virágosításával,
lakossági növényültetésekkel
–, valamint turisztikai és kulturális értékek megőrzésével,
gyomnövények irtásával vettek részt a települések. Az idei
év kiemelt témája a település
főterének, főutcájának rendezettsége, virág- és növényi
díszítése volt.
A tisztább, élhetőbb és virágosabb kerület megteremtését
célzó Zöldprogram elindulása
óta Kispest már harmadszor
vesz részt a Virágos Magyarországért
környezetszépítő
versenyen. 2008-ban sikerrel

szerepelt: a legszebb kerületnek járó díjat kapta meg. A
fővárosi önkormányzat akkor
a kerületi Zöldprogram beindítását és a Zöld Kispestért
polgármesteri díj megalapítását ismerte el.
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Lipcsei Szabolcs, a Zöldprogram
Iroda vezetője és Gajda Péter
polgármester a díjátadó után

A lakosság által észlelt
közvilágítási problémák az
ELMÜ Nyrt. éjjel-nappal
hívható Kontakt-centerén
keresztül a 238-3838-as
telefonszámon
jelenthetők be. Csak hétköznap,
7-15 óra között hívható a
289-4070-es telefonszám,
melyen a fővárosi közvilágítási hálózatot üzemeltető
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. közvetlenül fogadja a hívásokat. A bdk@
bdk.hu e-mail címre érkező
üzemzavar-bejelentésekre a
társaság a soron következő
munkanapon visszajelzést
küld a bejelentőnek.
A BDK Kft. munkatársai – a
társaság tájékoztatása alapján – a bejelentett közvilágítási hibákat átlagosan 2 nap
alatt tudják kivizsgálni, és
elhárítani. Az üzemeltetett
fényforrások nagy száma
(közel 200 000 db) miatt a
társaságnak szüksége van
a lakossági bejelentésekre
mind a tartószerkezetek és
oszlopok épsége, biztonsága, mind a berendezés működőképessége miatt.
Városüzemeltetési
és Közbiztonsági
Iroda

Gyűjtik az avart a kerületben
Október végén elkezdődött az őszi lomb
gyűjtése Kispest játszóterein és kiemelt
parkjaiban. A munkát a Közpark Kft.
közmunkásai végzik. Évente mintegy
3 500 m³ avar gyűlik össze a parkokból.

A

takarításhoz
október
29-én Gajda Péter polgármester vezetésével
korábbi és új önkormányzati
képviselők is csatlakoztak: a
Batthyány utca 2. és a Petőfi
utca 1. között lévő játszótér
melletti zöldterületen szedték össze az avart.
A lakossági zöldhulladék
gyűjtése november 6-án

kezdődik, és négy ütemben
december 2-ig tart. Az akciót koordináló Zöldprogram Iroda mintegy 7 500
m³ avarra számít. Kérik a
lakosságot, hogy az egyes
területekre vonatkozó gyűjtési időpontokon kívül senki
ne helyezzen ki lombot vagy
más zöldhulladékot a közterületre.

Vinczek György alpolgármester is csatlakozott a takarításhoz
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köszöntés

Avargyűjtési akció Századik születésnap

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,
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

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:

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

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

december 3-tól

történő hulladék-kihelyezés
illegális szemétlerakásnak és
szabálysértésnek minősül.
Szíves közreműködését előre
is köszönjük!
Zöldprogram Iroda

Századik születésnapja alkalmából október 28-án az önkormányzat nevében
Gajda Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester is felköszöntötte Balázs Andrást Varjú Kálmán utcai
otthonában. Az idős ember családja még
1915-ben költözött Kispestre, András bácsi azóta itt él a kerületben.

S

zületésnapja alkalmából tortával és borral
köszöntötte
Kispest
polgármestere
Balázs
Andrást, aki száz évvel ezelőtt 1910. november 1-jén
született
Tápiógyörgyén.
Családja 1915-ben költözött Kispestre, a Kisfaludy
utcába, majd a nyolcvanas
évek közepén a Varjú Kálmán utcába költöztek, ahol
azóta is él fiával és családjával közös telken, ám külön

felhívás

Karácsonyfa felajánlása

Tisztelt Kerttulajdonosok!
Kispest önkormányzata a
hagyományoknak megfelelően idén is több közterületi
helyszín feldíszítését tervezi
a karácsonyi ünnepekre. A
Templom téren és a Kossuth
téren nagyméretű közterületi
karácsonyfákat is felállítunk.
Várjuk azon kispesti kert-

tulajdonosok
felajánlását
(tel.:
347-4526,
e-mail:
zoldprogram@kispest.hu),
akik
megfelelő
méretű,
egyenes törzsű, magas díszértékkel bíró (a díszíthető
lombfelület – sudar – hossza
érje el vagy haladja meg a
8–10 métert) fenyőfával rendelkeznek. Fontos szempont,
hogy a fák munkagépekkel

(daru, tehergépkocsi) megközelíthető helyen legyenek.
A fenyők kiszedéséről a felajánlások ismeretében dönt
a Zöldprogram Iroda, ezért
kérjük a felajánlók elérhetőségi adatait (név, lakcím,
telefonszám) is.
A felajánlásokat köszönjük!
Zöldprogram Iroda

lakrészben. Felesége 2001ben hunyt el. András bácsi
foglalkozása bádogos és
vízvezetékszerelő volt, amit
nagyon szeretett, számos
templom díszítőelemeit is ő
készítette. Kedvenc időtöltése és hobbija is a munkája
volt, de szívesen kertészkedett és állattartással is
foglalkozott a család vidéki
tanyáján. Mostanában már
leginkább a rádióhallgatást
és tévénézést kedveli.
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Vége a hitelesek kiszolgáltatottságának
– avagy a Parlament elfogadta törvényjavaslatunkat

A

z elmúlt napokban fogadta el az Országgyűlés azt
a törvényjavaslatot, mely
a lakáshitellel rendelkező, nehéz helyzetben lévő adósokat
fogja megsegíteni a következő években. A törvényt a
KDNP részéről Harrach Péter
és jómagam nyújtottam be,
ezért külön öröm számomra,
hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el azt a
Parlament. Azon persze nem
csodálkozom, hogy az MSZP
képviselői kivonultak az ülésteremből, és nem vettek részt
a Ház munkájában. Ezáltal is
megtapasztalhattuk, hogy mi
a különbség a konstruktív és
a „csak azért is” ellenzékiség
között. A kialakult probléma
gyökere, hogy a szocialista
kormányok előzetes ígéretükkel ellentétben megszüntették
a támogatott forinthiteleket,

és tevékenyen közreműködtek
abban, hogy helyette devizahitelből vagy magas kamatú
forinthitelből oldják meg az
emberek a lakásproblémájukat. Az embereket becsalták
a devizaalapú hitelezési rendszerbe, és nem figyelmeztették
kellő súllyal őket a komoly
kockázatokra, valamint nem
nyújtottak nekik védelmet a
hitelintézetekkel
szembeni
egyenlőtlen helyzetükben. A
javaslat három alapelv tiszteletben tartásának szellemében
született:
1. felvett hitelét az adós köteles visszafizetni,
2. a javaslatcsomag a magyarországi hitelezési rendszer veszélyeztetése nélkül
segít a nehéz helyzetbe került
adósoknak,
3. a kockázatviselésnek közösnek kell lennie.

Az új szabályok a már fennálló szerződések állományára
is kiterjednek, indokolt esetekben a hatálybalépéshez képest biztosított tizenöt napos
felkészülési idővel.
A törvényjavaslat tartalma az
egyes pontok mentén haladva:

büntető kamat, késedelmi kamat, egyéb extra díj és költség
felszámításának a tilalma.
- Az igazságosság érdekében
a fenti intézkedések nem
terjedhetnek ki sem az üzleti
célú befektetésekre, sem a
második vagy harmadik ingatlan hitelezésére.

- Az egyoldalú szerződésmódosítás tilalma az ügyfél számára hátrányos esetekben.
- Az önkényes kamatemelés
tilalma.
- A középárfolyam kötelező
alkalmazása.
- Az ügyfél kérésére a hitel
ingyenes előtörlesztésének
lehetővé tétele.
- Kérelem esetén öt éves futamidő hosszabbítás automatikus biztosítása.
- A tartós fizetésképtelenség
beálltát követően minden

Az összes bevezetett módosítás és intézkedés csak a
fogyasztók által, lakáscélra
létesített
hitelviszonyokat
érinti. A törvény hatályba
lépésével megszűnik a lakáshitelesek kiszolgáltatottsága.
Ez pedig még idén megtörténik. Örülök, hogy az MSZP-n
kívül valamennyi párt egyet
értett a törvényjavaslattal
és megszavazta azt. Mert a
nehéz helyzetben lévők megsegítése minden egyéb érdek
fölött kell(ene), hogy álljon.

Kerületi egészségnap

Sokan mentek el a Védőnői Szolgálat hagyományos egészségnapjára, amelyet idén a
Bolyai János Általános Iskolában tartottak. Az október 16-i rendezvényen ingyenes
szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő előadások, egészségprogramok, termékbemutatók
és kóstolók várták a kispestieket.

A

kispest

mékbemutató, lehetett egészséges élelmiszereket kóstolni
és kedvezményesen vásárolni
is gyógytermékeket.
A rendező Védőnői Szolgálat
idén is jutalmazta az anyatejadó kismamákat, valamint
gyermekkönyvekkel a „Lázas vagyok, jaj mit tegyek?”
címmel meghirdetett iskolás
rajzpályázat legjobb alkotásait. Az ismeretterjesztő
programok sorában külön
figyelmet érdemelt az önkormányzat dietetikusának,
Godányiné N. Máriának az
előadása az időskori egészséges táplálkozásról.
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Gajda péter polgármester rovata

Kispest a munkára és az
együttműködésre szavazott

K

ét hete néggyel, a megismételt október 30-i
választáson pedig 217
szavazattal kapott többet
legnagyobb politikai riválisunknál Kránitz Krisztián,
az MSZP jelöltje. Sokan sokféleképpen magyarázták az
elmúlt napokban ezt a jelentős győzelmet, én ebbe most
nem mennék bele. Nemcsak
azért, mert a mondás szerint
sem kell magyarázni a győzelmet, hanem azért sem,
mert a dolognak ennél sokkal fontosabb üzenete van.
Mégpedig egyrészt az, hogy
nem lehet mindenféle ügyvédi trükközéssel megpróbálni
megerőszakolni az eredeti
választói akaratot, a másik
pedig az, hogy a kispestiek bölcsebbek annál, mint
bárki is gondolná. Hiszen

arra kényszerítenek minket,
ami régóta hiányzik ebből
az országból. Kompromis�szumokra és az együttműködésre. Az én olvasatomban
az, hogy senki sem tudott
önállóan többségbe kerülni
a képviselő-testületben, ezt
jelenti. Minden képviselőnek
és minden mandátumot szerzett helyi pártnak a választók
üzenetét figyelembe véve kell
dolgoznia a jövőben. Félre
tenni a pártérdeket, és az itt
élők akaratát, érdekét előtérbe helyezni. Megvalósítani és
támogatni azokat a vállalásokat, melyekre nagy arányban
szavaztak a kerületiek, például abban a polgármesteri
programban, melyet én is
bemutattam a kispestieknek
a kampány során. Most már
közös dolgunk és felelősé-

környezetünk

egészségügy

megszokott
ingyenes
szűrővizsgálatok
–
csontsűrűség-, vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszint-mérés, hallás- és
látásvizsgálat,
valamint
színlátás-szűrés – mellett
idei újdonságként számítógépes talpvizsgálaton vehettek részt a látogatók, illetve
kipróbálhattak egy termo
akupresszúrás
masszázságyat is a Védőnői Szolgálat
egészségnapján. A rendezvény keretében „Sétáljunk az
egészségünkért” elnevezéssel program indult az idősek
számára. Volt többféle ter-
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Faültetés

F

acsemetéket
ültetett
október 20-án a Földünkért
Világnaphoz
kapcsolódóan a polgármester. Gajda Péter a Bolyai
János Általános Iskola alsó
tagozatos tanulóival együtt
két juharfát ültetett el az
idei évben teljesen megújult
Nagysándor utca–Petőfi utca
közötti központi játszótéren.
Október 21-én van a Földünkért Világnap, Magyarországon 1992 óta ünnepeljük.
1991. október 21-én az IUCN
(Természetvédelmi Világszövetség), az UNEP (ENSZ
Környezetvédelmi Programja) és a WWF (Természetvédelmi Világalap) közös ös�szefogásával született meg
a Földünkért elnevezésű új,
élővilág-megőrzési stratégia. A dokumentum a riói
Föld Csúcs előkészítésének
is tekinthető, hiszen világ-

konferencia megrendezését
tartja szükségesnek. Javaslatot tesz több világegyezmény elfogadására is, ezek
közül Rio de Janeiróban
megszületett az Egyezmény
a biológiai sokféleségről és
az ENSZ keretegyezménye az éghajlatváltozásról,
majd később elfogadták
az elsivatagosodás elleni
egyezményt is.

günk is, hogy megfeleljünk
a kerületben élő választók
felszólításának és folytassuk
Kispest nyugodt fejlesztését,
kiegyensúlyozott működtetését. Ez a munka egyébként
az elmúlt hetekben sem állt
le. Hiszen folytattuk a műfüves sportpályák építését
két tanintézményünkben, a
Bólyaiban és a Vassban, valamint átadtuk azt a fejlesztést
a Nádasdy és Vas Gereben
utcák találkozásánál, mellyel
biztonságosabbá válik a korábban veszélyes útkereszteződés, újabb gondozási központ megújulása indulhat el
hamarosan, hiszen a wekerlei,
legnagyobb intézményünk
esetében is kezdődhet a munka. Egyszóval nem pozíciókon és politikai ügyeken kell
a jövőben sem marakodnunk,

nem egymás lejáratására törekedni, nem lesni a másikat,
mikor hibázik, nem kijátszani a nagyobbakat a kicsikkel,
vagy fordítva, hanem meg
kell hallgatnunk és meg
kell értenünk mit üzentek
október elején és legutóbb
október végén a kispestiek
és az ötös körzetben élők.
Hallgassunk rájuk, fogjunk
össze, dolgozzunk együtt a
kerületért, tegyük azt, ami
a dolgunk. Én ezen a helyen
is köszönöm mindenkinek
ezt a felszólítást, köszönöm
a támogatást. Ígérem rajtam
nem fog múlni, sem a kompromisszum, sem a munka,
sem az összefogás. Meglátjuk, a most még túloldalon
ülők is elfogadják-e a többség
akaratát. Örök optimistaként
bízom benne, hogy igen.
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felhívás

Matematika tehetségfejlesztő
műhely

A 2010/2011-es tanévben a MÓRA – EGYMI
koordinálásával kerületi
matematika
tehetséggondozó szakkör indul a
6. és 7. osztályosoknak.
A szakkörhöz még lehet
csatlakozni azoknak a matematikát kedvelő tanulóknak, akik eredményesen
teljesítenek a novemberi
tehetségkutató napokon:
2010. november 11. 15.00
óra és 2010. november 18.
15.00 óra. Helyszín: Gábor
Áron Általános Iskola 1196
Budapest, Fő utca 143. sz.
alatti épületben. Tel.: 3573334. (Megjegyzés: A tanulók íróeszközt hozzanak
magukkal!)
A sikeres felvételt nyert
tanulók részére a foglalkozások ugyanezen a helyszínen, csütörtöki napokon
lesznek 15.00 – 16.45 óráig.
A szakkör térítésmentes.
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
A szakkört vezetik: Kertész Ilona, Sólyomné
Ruttkay Éva tanárnők.

felhívás

Ingyenes melldaganat-szűrés
Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat. A XIX. kerületben
lakó 45–65 éves nők, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak,
amin szerepel, hogy mikor
várják őket a HT Medical
Centerben (1173 Budapest,
Pesti út 177., tel.: 253-6195,
256-4655, 256-0679) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is
a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat
térítésmentes.
Információ: ÁNTSZ Középmagyarországi Regionális
Intézete. Tel.: 465-3823.
A lehetőség adott! Éljenek
vele!

vetélkedő

Közel félszázan vettek részt október 28-án a városházán az önkormányzat által szervezett Rubik-kocka versenyen. A kispesti
derbin szakmai segítséget nyújtott egy igazi világklasszis is,
Örkényi Róbert, aki egyike azoknak, akik a világon a leggyorsabban tudják kirakni a híres magyar találmányt.

A

ban, hogy jelentkezőkből
nem volt hiány, hiszen ös�-

szesen közel félszáz induló
mérte össze gyorsaságát és
tudását a kispesti bűvöskocka versenyen.
A leggyorsabbnak Varga
Kristóf bizonyult, őt Szarvas Csongor követte, míg
a harmadik helyet Horváth
Gábor szerezte meg. A zsűri
különdíjjal jutalmazta a legfiatalabb játékost, Pásztor
Richárdot, és a legjobb lány
indulót, Kaszányi Jennyfert.
Az esemény végén Örkényi
Róbert rögtönzött bemutatóját is megcsodálhatták az érdeklődők, először 30 másodperc alatt pusztán balkézzel,
majd 16 másodperc alatt két
kézzel rakta ki a színes kockát a világhírű játékos.

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: 8.0016.30. | 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.

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.).

Emlékezés 1956-ra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Kispest önkormányzata október 22-én késő délután az
Ötvenhatosok terén tartotta kerületi megemlékezését. Az ünnepségen a polgármester mondott beszédet, a Honvéd Művészegyüttes adott ünnepi műsort. A megemlékezés az Ötvenhatosok terén koszorúzással, azt követően a Templom téren csendes
virágelhelyezéssel ért véget.

Gajda Péter, Kispest polgármestere (középen) a megemlékezésen

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

kispest

nemzeti ünnep

Rubik-kocka verseny

szervezőktől megtudtuk, a megmérettetés
apropóját
az
adta,
hogy 34 évvel ezelőtt, 1976.
november 28-án szabadalmaztatták azt a terméket,
ami utána gyorsan elindult
világhódító útjára. „Kizárólag amatőrök jelentkezését
vártuk a kerületi versenyre”
– mondta lapunknak a rendezvény főszervezője Kerekes Balázs, a polgármesteri
hivatal humánszolgáltatási
irodájának
munkatársa.
Hogy Rubik Ernő találmánya több évtized múltán sem
veszített népszerűségéből,
azt mi sem bizonyítja job-

2010. november 3.

„Ötvennégy esztendeje, hogy
a lelkükben szabad magyarok fellázadtak az elnyomó
rendszer ellen. Fájdalmas
évek, évtizedek után vette
kezébe sorsát újra a magyar
nemzet” – fogalmazott Gajda
Péter polgármester ünnepi
beszédében az Ötvenhatosok
terén. Azt mondta: „összefogtak újra a magyarok, s a
diákok lázadása a diktatúrát
elsöprő forradalommá, majd
az idegen hatalom elleni szabadságharccá vált. Pár nap,
mely újra bebizonyította,
hogy emberhez méltó életet
élni, az emberi méltóságot
megélni, csak szabadságban,
szabad emberként lehet. Mérhetetlen áldozatok árán, de
kivívták függetlenségünket,
melyet csak a szovjet tankok
tiporhattak el.” A polgármester hangsúlyozta azt is,
hogy „amikor a megkínzott
és meggyilkolt honfitársainknak emléket állítunk, a
diktatúra borzalmai mellett
arra is emlékezünk, hogy a
szabadságért hozott áldozat
nem volt hiábavaló”. Végül

azt mondta, „ünnepeljünk
együtt, őrizzük közösen az elnyert szabadságot, soha nem
feledve az áldozatot, mellyel
elnyertük azt”. „Isten áldja a
forradalom és szabadságharc

folytatódott, melyben közreműködött Fazakas Júlia és
Bocskor Salló Lóránt színművészek, valamint Navratil
Andrea népdalénekes. Az
ünnepség végén Gajda Péter
polgármester és Vinczek
György alpolgármester az
önkormányzat nevében, majd
dr. Tarnai Richárd, Kispest
országgyűlési képviselője,
valamint a kerületi pártok,
egyházak, intézmények és
civil szervezetek képviselői
helyezték el az emlékezés
virágait az emlékmű előtt.
Az emlékezés csendes virágelhelyezéssel ért véget a
Templom téri kopjafánál.
Október
22-én
délelőtt
Vinczek György alpolgármester az önkormányzat nevében az Újtemetőben felállított kopjafánál a kerületben
elesett szabadságharcosokra
emlékezve helyezett el koszorút.
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Ötleteket
várnak
Tisztelt Kispestiek!
Javaslataikat,
ötleteiket
várjuk a kerületünk egyik
új zöld területének további szépítéséhez! A Match
áruház előtt kialakított
parkban 7 darab infopultot
helyezett el az önkormányzat. A pultokban jelenleg
kispesti fotók vannak kiállítva, szeretnénk azonban
a tárlatot bővíteni, változtatni annak tartalmát.
Ezért pályázatot írunk ki
az infopultok „feltöltésére”.
A pályázatra olyan munkákat, ötleteket várunk,
amelyek ezeken a felületeken megjeleníthetőek,
és lehetőleg kispesti vonatkozással is bírnak. A
pultokon kép és szöveg is
szerepelhet. A pályázaton
bárki indulhat korhatárra
való tekintet nélkül, így
gyermekek és nyugdíjasok
munkáit is várjuk.
Határidő: 2010. december
31.
A pályaműveket független zsűri bírálja majd el.
Javaslataikat e-mailen: a
zoldprogram@kispest.hu
-ra, vagy levélben (cím:
1195 Bp., Városház tér
18-20.) várjuk.
Zöldprogram
Iroda
Kispest Önkormányzata

hőseit!” – zárta ünnepi beszédét a polgármester.
A megemlékezés a Honvéd
Művészegyüttes műsorával

dr. Tarnai Richárd, Kispest országgyűlési képviselője (középen)
az ünnepségen
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oktatás

Élménybeszámoló a
Zöld Béka Baráti Körnél

2010. november 3.

hírek

környezetünk

Virágba borult őszre a kerület

Deák napok
diákoknak

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját,
a Deák napokat, amire idén október 27.
és 29. között került sor. A háromnapos
program számtalan érdekességet kínált az
iskola több mint 400 tanulója számára.

Több mint kilencszáz négyzetméternyi közterületet borít újra virág október vége óta
Kispesten. A télálló árvácskák május közepéig maradnak a nagy terek virágágyaiban,
az utcai dézsákban és tartókban. Novemberben lakossági igények alapján mintegy 120
facsemetét is telepíttet kerületszerte az önkormányzat.

A

polgármesteri Zöldprogram keretében több kerületi helyszínen, egyebek
mellett a Városház téren, a
Templom téren, a Kossuth
téren, a Kós téren és az Ötvenhatosok terén, valamint az
Üllői út menti virágágyakba
és a sétálóutcák virágtartóiba
– összesen 912 négyzetméter
felületre – több mint 15 ezer
árvácskát ültettetett az önkormányzat. A virágtelepítés

október végére fejeződött be:
a télálló virágok ősszel és
tavasszal díszítik a közterületeket, májusban váltják majd
őket az egynyári növények.
A kerületi virágosítást is koordináló Zöldprogram Irodától
megtudtuk, a kisebb, valamint
a közepes virágú, hibrid árvácskákat kimondottan parki
kiültetéseknél alkalmazzák.
A két fajta tervszerű kombinálásával változatosságra

törekszik az önkormányzat.
Az idei zöldmunkák zárásaként még mintegy 120 facsemetét is telepítenek a kispesti
közterületeken.
Túlnyomó
többségük pótlás, amelyeket a
lakossági igények figyelembevételével ültetnek el – mondta
el lapunknak Lipcsei Szabolcs,
az irodát vezető főkertész.
A virágosításra és kerületszépítésre az eddigi eredmények is „kötelezik” az ön-

kultúra

E

bben az évben is rengeteg érdekes hétvégi
programmal leptük meg
az érdeklődő gyerekeket és
felnőtteket.
Tavasszal
jártunk
a
Nagykopaszon és a hóban
rókanyomot követtünk a
kotorékáig.
Magastetőn
megcsodáltuk az éppen nyíló védett kökörcsineket, a
Teve-sziklánál fekete rokonaikat. A Mackó-barlangban
kerestük az ős-orrszarvú
nyomait, a Remete szurdokban a kucsmagombát. Felmásztunk a Holdvilág-árok
szűk létráján a patak zuhogó vize alatt. Íjaztunk a
Mária-szikláknál,
sziklát
másztunk a Végvári sziklánál és nagyot fürödtünk
nyáron a Velencei-tó meleg
vízében. Fotóztunk Ócsán,
a Selyemréten erdei siklót,
zuhogó vízesést Solymáron,
réti sast a Vadasparkban.
Megrendeztük immár 15. alkalommal Tájékozódási játékunkat, elmentünk két napra
a Börzsönybe, sütöttünk szalonnát, kolbászt Máriakúton,
Verőce mellett. Bejártuk
iránytűvel és térképpel a hegyek úttalan útjait, láttunk
őzet és szarvast, gyűjtöttünk
kristályokat Csillaghegyen,

Csobánkán. Most a Mikulás-túrára (sétára) készülünk
Gyermekvasutazással, találkozással a Mikulással. Az
évet pizza-sütéssel és nagy
játékkal, beszélgetéssel, vidámsággal fogjuk zárni.
Találtunk új barátokat, ismerősökkel kötöttünk tartós
kapcsolatokat:
megtanultunk fonni, kötni, varrni,
sárkányt készíteni, karkötőt
fűzni, csomókat kötni, tüzet
rakni, gombot varrni és ezer
apró csodát még.
Bár a zöld békák (hivatalosan) még csak 14 éve töltik
együtt hétvégéiket, de 30 éve
visszük a fogyatékkal élő
és egészséges kispesti gyerekeket, fiatal felnőtteket a
természetbe. Jönnek velünk
kis ovisok, de nagymamák
is! Szívesen látunk téged is
magunk között!
Érdeklődni a Zöld Béka Baráti Kör honlapján, a www.
zoldbeka.gportal weblapon
lehet vagy a 06-30-3878456-os telefonszámon.
Munkánkat a szakma és a
civil társadalom Példaképdíjjal ismerte el.
Leiner Károly
tanító, gyógypedagógus
Zöldbéka tanár úr

A festőművész
magángyűjteménye
A

rendezvénysorozat ünnepélyes
megnyitója
keretében Deák mellszobrának megkoszorúzása
után az iskola tantestülete
emlékplakettel jutalmazta a
legkiválóbb diákokat, majd
megnyílt a vizuális oktatás
módszertani anyagából készült kiállítás, és beiktatták
a diákigazgatót is, aki a következő nap eseményeinek fő
irányítója lett.
Október 28-án további színes
programok várták az iskola
diákjait. Rögtönzött rapkoncert és Nick Árpádnak,
a világ és Magyarország
egyik legerősebb emberének
erőművészeti show-ja után
mókás feladatok megoldása
során a végzős osztályok
az iskola tanulóinak sorába
avatták az iskola 9. osztályos
tanulóit.
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A háromnapos rendezvénysorozat záróakkordjaként sor
került a „Nem középiskolás
fokon” címet viselő programra, melyben hagyományosan
volt tanítványok (ma már egyegy szakterület elismert kutatói, szakemberei) és tanárok
előadásaira került sor. A diákok érdeklődésüknek megfelelően megismerkedhettek
pályaválasztással, szociális
problémák
megoldásával,
kultúrák különbözőségével,
fizikai érdekességekkel kapcsolatos információkkal, de
hastánc és Kangoo órán is
kipróbálhatták erőnlétüket.
Az őszi tanulmányi szünet
előtti három nap sokszínűsége és mozgalmassága után
minden diák élvezheti a megérdemelt pihenést.
SZ. M.

„Kis-pesti gyűjteményem” címmel nyílt meg október 21-én
Skoda Éva, pályatársaktól kapott, ismerősökkel, barátokkal
cserélt műalkotásokból álló gyűjteményes tárlata a festőművész
Hunyadi úti műterem-galériájában. Az érdeklődők november
19-ig láthatják a képeket.

T

öbb mint húsz alkotó
műveiből rendezett tárlatot Skoda Éva. Többen
az elmúlt évek során már
kiállítottak a műterem-galériában, és a tulajdonosnak ajándékozták egy-egy
alkotásukat, mások művei
cserével kerültek Skoda
Évához, de akad a kiállított
képek közt családi örökség
is. A maiak közül láthatók
Gádor Magda, Hadik Gyula, Harasztÿ István, Kalmár
János, Mata Attila, Mazalin
Natália, Anton Molnár, Molnár Gáspár, Nagy Sándor,
Nikmond Beáta, Prohászka
Margit, Ruttkay Sándor és
Pató Károly művei, B. Műller
Magda fotója a Szindbádot
alakító Latinovits Zoltánról.
Megtalálhatók Skoda édes-

anyjának, Cvenits Évának
fotói 1956-ból, az 1914-ben
elhunyt Juhász Árpád néprajzi vonatkozású rajzai,
Furján Géza és Boczföldi János művei, Szőnyi István és

a világhírű grafikus, Szalay
Lajos képei is. Az érdekes
kiállítást november 19-ig tekinthetik meg az érdeklődők
Skoda Éva Hunyadi út 129/a.
alatti műterem-galériájában.

kormányzatot. A virágosabb
kerület megteremtését célzó
Zöldprogram elindulása óta
Kispest már másodszor ért
el sikert a Virágos Magyarországért
környezetszépítő
versenyen: 2008-ban a legszebb budapesti kerületnek
járó díjat kapta meg a Fővárosi
Önkormányzattól, idén október közepén pedig az elmúlt
évek munkáját ismerte el különdíjjal a főváros.

kultúra

Kispesti
művészek
Merítés 2010 címmel a
Leitner+Leitner Kft. Irodában (1027 Budapest, Kapás
u. 6-12.) több kiállító művész
mellett Gaál József munkái
is láthatók november 19-ig.
A Dunaszerdahelyi Kortárs
Magyar Galéria szobrászati
gyűjteményének kiállításán
Tihanyi Viktor is részt vesz,
a tárlat november 11-ig
látható. Mazalin Natália és
Skoda Éva alkotásai megtekinthetők a „Ironikus és
fenséges” - Paizs László
emlékezete című tárlaton
november 26-ig a Csepel
Galéria Művészetek Házában (1215 Budapest, Csete
Balázs utca 15.). November
29-ig a Skoda Galériában
„Kis-pesti gyűjteményem”
címmel látható tárlat november 25-ig. Zálogh
Sándor tárlata november
15-ig látható a Kispesti Városháza Tárlaton (Városház
tér 18-20.). A salgótarjáni I.
Országos november 25-ig
láthatók Pál Csaba, Ruttkay
Sándor és Skoda Éva képzőművészek munkái.
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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.

felhívás

Moccanj!
Kispest
Önkormányzata „Moccanj!” címmel
kondíciójavító programot
hirdet, melyre súlytöbblettel küzdő gyermekeket és
szüleiket várja. A foglakozások a gyerekek számára
térítésmentesek. Jelentkezni az Eötvös József Általános 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.

Cukorbeteg Klub
A

Az
októberi
természetgyógyász előadás után Sütő
Antal, aki a XIX. Kerületi
Rendőrkapitányság főmunkatársa, valamit a Kispest
Közbiztonságáért Egyesület
elnöke tartott előadást. Előadásában felhívta a figyelmet,
az úgynevezett szezonális
bűncselekmények lehetséges
előfordulására. Kiemelte a
temetői lopásokat, valamint
az ún. „trükkös lopásokat”,
illetve azoknak lehetséges kivédését. Felhívta a jelenlévők
figyelmét még a téli időszak
közlekedésében
előforduló

balesetveszélyekre, különösen a párás, ködös, csúszós
időjárás veszélyeire. Az előadásokat nagy érdeklődés
kísérte mindhárom témában!
A helyes életmód jegyében
két alkalommal rendezett a
Klub kerékpártúrát, szeptember 26-án a Kopaszi-gáthoz,
október 17-én pedig a Városligethez kerékpároztak a
túra résztvevői. A résztvevők
többek között fényvisszaverő
mellényt kaptak ajándékba.
A túrákon kiképzett, felszerelt elsősegélynyújtónk is

volt Hoffman Dávid, ifjúsági
Vöröskeresztes
önkéntes
személyében, akit a XIX. kerületi Vöröskereszt delegált.
Szerencsére a tevékenységére
nem volt szükség.
A kerékpározás hasznosságára továbbra is szeretnénk
felhívni a figyelmet, mert
orvosi vélemények szerint a
kerékpározás: formában tart,
formába hoz, fizikailag és
mentálisan egyaránt, kalóriaégető, szív- és érrendszeri
betegségek
megelőzésére,
kezelésére kiválóan alkalmas,
valamint jó kedvre serkent.

Gyulai látogatás
A
gyalogtúrát
kedvelők
minden hónap harmadik
vasárnapján van lehetőség
szervezett formában túrázni
a Budai-hegyekbe. A túrákat
Gillik István természetgyógyász oktató már több mint 20
éve vezeti „Galagonyatúra”
néven. A túrán résztvevők
elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a talált gyógynövények, és gyógygombák
gyógyhatásairól,
valamint
lehetőség van kipróbálni az
erdei jógát, továbbá szükség
esetén természetgyógyászati
tanács igénylésére is van lehetőség. Túráink minden esetben
a Moszkva térről indul, ahol
845-kor találkozunk, a túra
időtartama mintegy 3-4 óra.
A Klub a továbbiakban
bővíteni szándékozik az
egészségmegőrző, betegségmegelőző, valamint állapotjavító programjait. A következő
klubnapunk november 11-én
lesz: 14 órától klubtagoknak
vérnyomás-, illetve vércukorszint mérés, 15 órai kezdettel
„Gyógyteák és egyéb természetgyógyászati lehetőségek,
a cukorbetegség megelőzésére, kezelésére, állapotjavítására (előadó: Gillik István természetgyógyász oktató), 16
órától vendégünk Monspart
Sarolta tájékozódási futó világbajnok, aki az egészséges
életmód elkötelezett híve és
terjesztője. Aki színes, szórakoztató formában ad életmód
tanácsot, életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
Az előadások ingyenesek,
mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: Huszák
János klubvezetőtől a 06-30369-2747-es telefonszámon.
H. J.

Wekerlei Társasköri programok
November 6.; Wekerlei Társaskör Egyesület, 19 órától:
Wekerlei Filmklub „A képeid,
hol álmok hegedülnek” –
Gondolatok Rudnay Gyuláról.
November 7.; Wekerlei Piac,
9-12 óráig: Wekerlei Bolhapiac.
November 9.; Wekerlei

kispest

kisebbségek

civilek

Kispesti
Cukorbeteg
Klub a II. féléves programja alapján szeptember 9-én és október 14-én
folytatta ismeretterjesztő előadássorozatát. Az előadások
témája szeptemberben: „A
cukorbetegség kialakulása,
illetve annak körülményei”,
majd októberben: „A cukorbeteg táplálkozása, helyes
életmódja, pl.: a mozgás
jelentősége” volt. Az előadásokat mindkét esetben Gillik
István,
természetgyógyász
oktató tartotta.

2010. november 3.

Társaskör Egyesület, 18
órától: „Fekete-fehér álomvilág” Kiállítás Kóczán Éva
grafikáiból.
November 14.; Kós Károly
tér, 11 órakor: Wekerle Sándor
emlékkoszorúzás.
November 17.; Találkozó a
WTE előtt, 10 órakor. Cél:

Római-part Wekerlei Bringatúra.
November 20.; Wekerlei
Gyermekház, 14-19 óráig:
Családi Zöld Szombat.
Bővebb információk a
programokról: www.
wekerletelep.hu

G

yula
város
német
nemzetiségi
óvodájában tett látogatást a
Kispesti Német Kisebbségi
Önkormányzat két képviselője. A Fővárosi Német
Önkormányzat és a Német
Óvoda és Iskola Egyesület
szervezésében megvalósult
egynapos eseményen megismerhettük a Gyulán élő
német nemzetiségű lakosság
óvodás korú gyermekeinek
életét. A gyermekek részesei
lehettek nyelvápolásnak és
hagyományőrzésnek. Aktuálisan a szüreti tevékenységek
eseményeinek, a német nyelvű dalok közös éneklésével
együtt, a kenyérkészítés teljes
folyamatának a kemencében
történő sütés befejező munkafázisával együtt, valamint
az általuk hozott hozzávalókból hatalmas bográcsban
készült gyulai tejfölös babgulyás elkészítésének. A Német
Nemzetiségi Óvoda vezető
munkatársai
tájékoztatást
adtak arról, hogy a gyerekek milyen hagyományőrző
eseményeken vesznek még
részt az év további részében.
Részletesen beszámoltak az
óvoda történetéről, korábbi
tevékenységéről, a nem kevés
megszerzett tapasztalatról,
hogyan tudják ma is fenntartani a német nemzetiségű
oktatást az óvodában, az általános iskolában, és terveik
vannak helyi német nemzetiségi középiskola létrehozására. Megérkezésünkkor ízletes
helyi szüretelésű szőlőt, helyi
péktanulók készítette nagyon

finom pogácsát kóstolhattunk
meg.
Látogatásunk második részében a Gyulai Német Kisebbségi Önkormányzat két
képviselője
megismertette
velünk Gyula város történetét a török kiűzése utáni
időktől kezdődően, a német
nyelvterületről
betelepített
lakosság történetének szemszögéből. A több évszázados
fejlődés eredményeként ma
három részre lehet bontani
a várost: magyar, román és
német Gyulára. Németvárosban megtekinthettük a Német
Közösségi Ház és Kiállítóhelyen programokkal működő
helyiségeket, és a későbbiekben megfelelő anyagiak
előteremtésével kialakítandó,
gangosra, lugasosra tervezett
külsőségű tájházát. Természetesen megismerhettük Gyula
város kiemelkedő jelentőségű
személyeinek életét, munkásságát is. Itt élt és alkotott Erkel
Ferenc és Apor Vilmos.
Köszönettel tartozunk az óvoda oktatóinak és többek között
a Gyulai Német Kisebbségi
Önkormányzat
elnökének,
Montag Mónikának.
Hazautazásunk közben látogatást tettünk Békéscsabán
a Munkácsi Mihály Múzeumban. Itt tudtuk meg,
hogy a festőművész születési
helyéről felvett családi neve
előtt Liebmann Mihály néven
készítette festményeit.
Kispesti Német
Kisebbségi Önkormányzat
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oktatás

Sok iskola volt a
sulibörzén

Huszonkét fővárosi középiskola és két nevelési intézmény mutatkozott be a KMO
Művelődési Ház 7. sulibörzéjén október
15-én. Kispestről és a dél-pesti régióból
csaknem nyolcszáz általános iskolás diák
ismerhette meg az egyes gimnáziumok,
valamint szakközép- és szakiskolák oktatási programjait. A rendezvény 7-8.
osztályos általános iskolás tanulóknak és
szüleiknek nyújt segítséget a megfelelő
középiskola kiválasztásában.

A

KMO 2003-ban indította el a pályaválasztási
börzét a továbbtanulás
előtt álló általános iskolások
számára. A bemutatkozó iskolák száma évek óta egyre
gyarapodik, az idei rendezvényen már 22 budapesti intézmény – köztük négy kerületi,
a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium, a Ganz Ábrahám
Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium,
valamint a Trefort Ágoston
Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola – mu-

tatta be oktatási programját
a Kispestről és a dél-pesti
régióból érkező diákoknak
és szüleiknek. A rendezvény
jelentőségét mutatja, hogy
idén először a Mérei Ferenc
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
is részt vett a börzén. Az iskolai programpaletták, illetve a
Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
pályaorientációs számítógépes programja mellett rendkívül népszerű volt a divatbemutató, a néptáncelőadás, az
énekkar fellépése valamint a
mazsorettek produkciója.
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HÉTVÉGI
PROGRAMOK
ŐSZI JÁTÉK- ÉS MESEKÖNYV BÖRZE
november 6. szombat 14.0018.00
Jó állapotban lévő, megunt tárgyak vására és csereberéje.
A belépés és részvétel ingyenes.
Asztalfoglaláshoz előzetes jelentkezést kérünk!
TÁGULÓ VILÁG – egy izgalmas délután a csillagászatról és az űrrepülésről
november 13. 15.00-20.00

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
mérés, szigetelési tréning, kézműves programok újrahasznosított anyagokból, klímabarát filmvetítés. A szigetelési
tréningre előzetes jelentkezés
szükséges! www.wekerle.hu/
zold_hajtas/szigeteles
Az Éléskamra Nagy Őszi bográcsozással és a Wekerlei Bortár egy pohár forralt borral várja a résztvevőket, hogy együtt
ünnepeljük a nap munkáját.
(Mindenki hozzon saját mosható mélytányért, evőeszközt,
bögrét!)
Közreműködők: Wekerlei Társaskör Zöld Hajtás Klubja,
Nagyterv Ifjúsági- és Környezetvédelmi Program, Habitat
for Humanity, Kalapos Egyesület és a Védegylet
A részvétel ingyenes!

BABÁKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK
Rendezvény a világűr hete és a
magyar űrrepülés 30. évfordulója alkalmából.
Programajánló:
15.00 órától: Kiállítás megnyitó a Sci-fi író és rajzpályázatra beérkezett alkotásokból,
díjkiosztás
15.30-18.00 között:
Interaktív, vetítéssel egybekötött előadások:
- Naprendszer túra
- Utazás a Marsra
Kézműves foglalkozás: színes
bolygók készítése.
Űrkutatással kapcsolatos kiadványok, könyvek vására.
Tudományos ismereterjesztő
filmek és sci-fi filmek vetítése.
18.00-20.00 között: „Nézz
fel!” - derült égbolt esetén, távcső segítségével, szakemberek
irányításával megvizsgáljuk a
csillagos eget.
Együttműködők: Magyar Csillagászati Egyesület, Magyar
Asztronautikai Társaság
A részvétel ingyenes!
CSALÁDI ZÖLD SZOMBAT
november 20. szombat 14.0019.00
Programajánló: Zöld játékok gyerekeknek, kerttervezés
és kerti mesék, öko-lábnyom

KEREKÍTŐ
Kerekítő dalolás hétfő 9.159.45
Kerekítő játékklub hétfő
10.00-11.00

BABA-MAMA TORNA BORIVAL
Babánkkal együtt tornázunk.
péntek 11.00-11.45
VARÁZSSZŐNYEG MESEKUCKÓ
Bábos-mesés foglalkozás 20
hónapostól 3 éves korig.
szerda 10.30-11.15
BABA-MAMA JÓGA
szerda 10.00-11.00

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 15 . A helyes megfejtők között szakácskönyveket
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és Kispest pólókat sorsolunk ki.
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „...késő, mert a töltőtollat már megvettem.” Nyerteseink: Daróczi Sarolta (Határ út), Téglás Péter (Petőfi u.)
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK

BÁBOS MESEOVI
3 évestől 7 éves korig.
szerda 16.15-17.00
BABOS BÁBOS KÉZMŰVES MŰHELY
6 évestől 12 éves korig.
hétfő 16.30-17.30

szerda 18.00-20.00 a kezdőknek
HALADÓ TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
csütörtök 20.10 - 21.00

BUKFENC OVIS TORNA
hétfő és szerda 17.00-18.00
BICIKLIS KRESSZ OKTATÁS WEKERLÉN ISKOLÁSOKNAK
7-14 éves korig, hogy biztonsággal közlekedhess.
szerda 16.30-17.30
FLAMENCO
OKTATÁS
Barsy Laurával
6-12 éves korig, fiúknak és lányoknak egyaránt!
kedd 16.30-17.30

ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ
Játékos néptánc-tanítás.
kedd 10.15-10.45

2010. november 3.

VONZART TÁNCMŰVÉSZETI STÚDIÓ
csütörtök:
16.30 – 18.10 (12 éves korig)
18.20 – 20.00 (12 év fölött)
CAPOEIRA
Brazíliából származó, zenével
kísért akrobatikus-játékos küzdősport, gyerekeknek 6 éves
kortól, felnőttek is!
kedd 17.30-18.30 és péntek
17.30-18.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
KEZDŐ ÉS HALADÓ SZABÁS - VARRÁS TANFOLYAM
kedd 18.00-20.00 a haladóknak

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
Kispest Központi Református Egyházközség

ZUMBA FITNESS
A Zumba® egyesíti a forró latin ritmusokat a könnyen követhető mozdulatokkal, ezáltal
egyedülálló, páratlan fitness
program.
szerda 19.00-20.00
LATIN ÉS ROCK AND
ROLL TÁNCTANFOLYAM
profi táncosokkal
szombat 18.00-19.00
AVIVA TORNA TANFOLYAM
Tornagyakorlat-sorozat, mely
egyensúlyba hozza a hormonműködést.
INDUL: november 6-án
15.00-19.00
SMINK TANFOLYAM
Larion Oscarral
Önértékelést fejlesztő sminktanfolyam neves sminkmesterrel.
szombat 15.00-18.00 (4 alkalmas)

(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.
November 7., 10:00 Az elhunytakra gondolunk
		
Fehlbaum körzeti apostol
November 20., 10:30 Szeminárium
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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

2010. november 3.
November 12. péntek 18 óra
ELŐTÉR GALÉRIA
Papageorgiu Andrea festőművész kiállításmegnyitója

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

Szíves megértésüket köszönjük!

November 6. szombat 21-03
óráig
SALSA BULI

ELŐZETES:

November 7. vasárnap 10 óra
HOLLE ANYÓ - a Hókirálynő
Meseszínpad előadása

December 3. péntek 20 óra
REPUBLIC KONCERT
Belépődíj: elővételben 2 500
Ft, a helyszínen 3 000 FT.
December 4. szombat 10 óra
MISS MISSY - SZÉPSÉGVERSENY
CSAK A TERMÉSZETES
SZÉPSÉGET KERESSÜK!
December 31. péntek 20-04 óra
SZILVESZTERI BÁL
Fellép: Kovács Kati
Zenél a Coctail Együttes

November 10. szerda 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB
A bükki füvesember gyógynövényei – előadás és teavásár
Előadó: Szabó György
November 12. péntek 19-23
óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ és
KONCERT a MYDROS
együttessel
November 13. szombat 16 óra
REKULT – Művelődési házak az újjáépítésért keretében
Dés László – Nemes István:
VALAHOL EURÓPÁBAN?
- musical
a Mágnes Színház jótékonysági előadása
Belépődíj: 1 000 Ft – jegyelővétel a KMO Művelődési
Házban
Az előadás teljes bevételét a
vörös iszap károsultjai részére
a Magyar Kármentő Alapba
fizetjük be.
Támogatásukat ezúton is köszönjük!

PILATES TORNA

November 26. péntek 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Molière: A fösvény
November 27. szombat 20-04
óráig
KATALIN BÁL
Zenél a Coctail Együttes
Fellép a Botafogo Táncegyüttes

KIÁLLÍTÁSOK

November 15. hétfő 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB
A maya próféciák 2012. A
korszakváltás sajátosságai.
Előadó: Dr. Szepesi János asztrológus
November 17. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Gondolomformán
Lőrinczy Attila és Balkay László zenés irodalmi ténfergése.
Amelyben Attila versben kérdez és Laci zenében válaszol.
November 20. szombat 11 óra
KOLOMPOS KONCERT
ÉS TÁNCHÁZ
„Lúdas Matyi”
November 21. vasárnap 9-15
óráig

NEMZETKÖZI
ROVARBÖRZE
Csodálatos lepkék, rovarok,
egzotikus állatok

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

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC

MENŐ-MANÓ TORNA –
Zenés foglalkozás 6 hónapostól 4 éves korig
Információ: Bihari Katalin
Tel.: 06-20-392-1833

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy az Őszi Horgászbörze technikai okok miatt ELMARAD!

November 6. szombat 9-13
óráig
ŐSZI HORGÁSZBÖRZE –
Technikai okok miatt ELMARAD!

HATHA JÓGA

KLASSZIKUS BALETT - 5
ÉVES KORTÓL

Tisztelt Vendégeink!

RENDEZVÉNYEK

programok

RINGATÓ
Énekes, mondókás,
foglalkozások
NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓ TEREM (1195
Budapest, Ady E. u. 57.)
Viola József festőművész kiállítása
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 TANFOLYAM
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
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
(Ahol nincs megadva honlapcím vagy telefonszám, ott a további információ a www.kmo.
hu weboldalon érhető el, vagy
személyesen a KMO-ban!)
AKROBATIKUS ROCK
AND ROLL
További információ: www.
mustangse.extra.hu

játékos

SAHAJA JÓGA
SZILVA RAJZISKOLA – 5
éves kortól

A KMO Mozgásműhelyében
működő tanfolyamok
(1191 Budapest, Szabó E. u. 4.)
ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu
BARANTA
További információ:
baranta.net

www.

GOJU-RYU KARATE
További információ: www.
gojukai.hu
MAROSHÉVIZI FITNESS
ISKOLA
Fitness és showtánc
További információ: www.
marosfitness.hu
MODERN VING TSUN
KUNG FU
További információ: www.
modern-ving-tsun.hu

ETKA JÓGA - JÓGATORNA

SHAOLIN KUNG FU
Népszerű kínai harcművészet
8 éves kortól

GERINCTORNA

TAI JI QUAN

HASTÁNC - 12 éves kortól
ajánlott

ZHINENG CSIKUNG
(A Gyógyító Bölcsesség
Csikung Iskola Kispesti cso-

portja)
További információ: Priol
Ágnes, e-mail: agnes.priol@
gmail.com
KLUBOK
KISPESTI
GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
csütörtök 18-21 óráig
OBSITOS
FÚVÓSZENEKAR
hétfő 17-20 óráig
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
vasárnap 10 órakor
CSALÁDI DÉLELŐTT A
KMO-BAN
Tovább folytatjuk Családi délelőtt című sorozatunkat, melynek keretén belül a Grimm
testvérek által írt Holle Anyó
története elevenedik meg a
színpadon, a Hókirálynő Meseszínpad tolmácsolásában.
Ki az a titokzatos Holle anyó,
akinek jókedvétől függ, hogy
esik-e a hó a Földön?
Hogyan kerül az anyó házába
a szegény kis árva Julcsa, akit
mostohája és mostoha testvére
egész nap csak dolgoztat?
Hogyan változik meg a mesében életük?
A sok kérdésre választ kaphatnak a gyerekek és a felnőttek,
ha 2010. november 7-én vasárnap 10 órakor eljönnek a
KMO Művelődési Házba.

HOGY SEGÍTSÜNK A
VÖRÖSISZAP KÁROSULTJAIN!
A Magyar Népművelők
Egyesülete
felhívásához
csatlakozva a Magyarországon működő művelődési és
közösségi házak REKULT
programja keretében jótékonysági műsort szervez a
KMO Művelődési Ház és a
Mágnes Színház Gyermek
Színjátszó Társulat.
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November 13-án 16 órakor a
„Valahol Európában?” című
musicalt mutatjuk be, melynek teljes bevételét a Magyar
Kármentő Alapba fizetjük be
a vörösiszap károsultjai részére.
A Dés László és Nemes István által írt dalok felhasználásával készült musical olyan
gyerekekről szól, akiknek
otthonát lerombolta a háború, de csapatokba verődve,
összefogva, megpróbálják
túlélni a felnőttek által tönkretett világot.
Jöjjön el Ön is, hogy közösen
segíthessünk!
Jegyek a KMO Művelődési
Házban 1 000 Ft-os áron vásárolhatók.

GÖRÖG EST
A Mydros zenekar 2001-ben
alakult, hogy megoszthassák
mindenkivel azt az örömöt,
amit a görög zene és tánc ad
nekik
gyermekkoruk óta.
Több mint 500 fellépésen
vannak túl, köztük olyan zenei fesztiválokon, amelyekről
ilyen fiatal zenekarként nem is
álmodtak volna. Ötéves születésnapjukat egy lemezzel
ünnepelték meg. Hangszerelésük a tavernazenének kedvez:
a buzuki és a harmonika mellé
a kíséretet a gitár, a basszusgitár, és a darbuka adja; két
énekesnőjük hangja pedig jól
kiegészíti egymást. Repertoárjuk felöleli a görög zene legtöbb stílusát. Havi rendszerességgel láthatóak, hallhatóak
a KMO Művelődési Házban,
legközelebbi koncertjük november 12-én, pénteken 19-23
óráig tekinthető illetve táncolható végig. Minden a görög
kultúra, a zene és a tánc iránt
érdeklődőt ételkóstolóval várunk!
A koncert előtt 18 órától
Papageorgiu Andrea festőművész kiállításának megnyitóján vehetnek részt az érdeklődők.
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Szolgáltatás
AJÁNDÉKOZZON
CSALÁDJÁNAK
EGÉSZSÉGET! FÉNY- ÉS LÉGTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEINK BEMUTATÁSA,
KIPRÓBÁLÁSA SAJÁT OTTHONÁBAN.
RÉGI KÉSZÜLÉKEIT ÚJRA CSERÉLHETI AKCIÓSAN! ÉRD.: 06/30-455-9166
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden
nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u.
162. Tel.: 282-4247
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
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ITTHON? Igen!
Mély víznyomásos takarítógéppel szőnyeg-,
kárpit-, autókárpit-tisztítást, autó polírozást
és bőrkárpit ápolást vállalok. Tel.: 06/7050-20-131
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil,
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok
gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető.
Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. EZENKÍVÜL KÜLTÉRI ÉS
BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN,
TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634,
282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
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
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klímaszerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625647, 06/20-467-7693
Idősgondozást, otthoni betegápolást vállal,
megbízható, empatikus, szakképzett ápolónő. Tel.: +36/70-292-7634
INGATLAN MESTER A-Z-IG
VÁLLALJUK LAKÁSOK TELJES KÖRŰ

FELÚJÍTÁSÁT! KISEBB MUNKÁKAT
IS! FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS,
FŰTÉSSZERELÉS, BURKOLÁS, PARKETTA
LERAKÁS,
CSISZOLÁS,
HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSÉT.
TEL.:06/30-9-00-82-64
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi, kipakoljuk!
Tel.: 06/70-208-8807
KÖNYVELÉS? Kft.-k, Bt.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, teljes
körűen, APEH, tb-képviselettel vállaljuk.
Csak bérszámfejtést is! Tel.: 06/20-9776552, 06/20-487-2761, mezeih@gmail.com
KÖNYVELÉS Társas vállalkozások könyvelését, bérszámfejtését teljes körűen, APEH,
tb előtti képviselettel vállaljuk. Tel.: 06/30966-7325, 06/1-347-2380 marione2005@
gmail.com Cím: 1192 Bp., Fő u 2.
PRIVÁT
ÉS
MENEDZSMENT
COACHING Sokat stresszel? Szeretne jobban szót érteni beosztottjaival, főnökével,
gyermekével? Javítana párkapcsolatán?
Szeretne önmagára találni? BELVÁROSI
MÓDSZEREK A KERTVÁROSBAN!
Szánjon cége erősítésére, saját lelki egészségére, fejlődésére annyit, mint repire, cigire vagy szépségápolásra! Ingyenes első
alkalom, kispestieknek árkedvezmény.
Cégeknek vezetői kompetencia- fejlesztő
csomagok. Tel.: 30/248-2454
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
tekercselése, láncélezés korrekt áron, garanciával. Kispesti átadás-átvétel lehetséges. Dóri Péter vállalkozó SZERVIZ: 1141
Bp. Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254
Nyitvatartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1363-4867 P: 9-15 óráig.
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák,
fürdőszoba felújítások, tetőjavítások,
ereszcsatorna-javítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-9239
Pesten a legolcsóbbak között! 33-as Misi.
Konténeres lomtalanítás, kerti hulladék
szállítás, sittszállítás. Lakosság részére kedvezmény! Tel.: 220-4804, 06/20-414-0720

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, tb-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Megoldás délpesti gyorsszerviz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Ingatlan
2% + áfa jutalékért vállaljuk Dél-Pesten
lévő ingatlanának közvetítését. Eladásvétel, csere, bérlemény. Ingatlan Centrum
Kft., XIX. Ady Endre út 43. Tel./fax.:
280-5830, 06/20-663-0568, www.ingatlan-centrum.eu
MAGÁNSZEMÉLYKÉNT
KERESEK ELADÓ HÁZAT VAGY LAKÁST
WEKERLÉN. HÍVÁSÁT VÁROM: 06-30919-7375
Kispesten a Templom térnél 4 emeletes ház
III. emeletén eladó egy 27 nm-es lakás. Érdeklődni 14.00 óra után. Tel.: 06/70-2649149
Csokonai utcában magánszemélytől eladó
másfél szobás harmadik emeleti lakás alacsony
rezsivel és szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9
M Ft. Érdeklődni: 06/30-360-1315
K.ING INGATLANIRODA JÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
HÁZRÉSZ ELADÓ KISPEST ÓVÁROSÁBAN! 90-BEN ÉPÜLT 72 NM,
KÉTSZINTES, REMEK ÁLLAPOTÚ,
NAPPALI + 2 SZOBÁS + ÉTKEZŐS,
DUPLAKOMFORTOS, CIRKÓFŰTÉSES, NAGY KERTTEL, GARÁZZSAL.
IRÁNYÁR 18 M FT.
2 AZ 1-BEN AKCIÓ!! WEKERLEI
CSENDES UTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS HÁZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZE
EGYBEN (KÜLÖN IS) ELADÓ! KEZDŐÁR 36 M FT.

Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron készpénzért. Üzlet: VII.
Wesselényi u. 19. (Régiségbolt)tel.: 3179938

KISPESTEN, ÓVÁROSI CSENDES
UTCÁBAN, 62 NM. NAPPALI + HÁLÓS, KITÜNŐ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ
HÁZRÉSZ KERTTEL, GARÁZZSAL
14,9 M FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!

Esküvői fotózást vállalok! Több éves tapasztalattal rendelkezem. További információkat a weboldalamon talál: www.welkerfoto.
eoldal.hu, Tel.: +36/30-375-4302

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK – KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2
%, ÁFA NINCS!

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

Tel.: 06/70/536 5857- 06/20/53 00165
E-mail:k.ingatlaniroda@gmail.com
Képek: www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!
Wekerlén metróközeli 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

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

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. Jogtiszta 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

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

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tel.: 06/70-616-1400,
281-3150
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ELADÓ! XIX. KISPEST ÓVÁROSI RÉSZÉN 100 NÖL TELKEN ELŐKERTES
BRUTTÓ 108 NM-ES + 14,5 NM FEDETT, 4,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐ-KONYHÁS, BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROS,
TÁGAS FÜRDŐSZOBÁS, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, GÁZFŰTÉSES, JÓ
ÁLLAPOTÚ CSALÁDI HÁZ, IRÁNYÁR 20.900.000 FT 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
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.: 377-6989, 06/30975-9572
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
A Corvin körúti garzonházban eladó egy 32
m2-es magasföldszinti erkélyes öröklakás.
Irányár: 7.300.000 Ft Tel.: 30/9413-523
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN.
HÍVÁSÁT KÖSZÖNÖM. TEL.: 06/20364-4237 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
Kispest családi házas övezetében, a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban, 30
nm-es garzon, saját víz-, gázórával, elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-2804631, 06/20-9329-426
Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es
nyaraló, 160 nm-es telekkel. Gáz, csatorna van, és panoráma kilátás! Érdeklődni
du.: 12-18 h -ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.
KISZ lakótelepen felújított házban, 2 szobás, felújított lakás eladó. Iá.: 10,8 M Ft.
Tel.: 06/30-388-5414
KIADÓ hosszútávra egy bútorozatlan garzon lakás a Határ útnál. 48.000 Ft + rezsi.
Tel.: 06/20-3120-750
Eladó Kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes,
jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű
lakás, 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445
Bérbe adnám kertes házamat, 150 nm-es
lakás, 250 nm-es szuterén, Kispesten a
Kossuth térnél. Bármilyen vállalkozásnak
alkalmas. Tel.: 06/20-248-0311
Fő utca 1.-ben, 53 nm-es, barátságos, tehermentes, jó állapotú lakás eladó! Csendes
szomszédok, hangulatos kilátás. Ár: 8,9 M
Ft. Tel.: 06/20-441-1738
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.: 06/20-2366884, 280-2234
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1+2 félszobás önkormányzati lakásomat
szeretném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispesten. Tel.:
06/20-464-0494
Albérletet keresek a Nádasdy utca környékén. Tel.: 06/70-252-9188
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának
is alkalmas, kétszintes, tetőteres lakás,
dupla komforttal, cirkóval, garázzsal,
kerttel, Wekerlén ELADÓ, metróhoz,
Europarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.:
21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-324-3718
XIX. kerület, zöldövezeti családi házas
részen, téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es
lakás, amerikai konyha, teljesen felújított,
műanyag nyílászárók, mobil, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.: 06/30-3201009
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.: 06/20-5624270
Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000-ben épült,
90 nm-es, családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm
terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér-beépítéses, gáz cirkófűtéses,
telefon- UPC, 340 nöl, panorámás telekkel,
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-2191235, 06/30-251-9135
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
Hunyadi u. elején, nagy méretű kertes
házammal vállalkozáshoz társulnék, eladnám, kisebbre cserélném. 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.: 06/20-663-0568
ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas
főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú,
két nagy kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet,
illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás, konyha, szociális helyiségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel
felszerelt ideális üzlethelyiség. 18,4 M Ft
Tel.: 06/20-663-0568
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
Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2
M Ft. Érd.: 06/20-587-8339
Kispesten 150 négyzetméteres családi ház
kocsmával együtt eladó. Iá.: 21,5 M Ft. Tel.:
06/70-327-9139
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

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.: 06/20-984-0244
WEKERLE INGATLANIRODA AKTUÁLIS AJÁNLATAI!www.ingatlanvarazs.
hu TEL.: 06/30-9-332-592
SÜRGŐSEN KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT WEKERLÉN
ÉS A KERÜLETBEN!!!
KIADÓ LAKÁSOK HÁZRÉSZEK
WEKERLÉN 40000-80000 FT-IG AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDHET HONLAPUNKON www.ingatlanvarazs.hu v.
TEL.: 06/30-9-332-592
KISPESTEN ZALAEGERSZEG UTCÁBAN, KÉTSZINTES, TÉGLA ÉPÜLETBEN, ELADÓ EGY 44 NM MÁSFÉLSZOBÁS, CIRKÓ FŰTÉSES, FELÚJÍTOTT, ERKÉLYES, PARKRA NÉZŐ,
KIS REZSIJŰ, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS, CSENDES SZÉP KÖRNYEZETBEN! IRÁR: 12,4 M Ft. TEL.:
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, METRÓHOZ KÖZEL,
CSENDES, HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, ELADÓ EGY ÜRES, ELSŐ
EMELETI, CIRKÓFŰTÉSES, KÉT
SZOBÁS, ÉTKEZŐ-KONYHÁS KIS
REZSIJŰ LAKÁS, HATALMAS KERTTEL, 30 NM-ES MELLÉK ÉPÜLETTEL! IRÁR: 12,9 M TEL.: 06/309-332592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB
UTCÁJÁBAN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ, EGY HÁTSÓ,
NAGYON HANGULATOS, TETŐTÉR
BEÉPÍTÉSES, HÁROMSZOBÁS HÁZRÉSZ, HATALMAS KERTTEL, MELLÉK-ÉPÜLETTEL, KIVÁLÓ ÁRON!
IRÁR: 23,2 M TEL.: 06/309-332-592
IDE CSAK A BÚTOROKAT KELL HOZNI!! KIVÁLÓ WEKERLEI AJÁNLAT!
WEKERLÉN, CSENDES, NYUGODT
MELLÉKUTCÁBAN, NÉGY- LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ, EGY
NÉGY ÉVE FELÚJÍTOTT, HÁROM
SZOBA, ÉTKEZŐS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, SZÉP, FIATALOS, KÉNYELMES,
PADLÓ-FŰTÉSES, HÁZRÉSZ, BEÉPÍTETT KONYHA, SZOBA BÚTOROKKAL! AZ INGATLAN HOMLOKZATA
HŐSZIGETELŐ VAKOLATTAL ELLÁTOTT, NYÍLÁSZÁRÓI A WEKERLEI
ELŐÍRÁSOK SZERINT LETTEK CSERÉLVE, SPALETTÁKKAL! A HÁZHOZ
SAJÁT KERT ÉS GÉPKOCSI-BEÁLLÁSI LEHETŐSÉG TARTOZIK! IRÁR:
26,5 M TEL.: 06/30-9-332-592
WEKERLÉN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, HÁTSÓ KERT KAPCSOLATOS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, KÉTSZOBÁS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, GONDOZOTT HÁZRÉSZ,
SZEPARÁLT SAJÁT KERTRÉSSZEL
ELADÓ! IRÁR: 16,8 M TEL.: 06/309332-592 www.ingatlanvarazs.hu
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): 06/70-516-4701
SÜRGŐSEN KERESEK ELADÓ INGATLANT
KISPESTEN,
ILLETVE
WEKERLÉN!! FELÚJÍTOTT, ÉS FELÚJÍTANDÓ IS ÉRDEKEL! TEL.:06/3087-96-218
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: 06/30389-8579
Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy
53 nm-es lakás tulajdonostól! Azonnal beköltözhető! Iá: 8,4 M Ft. Érdeklődni: 06/70293-5755

Bicskén eladó, 330-as telek, faházzal. Fúrt
kút, vezetékes víz, villany van, horgásztó
a közelben. Iá.: 4,2 M. Ft. Tel.: 06/30-6277764 vagy 378-2508
Kispesten a Rákóczi u.-ban, 2 szobás kertes családi ház eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.:
06/20-961-3231

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

Kispesten a Nagykőrösi út 142.-ben, 125
nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nmes, 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

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

Lőrincen, Lakatos ltp.-en, Kézműves utcában, III. emeleti, loggiás, 54-nm-es, kétszobás, ablakos érkezőkonyhás, kamrás, jó
állapotú tégla öröklakás, 9,7 M-ért eladó.
06 309 504-551

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

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

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

KISPESTEN, ÓVÁROSÁBAN hagyományos építésű, két szobás, télikerttel
bővített kiemelt, magas építésű családi ház
kisméretű kerttel, melléképülettel eladó.
Irányár: 24.2 millió Ft 06-30-281-18-77,
291-33-57
www.heting.hu

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
Eladó a XVIII. kerület Damjanich u.-ban,
magánszemélytől, 2 szobás családi ház. 550
nm-es kerttel, garázs, melléképület. Ára:
17,9 M Ft. Tel.: 06/70-507-4532
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
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.: 707-2084, 06/70-9400-873
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást
elcserélnék 1 + 1/2 vagy 2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-48-67
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magasföldszinti lakás, pincehelyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó.
Tel.: 06/70-623-7322
Kispesten családi házban garázs kiadó gépkocsi téli leállítására. Tel.: 06/20-9-666533
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.: 06/30627-7764 vagy 378-2508

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

XIX. METRÓKÖZELI 32 m2-es, erkélyes,
beköltözhető állapotú garzonlakás kultúrált
társasház első emeletén eladó. Irányár: 6.9
millió Ft. Telefon: 06-30-95-423-26, 291-3357 www.heting.hu
XIX. TÁNCSICS Mihály utcában jól alakítható, renoválásra szoruló, stabil
építésű 100 m2 lakóterületű családi ház 570
m2 telken eladó. Irányár: 23 millió Ft. 29133-57, 06-30-95-423-26 www.heting.hu
XIX. ÓVÁROSBAN 100 négyszögöl telken álló, három szobás, két lakószintes,
azonnal költözhető családi ház eladó. Irányár: 19.9 millió Ft. 291-33-57, 06-30-95423-26 www.heting.hu
A kerületben eladó családi házat, ikerházat, szeparált házrészt vagy lakást keresek.
Felújítandó is érdekel. Köszönöm hívását.
290-7442
Oktatás
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06/30-8581068
Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal,
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134

2010. november 3.
Angol nyelv oktatást vállalok. Korrepetálás, egyéni felkészítés nyelvvizsgákra.
Korszerű nyelvstúdió Kispesten a kertvárosban. Óradíj megegyezés szerint. Tel.:
06/70-313-5605
Állás
Karrier lehetőség felső- és közép fokú végzettségűek részére. Ingyenes EU konform
oktatás, magas jövedelem. Tel.: 06/1-3493319, 06/20-979-3848, e-mail: eugene@
chello.hu
Főleg nyugdíjasok jelentkezését várom
Pesterzsébeti munkahelyre, telefonmarketinges munkára. Tel.: Kertész Jenő: 06/1285-0251, 06/30-4244-382
Telefonmarketingest keresek XX. kerületi
irodába délutáni elfoglaltsággal. Érdeklődni: Nagy Éva 283-5216, 06/30-540-2894
Irodai munkára telefonos értékesítőket keresek biztosítási területre. Érdeklődni: Nagy
Éva 283-5216, 06/30-540-2894
Fiatal két gyermekes anyuka, gyermek felügyeletet vállal, 8 hónapos korig, saját otthonában. Tel.: 06/30-253-4582
Megbízható középkorú férfi, gépkocsivezetői állást keres B kategóriával és több éves
rutinnal. Tel.: 06/30-233-0430
Munkatársakat keresek Kispesten és környékén. Jövedelem kiegészítés, kötetlen
munkaidő, kortól független. Tel.: 06/203322-860, 357-2618
Vállalok, kertészmérnök felügyelete mellett
őszi kertásást, fűnyírást, bozót irtást, sövény
nyírást, lomb összegyűjtést. Hulladék fáját,
tűzifáját felvágom, vagy ingyen elszállítom.
Engedélyezett fakivágást és mindennemű
konténer megrakását. Tel.: 10-12 óráig:
0670-661-7228, 06/20-2737-450
Takarítást VÁLLALOK, referenciával,
Kispest egész területén. Érdeklődni: Rózsa
Róza (57 év) 06/20-467-4340
Egyéb
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
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

apróhirdetés | hirdetés
Kondigépek jó állapotban olcsón eladók:
hasizompad, Orbitrac mechanikus eliptikus
trenázs, szobakerékpár és egy kézi masszírozó. Tel.: 06/30-544-1916
Leinformálható, megbízható nyugdíjas idősgondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
1950-60
között
készült
magyar
gyártámányú, pénzverde által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vasúti modelleket
és Szikra típusú modellt vásárolnék. Saját
részre. Tel.: 06/30-9-317-853
Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag
hordó, kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1-280-7081
Eladó Kispesten 4 db kisméretű, modern,
kényelmes, kárpitozott karosszék, középbarna fából. Kis lakásba ideális. Tel.: 3572618 vagy 06/20-3322-860
N méretű vasútmodell, terepasztallal, igényesnek eladó. (2 nm-es) Tel.: +36/30-4004929
Eladó Trevor fuvola, 2 személyes ágykeret,
dohányzóasztal, bejárati ajtórács (kompletten), 2 db olajfesték (reprodukció). Árban
megegyezünk. Tel.: + 36/20-459-6550
Olcsón eladó egy db világos karnis (180
cm), 2 db fenyő deszka almásláda, 1 db
olajfestmény 80X 54 cm, 1 db goblein falikép 28 X 24 cm. Tel.: 377-7212
6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel,
páraelszívóval eladó. Iá.: 50.000 Ft. Tel.:
06/70-222-8040
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A
szénnel megegyező fűtőérték. Bükkfából
vákuum csomagolt kiszerelés, 500 Ft/10
kg, 1 tonna megrendelés esetén ingyenes
kiszállítás! Tel. 06/70-9-400-555
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
Új Tondach cserép ELADÓ. Hódfarkú,
sima felületű, 820 db (ez 48 nm). 2800-as
akciós áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20542-3169
Tevékeny szellemi és fizikai állapotú nyugdíjas pedagógus, alkalmi vagy állandó munkalehetőséget keres. Tel.: 06/20-3322-860,
357-2618
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Eladó
kéményes
öntöttvas
és
lemezkonvektor, Fég fali melgítő és bojler.
Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995
Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70553-2405
Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok.
Csak Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70319-3427
Vadonatúj női divattáskák eladók Telefon
munkaidőben: 06/30-2477-011
OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1
NÉGY FOKOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATÓ, 2,64 m-es BETONGERENDA. Tel: 06/1-281-2553
Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsma pocok új
bunda, 3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép. Tel.:
357-0890, 06/30-318-0804
Eladó többfunkciós kondigép egy havi
kondibérlet áráért, újszerű állapotban. Tel.:
707-2084, 06/70-9400-873
Különböző méretű és színű szőnyegek 2 db,
mennyezeti karnis, fehér polc eladó. Tel.:
214-7564
Magas áron vásárolok mindennemű régiséget, varrógépet, írógépet, hanglemezeket,
könyveket,
porcelánokat,
festményeket, bútorokat. Németh Ildikó. Tel.: 06/30-519-7980
Férfi váltós kerékpár, kézi fény-, szín és
ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló
állapotú szobakerékpárra elcserélem. Tel.:
06/70-661-0131
Eladó 2 db közepes méretű zöld fotel, vitrines kombinált könyvszekrény (polírozott),
ágyneműtartós rekamié. Ár megegyezéssel.
Tel.: 06/70-579-6334
Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valakivel, vagy segítségre van szüksége
hívjon! Kispesten élő nyugdíjas nő vagyok.
Tel.: 06/70-613-5987



Apróhirdetés
díja:
15 szóig: 1 875 Ft,
keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett
120 Ft /szó.
Hirdetésfeladás
módjai:
Telefonon:
260-2449,
06/20-330-3785
Faxon: 260-2449
E-mailen:
ujsag@kispest.hu
címen
Levélben:
1192 Budapest,
Kós K. tér 6.
Személyesen:
a Kós Károly tér 6.,
Üllői út 250.
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési
lehetőséget
biztosítunk (15 szóig)
az egyéb rovatban,
amennyiben nem üzleti
tevékenységről van szó.
Csak névvel és címmel
ellátott megrendelést
tudunk elfogadni,
ingyenes hirdetés esetén is. A hirdetések tartalmáért felelősséget
vállalni nem tudunk!

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára
felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850
Angliában tanult diplomás angoltanár felkészítést vállal nyelvvizsgákra, érettségire
minden szinten. Beszédcentrikus oktatás
Wekerlén, közel az Europarkhoz. Tel.:
06/20-22-22-673
ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST,
korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést vállalok. INFORMATIKAI oktatást is. Tel.: 06/20-9211-309
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