
A KMO modernizálásnak első üteme 2006-
ban kezdődött, akkor felújították a bejárati 
részt, földszinti előcsarnokot alakítottak ki, 
akadálymentesítettek, valamint korszerűsí-
tették a fűtési rendszert és a vizesblokkot is. 
Tavaly nyáron a munkálatok tovább folyta-
tódtak, az átalakítás ideje alatt az épületet 
bezárták, ám csökkentett szolgáltatásokkal 
ideiglenes helyszíneken tovább működött 
az intézmény. A héthónapos rekonstrukció 

után végül kívül-belül megújult a népszerű 
művelődési ház. Modernizálták a korábbi 
nagytermet, ami ezentúl a népszerű szí-
nésznő, Déryné nevét viseli, magasították 
és megnövelték a színpad méretét, új, 
kényelmes székeket kapott a nézőtér, va-
lamint jelentősen korszerűsítették a szín-
padtechnikát. Új terekkel is bővült a köz-
művelődési intézmény: a korábbi étterem- 
részből Kultúrkamra néven egy teljesen 

hangszigetelt, kisebb befogadóképességű 
színháztermet hoztak létre, a tetőterében 
iroda és két előadóterem is helyet kapott. 
Légkondicionáló berendezéssel láttak el 
a Déryné-terem mellett több helyiséget, 
valamint javult az épület szellőztetése is. 
A biztonságtechnikai és informatikai fej-
lesztések mellett modernizálták az épület 
belső tereit is. A megújult művelődési házat 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rende-
zett ünnepségen adták át, melyen részt vett 
Gajda Péter polgármester és Burány Sán-
dor, Kispest országgyűlési képviselője is.  
A közel félmilliárdos beruházást az állam 
és az önkormányzat közösen finanszírozta.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett január 18-i ünnepségen 
hivataloson is megnyílt a fennállásának 85. évfordulóját idén ünneplő 
Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház.

Megnyílt a teljesen megújult KMO
Új helyiségekkel is bővült az intézmény

3. Paktum
Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott 
ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést 
rögzítő paktumot januárban írták alá.

5. Látogatás
Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispes-
ten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpo-
litikáért felelős főpolgármester-helyettes.

10. Wekerle 
Centenárium

Idén ünnepli Wekerle-telep fennállásának 100 
éves évfordulóját. Az eseményre egész éves, 
nagyszabású programsorozatot szerveznek.
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Állami és önkormányzati forrásból szépült meg a Teleki utcai intézmény



Miért döntöttek a nyitás mellett?
Mivel Kispesten még nem volt 
fiókunk, úgy éreztük, hogy szolgál-
tatásainkat ide is el kell hoznunk.  
Növekedési programunk alap- 
elve, hogy minél könnyebben elérhetőek 
legyenek fiókjaink.

A fióknyitó alkalmával támogatást
adott át egy helyi iskolának.
A társadalmi szerepvállalás hagyo-
mányosan fontos számunkra, ezért 
a Trefort Ágoston Kéttannyelvű 
Középiskolát 300 ezer forinttal segítjük. 

Milyen nyitva tartással működik a fiók?
A Fő u. 7. szám alatt lakossági és mikrovállalati ügyfeleinket hétfőn 
8-tól 17 óráig, keddtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 15 
óráig várjuk, bankjegykiadó automatánk pedig a nap 24 órájában 
elérhető. Új lakossági ügyfeleink nyitási akciónk keretében hat 
hónapig kedvezményesen nyithatnak folyószámlát.

MEGNYÍLT A BUDAPEST BANK 
KISPESTI FIÓKJA
A Budapest Bank december 19-én nyitotta meg kispesti fiókját.
A megnyitón a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 
szakképzési támogatásban részesült. Az eseményen Falusi 
Aliz kirendeltség-vezetőt kérdeztük. 

(X)

A konferencia résztvevőit a vendéglátó 
önkormányzat nevében Mester László 
XVIII. kerületi polgármester köszön-
tötte. A tanácskozáson dr. Frey Mária 
„Az Európai Unió foglalkoztatási stra-
tégiája és foglalkoztatási partnerségek” 
címmel tartott előadást, majd Lehel Ju-
dit az OFA-ROP Hálózat szerepéről és 
helyéről beszélt a foglalkoztatási pak-
tum megvalósításában. A megbeszélés 
végén az együttműködésben részt vevő 
kerületek vezetői – Kispest képvisele-
tében Gajda Péter polgármester – látták 
el kézjegyükkel a dokumentumokat.
Vinczek György alpolgármester el-
mondta: az elmúlt időszakban a szer-
vezeti kereteit kellett megteremteni 
annak, hogy a program részvevői haté-
konyan tudjanak cselekedni a régióban 
a foglalkoztatás növelése érdekében. 
Az együttműködés záródokumentuma 
az öt kerület által tegnap aláírt foglal-
koztatási paktum. Az alpolgármester 
kiemelte a szakemberek körében kiala-
kult jó kapcsolatot, melyet az elmúlt 

kétéves munka egyik legnagyobb ered-
ményének tart. A folytatásról szólva 
hozzátette, a tervek szerint még idén 
tavasszal a szomszédos XVIII. kerület-
tel közösen a regisztrált munkanélkü-
liek foglalkoztatását segítő pályázaton 
vesz részt Kispest, melyben átképzések 
és személyre szabott felkészítések is 
szerepelnek.
Kispest, Pestszentlőrinc–Pestszentimre, 
Pesterzsébet, Csepel és Soroksár két 
éve azért fogott össze, hogy európai 
uniós forrásból segítse, képezze azokat, 
akik nehezen találnak munkát: a tartó-
san munkanélkülieket, a megváltozott 
munkaképességű embereket, a nőket, a 
romákat, az időseket, a pályakezdő fiata-
lokat és azokat, akik valamilyen vállal-
kozásba fognának. Az önkormányzatok 
a civil szervezetekkel, a foglalkoztatást 
segítő szakmai fórumokkal és a he-
lyi vállalkozásokkal közösen keresik 
a megoldást az Unió által is kitűzött 
teljes foglalkoztatás megvalósítására. 
Céljuk a vállalkozói és nonprofit szek-

torral együttműködve új munkahelyek 
létrehozása, a hátrányos helyzetű mun-
kanélküliek foglalkoztatási esélyeit nö-
velő programok kidolgozása, a munka-
erő-piaci információk gyors és hatékony 
áramlásának biztosítása, és változatos 
foglalkoztatási formák meghonosítása, 
népszerűsítése. Ehhez elengedhetetlen 
a térség szakképzési, felnőttoktatási 
struktúrájának korszerűsítése, intéz-
ményes együttműködések kialakítása, 
az egész életen át tartó tanulás gyakor-
latának kialakítása, a civil szervezetek 
foglalkoztatási tevékenységének segíté-
se, és közös pályázati lehetőségek fel-
kutatása. A programban a civil szféra 
és a piac szereplői mellett részt vesz-
nek felnőttképzési, humánerőforrás 
fejlesztési központok és módszertani 
tanácsadók is. A stratégia kapcsolódik 
az uniós forrásokat beépíteni kívánó Új 
Magyarország Fejlesztési Terv céljai-
hoz, valamint a program szerves része 
a Közép-Magyarországi Régió uniós 
célkitűzéseinek is. 

Foglalkoztatási paktumot 
fogadtak el
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Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület – köztük Kispest –, a munka-
erő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő emberek segítése érdekében. Az együtt-
működést rögzítő paktumot január 29-én írták alá a XVIII. kerületi Rózsa Ferenc Művelődési 
Házban tartott rendezvényen.

Horváth Csaba, főpolgármester-helyettes, valamint Mester László és Gajda Péter polgármesterek
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Wekerle 
Centenárium
Társasági esttel indult a Wekerle 
Centenárium rendezvénysorozata 
január 26-án a KMO-ban. Az ese-
ményen Burány Sándor kerületi 
országgyűlési képviselő mellett 
Horváth Csaba és Ikvai-Szabó 
Imre főpolgármester-helyettesek 
is részt vettek Az idén 100 éves 
városrészt számtalan esemény 
népszerűsíti még az év folyamán. 

Vetítéssel kezdődött az ünnepi év nyitó-
rendezvénye: Somogyvári Rudolf és Zajti 
Gábor rövidfilmje a Wekerle-telep egyedi
hangulatát mutatta be a közönségnek. A 
társasági est vendégeit elsőként a Wekerlei 
Társaskör Egyesület elnöke köszöntötte. 
A wekerlei civil szervezetek és az önkor-
mányzat összefogásával megvalósuló gaz-
dag programsorozat céljairól szólva Nagy 
Tamás úgy fogalmazott: minél több ember 
figyelmét fel kell hívni a Wekerle-telep érté-
keire, s ennek segítségével tovább kell erősí-
teni a közösségformálást a városrészben. A 
kulturális feladatokat koordináló Romhányi 
András az önkormányzat példamutató tá-
mogatásáról beszélt. A polgármester azt az 
1908-as rendeletet méltatta, amely határo-
zott a Wekerle-telep létesítéséről, és lehető-
vé tette – mint fogalmazott –, hogy angol 
mintára egyedi érték jöjjön létre. Hangsú-
lyozta, a telep építészeti egységet és közös-
séget is alkot. Az önkormányzat kétszer 30 
millió forintos támogatásával kapcsolatban 
Gajda Péter elmondta: az összeg egyik fele 
a wekerlei városkép és arculat megőrzését 
szolgálja, azokat a fejlesztéseket szeretné 
megvalósítani a kerület, „amelyek vissza-
hozzák az eredeti hangulatot”, míg a másik 
részét kiemelkedő kulturális rendezvények-
re fordítják. Köszöntője végén a centenári-
um mottóját idézve – „Wekerle, ahol értéket 
őriz az idő” – a polgármester kijelentette, 
bízik benne, hogy ez az idő nemcsak múlt 
és jelen, hanem Kispest és a Wekerle szem-
pontjából a jövő is. Az ünnepi beszédeket 
követő rövid műsor a 20-as évek orfeumi 
hangulatát varázsolta a KMO színházter-
mébe. A fellépők között Sándor Szilvia 
előadóművésznek, az Art’ Sok táncosainak, 
valamint a Mágnes Színház két növen-
dékének, Zelencsuk Katának és Tassonyi 
Balázsnak tapsolhatott a közönség. A va-
csora alatt a Coctail együttes szalonzenéje 
és Szabó Győző színművész előadásában 
Karinthy Frigyes történetei szórakoztatták 
a vendégeket. A társasági esttel kezdődött 
centenáriumi ünnepségsorozat a szervezők 
szándékai szerint mindenki számára kínál 
érdekességet. A hagyományos wekerlei 
programok mellett több sport- és kulturális 

rendezvény, kiállítás, hangverseny, könyv-
bemutató is lesz az idén. Számos esemé-
nyen – ilyen például a „Szép házak – szép 
udvarok” pályázat, a régi tárgyak gyűjtése 
és vetélkedők – a közösség aktív közremű-
ködésére is számítanak a szervezők.

Városvédők 
Kispesten

A Budapesti Városvédő Egyesület 30 tag-
ját látta vendégül január 16-án a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény (Fő utca 38.). A 
vendégek Kispest történetével ismerkedhet-
tek, majd Wekerle-telep nevezetességeit te-
kintették meg. A januári találkozó – melyet 
az egyesület kispesti csoportjának vezetője, 
Koppány Eteléné kezdeményezett – nem 
volt előzmények nélküli, mivel tavaly ta-
vasszal a helytörténeti gyűjtemény vezetője 
már tartott előadást Kispestről az egyesület 
székhelyén. Siklós Zsuzsanna helytörténész 
mostani nagy tetszést aratott vetítéssel egy-
bekötött előadása után a Wekerlei Társaskör 
Egyesületben, Nagy Tamás elnök a telep 
kialakításának és építésének történetével 
ismertette meg a városvédőket, vázolta a 
mai állapotokat, majd rövid séta keretében 
bemutatta a Wekerle nevezetességeit. Sik-
lós Zsuzsanna, a helytörténeti gyűjtemény 
vezetője lapunknak elmondta: a kapcsolatot 
a jövőben is folytatni szeretnék, tervezik a 
következő programot, amivel tovább nép-
szerűsíthetik Kispestet és az idén 100 éves 
Wekerle-telepet.  

Folytatódott 
a sportfórum

Újabb találkozót tartott január 16-án a pol-
gármester kezdeményezésére tavaly életre 
hívott kerületi sportfórum. A meghívott 
39 kispesti sportszervezet közül több mint 

20 képviselője, valamint Eördögh Gábor 
alpolgármester, Szujkó Szilvia és Gulyás 

Zoltán bizottsági elnökök vettek részt. A 
megbeszélésen az önkormányzat és a szer-
vezetek közös nyilatkozatot fogadtak el 
arról, mit vállal sport területén a kerület, 
valamint rögzítették a sportfórum célját 
és szerepét. A kerület pénzbeli támogatást 
nyújt a jövőben is mind az egyéni sporto-
lóknak, mind a szervezeteknek, valamint 
a nem közvetlen anyagai támogatások 
körében kezdeményezi a sportszervezetek 
eredményeit és elérhetőségeit tartalmazó 
sportévkönyv létrehozását. Emellett segít-
séget nyújt a nem kispesti pályázati lehető-
ségek folyamatos figyelésében, és lehető-
séget biztosít a kispest.hu internetes olda-
lon egy információs adatlap létrehozására 
is. A sportfórumot a véleménynyilvánítás 
fontos eszközeként, döntés-előkészítő, 
koordináló testületként határozza meg az 
egyhangúlag elfogadott nyilatkozat, melyet 
a jövőben még a szakbizottság, valamint a 
képviselő-testület is tárgyalni fog.  

Maszkok 
és arcok

„Maradt mi volt a 80-as években, követke-
zetes és öntörvényű festőművész. Sohasem 

kötött kompromisszumokat…Festményei 
tele vannak tartalommal, de korántsem 
az ideák világában… Folyamatosan mér-
legeli a festészeti helyzeteket, azt, hogy 
egy festmény hogyan generál egy másikat. 
Minden képe megformált és átformált.” 
Ezekkel a szavakkal ajánlotta a közön-
ség – érdeklődők, ismerősök, barátok 
– figyelmébe Katona Zoltán tárlatát január
25-i esti megnyitójában Hudra Klára mű-
vészettörténész. A Block csoport egyik 
alapítójaként és a csoport kiállításainak 
állandó résztvevőjeként is ismert alko-
tó 19 képe látható a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben március közepéig. A 
Római Akadémián tavaly ösztöndíjasként 
töltött idő ihlette képek mellett új művek-
kel is találkozhatnak az érdeklődők.

A kerületé marad
a Deák gimnázium
Hivatalos munkalátogatásra érke-
zett január 15-én Kispestre Hor-
váth Csaba humánpolitikáért fe-
lelős főpolgármester-helyettes. A 
fővárosi delegáció tárgyalásokat 
folytatott a kerület vezetőivel: 
megállapodtak, hogy Budapest 
pénzt biztosít a Deák gimnázium 
fenntartására, valamint forrá-
sokat keresnek az idei wekerlei 
centenáriumi rendezvények tá-
mogatására is. 

Gajda Péter polgármester a látogatás 
kapcsán elmondta, a kerület bemutatása 
mellett megbeszélést folytattak a Kispesti 
Deák Ferenc Gimnázium jövőjéről, vala-
mint a wekerlei centenáriumi rendezvé-
nyek forrásainak bővítéséről. (A kispesti 
képviselő-testület még tavaly döntött 
úgy, hogy visszaadja a fővárosnak a kö-
zépfokú oktatási intézmény fenntartását 
és működtetését.) A januári tárgyalások 
eredményeképp sikerült olyan megoldást 
találni – hangsúlyozta a polgármester –, 
hogy továbbra is a kerület fenntartásában 
működhessen az intézmény. Horváth 
Csaba hozzátette, a fővárosi középfokú 
oktatási intézmények fenntartásában 
jelenleg vegyes modell alakult ki, egyes 
intézményeket a főváros, másokat a kerü-
letek működtetnek. A főpolgármester-he-
lyettes hangsúlyozta, jelenleg olyan hosz-
szú távú finanszírozási modellt próbálnak
kialakítani az ágazatban, amely segíti az 
intézmények működtetését, ugyanakkor 
meghagyja a kerületek önállóságát a 
fenntartásban. Lapunk kérdésére vála-
szolva elmondta, a szeptemberi tanévtől 
a főváros tanulónként 80 ezer forinttal 
támogatja a kispesti Deák gimnázium 
működtetését, s ez biztosítéka annak, 
hogy a jövőben is a kerület fenntartá-
sában maradhat az oktatási intézmény. 

A wekerlei centenáriumi ünnepségek 
kapcsán Gajda Péter elmondta, Kispest 
egyik kiemelt városrésze a Wekerle-telep, 
a 2008-as ünnepségsorozathoz a kerületi 
önkormányzat 30 plusz 30 millió forintos 
támogatással járul hozzá. Horváth Csaba 
hozzátette, a Wekerle-telep méltán ismert 
és elismert városrésze nemcsak Kispest-
nek, hanem egész Budapestnek, a jeles 
esemény fővárosi támogatására pályázati 
források állnak rendelkezésre. A tárgya-
lások után a Wekerlei Társaskör Egyesü-
letbe, a Deák gimnáziumba, a Vass Lajos 
iskolába, valamint a Kispesti Egészség-
ügyi Intézetbe látogattak el vendégek és 
vendéglátók.

Pályázati siker
Egymillió forintot nyert a Vass 
Lajos Általános Iskola szakmai 
anyagával az intézményt fenn-
tartó önkormányzat a Fővárosi 
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 
eszközbeszerzési pályázatán.

Az iskola a pályázati célban szereplő alsó 
és felső tagozatos szakkönyvek, sport- és 
oktatást segítő eszközök (például zenei, 
történelmi CD-k, DVD-k, az ezeket leját-
szó berendezések és térképek), fejlesztő 
játékok, valamint számítógép vásárlására 
fordíthatja az összeget. „Örülök, hogy a 
Vass iskola minden pályázati lehetőséget 
kihasznál, hogy még tovább emelje az in-
tézményben folyó oktatás amúgy is magas 
színvonalát” – értékelte a pályázati sikert 
Vinczek György. Az alpolgármester hoz-
zátette, máris kezdődhet a beszerzés, így a 
gyerekek már márciustól használhatják az 
új eszközöket.

Bolyais 
konferencia
Zárókonferencián ismertette 
szülőkkel és pedagógusokkal a 
kompetencia alapú oktatás elmúlt 
években szerzett tapasztalatait a 
Bolyai iskola január 21-én a Ma-
gyar Természettudományi Múze-
umban. Az előadások ideje alatt 
az iskola tanulócsoportjai múzeu-
mi foglalkozásokon vettek részt.

A kispesti oktatási intézmény három éve 
sikerrel pályázott az Oktatási Miniszté-
rium „Felkészülés a kompetencia alapú 
oktatásra” című HEFOP pályázatán, és kö-
zel 18 millió forintot nyert a kompetencia 
alapú oktatás bevezetésére. A támogatás 
30 százalékát fordíthatták eszközfejlesz-
tésre – laptopokat, interaktív táblákat 

vásároltak – a pályázati összeg további 
részéből szakmai továbbképzéseket finanz-
szírozhattak. A januári programon Holler 
Judit múzeumpedagógus a konferenciának 
helyt adó közművelődési intézményt mu-
tatta be, Röhrig Éva iskolaigazgató pedig 
a kompetencia alapú oktatás bevezetéséről 
tartott előadást. Kovács Tamás, a szakmi-
nisztérium támogatáskezelő igazgatósá-
gának csoportvezetője a projekt zárásával 
kapcsolatos feladatokat ismertette, majd 
Kövér Miklósné, Mikófalvi Péter, Oláhné 
Csatlós Erzsébet és Spányik Simon Éva a 
kompetencia alapú oktatás tapasztalatairól 
és pedagógiai hatásvizsgálatukról beszél-
tek. Röhrig Éva intézményvezető a több 
éves programról lapunknak kijelentette: a 
nehézségek ellenére érdemes volt pályázni, 
az iskola szervezeti kultúráját gazdagította 
a sikeres pályázat, mert a gyerekek fejlő-
dését szolgálta.

Elismerés a neve-
lési szakembernek
A „Magyar Bölcsődékért” alapított 
Akócsi Ágnes Díjat kapta Franca 
Lászlóné, a kerületi Egyesített 
Bölcsődék vezetője. 

A kitüntetést Acsainé Végvári Katalin, 
az alapító Magyar Bölcsődék Egyesüle-
tének vezetője nyújtottá át január 25-én 
a Bourbon Rendezvényházban tartott 
ünnepségen. Franca Lászlóné lapunknak 
elmondta: megtisztelő számára a díj, mely 
munkájának maximális elismertségét jelzi. 
Az évente adományozható, országos díjat 
azok kaphatják, akik „a bölcsődék ügyéért 
fáradhatatlanul, példamutatóan dolgoztak 
és a bölcsődék értékeinek gyarapításában 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak” – áll a 
méltatásban. A kerületi pedagógiai szakem-
ber kispesti munkáját 1975-ben az Arany 
János utcai bölcsődében kezdte, 1978-tól 
pedig egészen napjainkig az egyesített böl-
csődei hálózat vezetőjeként dolgozik.
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A népszavazásról
2008. március 9-ei országos ügydöntő 
népszavazás

Tisztelt Választópolgárok! Sólyom László 
köztársasági elnök 2008. március 9-re ki-
tűzte az országos ügydöntő népszavazást.

A népszavazással kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalók és határidők:

- 2008.02.22-ig valamennyi választójog-
gal rendelkező polgárnak meg kell kapnia 
– kerületünkben postai úton – a választási 
értesítőt. Aki ezen időpontig nem kapja 
meg értesítőjét, hivatalunk okmányirodá-
ján (fsz. 19. sz. szobában) kérheti annak 
pótlását személyesen, minél előbb, mert a 
szavazás napján már nem lesz lehetősége a 
névjegyzékbe vételre.
- 2008.02.20-02.27 között a hivatal ok-
mányirodáján közzétesszük a választói 
névjegyzéket. Ez alatt az idő alatt lehet 
kifogással élni, amennyiben valaki nem 
szerepel a névjegyzékben, vagy azon jogo-
sulatlanul szerepel.
- 2008.02.15-ig lehet jelentkezni a szava-
zatszámláló bizottság tagjának, a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Irodáján 
Holicska Sándornénál. Tel.: 347-4577.
- 2008.02.19-én a kerületi önkormányzat 
képviselő-testülete megválasztja a kerületi 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait.
- 2008.02.22-én 16.00 órakor lezárul a je-
lentkezés a külképviseleti névjegyzékekbe 
(a felvétel az okmányirodán kérhető sze-
mélyesen, meghatalmazott útján, ajánlott 
levélben) úgy, hogy az 22-éig megérkez-
zen.
- 2008. 02. 29-én 16.00 óráig delegálhatnak 
a szavazatszámláló bizottságokba tagokat, 
a népszavazási kezdeményezést benyújtók 
és a kezdeményezés benyújtásában részt 
nem vevő, de országgyűlési képviselő cso-
porttal rendelkező pártok.
- Igazolást kérni 2008.03.07-én 16.00 órá-
ig az okmányirodában lehet személyesen, 
illetve meghatalmazott útján, valamint 
ajánlott levélben úgy, hogy az 2008.03.04-
én 16.00 óráig megérkezzen az okmányiro-
dához.
- Igazolással szavazni kerületünkben 
kizárólag a 21. sz. szavazókörben lehet, 
(JATE Budapesti Média Intézet Budapest 
XIX., Fő utca 22.).
- Ha a választópolgár mozgásában gátolt, 
kérésére – Magyarországon – mozgóur-
nát kérhet, melyet kizárólag írásban tehet 
meg.
- A népszavazás napján 6.00 órától 19.00 
óráig lehet szavazni, az értesítőben megje-
lölt helyen, illetve igazolással kizárólag a 
21. sz. szavazókörben lehet.

Tisztelt 
Választópolgárok!

A népszavazással kapcsolatos kérdéseiket 
hivatalunkban a 347-4577, valamint 347-
4567, illetve a 347-4529, vagy a 347-4530 
telefonszámokon is feltehetik.
A választói névjegyzékkel kapcsolatos kér-
déseiket a 347-4907, 347-4545 telefonszá-
mon tehetik fel.
Kérdéseiket feltehetik írásban is – levél-
ben - a jegyzői irodára juttassák el. Fa-
xon a 282-9964-es számra, e-mailben a 
jegyzo@kispest.hu címre. A választással 
kapcsolatban folyamatosan adunk tájékozta-
tást a hivatal (www.hivatal.kispest.hu) és az 
önkormányzat (www.kispest.hu) honlapjain.

Helyi Választási Iroda

Helyi Választási 
Iroda

A Helyi Választási Iroda tagjai:
Dr. Istvánfi Sándor a Helyi Választási 
Iroda vezetője. Dr. Kiss Anna a Helyi 
Választási Iroda helyettes vezetője. Kaposi 
György, Réti Gábor, Füredi Péter, dr. Ve-
res Anikó, Székelyné Schwarcz Mária, 
Sebestyén Andrea, Holicska Sándorné, 
Szántó Lászlóné, Póti Tímea, Horog Mag-
dolna, Bors Tibor, Koleszár Erika és Tóth 
Ferencné.

A Helyi Választási Iroda címe:
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. 
ép. I. 27. (Jegyzői Iroda)
Telefon: 282-9742, fax: 282-9964
E-mail: jegyzo@kispest.hu

Szavazatszámláló 
bizottságok

Tisztelt Kispesti Választópolgár!
A 2008. március 9-ére kitűzött évi orszá-
gos népszavazás lebonyolítása érdekében 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
várjuk azon választópolgár jelentkezését, 
aki kispesti állandó lakcímmel rendel-
kezik és pártnak nem tagja. Jelentkezés 
személyesen, nyilvántartólap kitöltése 
mellett: Budapest Főváros Kispest Pol-
gármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Iroda 
Budapest XIX. ker. Városház tér 18-20. I. 
em. 33. Holicska Sándorné főelőadónál.  
Telefon: 282-9041.
Jelentkezési határidő: 2008. február 15.

Dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Igazolással 
szavazók

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 10. § (2) bekezdése alapján, mint 
a Helyi Választási Iroda vezetője az alábbi 
szavazókört jelölöm ki, ahol azok a válasz-
tópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme 
a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály 
értelmében csak az adott település megne-
vezését tartalmazza, illetőleg akik igazo-
lással rendelkeznek: 21. szavazókör JATE 
Budapesti Média Intézet (Fő utca 22.).

Dr. Istvánfi Sándor
jegyző

Hirdetmény
Hirdetmény a Derkovits Gyula utcát 
elkerülő út tervéről

A Derkovits Gyula utcát elkerülő út Vak 
Bottyán utca – Alsó erdősor nyomvonalú 
tervezési területére kerületi szabályozási 
terv készült, s került elfogadásra (2/2006-
.(I.17.) számon. Kerületi megbízás alap-
ján az engedélyezési terv 2006. év végén 
elkészült. Egyeztetéseket, jóváhagyá-
sokat követően a tervező 2007. június 
elején benyújtotta a tervet engedélyezte-
tésre. Értesítjük az engedélyezési eljá-
rás tisztelt ügyfeleit (ingatlantulajdonos, 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
jogszerű használó, akinek ingatlanát a 
közlekedési létesítmény terület-igény-
bevétellel érinti, ingatlana a közlekedési 
létesítmény területével közvetlenül hatá-
ros, vagyonkezelő, közművek tulajdono-
sa (kezelője), hogy a XIX. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal megbízásából eljáró 
PRO URBE Kft. (tervező) kérelmére, a 
Budapest XVIII-XIX. kerületi Vak Boty-
tyán utca – Alsó erdősor nyomvonalon 
létesítendő (Derkovits utcát tehermente-
sítő) gyűjtőút építésének engedélyezésére 
útügyi hatósági eljárás indult Budapest 
Főváros Önkormányzata Főpolgármeste-
ri Hivatal, Közlekedési Ügyosztály, Köz-
lekedési Hatósági Alosztályán.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos 
kérdéseikkel az ügyfelek Csontos Péter 
alosztályvezetőhöz fordulhatnak: 

telefon/fax: 327-1474, 327-1550, 
cím: 1052 Bp. Városház u. 9-11., 
levélcím: 1364 Bp. 4. Pf. 1.), 

aki az iratbetekintés, valamint nyilatko-
zattétel lehetőségét előzetes egyeztetést 
követően tudja biztosítani.

Dr. Istvánfi Sándor
 jegyző

Nemzetiségi est
Újra kulturális hagyományaikból 
adtak ízelítőt a kerületi nemze-
tiségek február 1-jén: a zene és 
a tánc mellett egymás ételkülön-
legességeit is megkóstolhatták a 
XIII. Kisebbségi Esten a KMO-ban. 
A hagyományos rendezvény ta-
valy az intézmény felújítása miatt 
elmaradt.

Hét kerületi kisebbségi önkormányzat 
képviselőit és vendégeit köszöntötte a 
polgármester a megújult KMO színház-
termében. Külön üdvözölte a Czeslow 
Bartl polgármester vezette lengyel 
delegációt, amely a testvérvárosi kap-
csolat felvételének szándékával érkezett 
Krzeszowicéből Kispestre. Beszédében 
Gajda Péter példamutatónak nevezte a 
kerületi kisebbségek ünneplésének ha-
gyományát. Elmondta, Kispest híres ar-
ról, hogy kiemelten támogatja a kerületi 
közéletben is szerepet vállaló kisebbségi 
önkormányzatokat. Hozzátette, ezt a jö-
vőben is fontosnak tartja az önkormány-
zat. A megnyitót követően a cigány ki-
sebbség zenekarának előadásával indult 
a műsor: Németh „Csicsó” József prímás 
vezetésével ismert dallamok csendültek 
fel. A folytatásban az Iliosz táncosai va-
rázsoltak görög hangulatot a színpadra, 
majd a lengyel küldöttséggel érkezett 
krzeszowicei gyerekek dalainak és egy 
másik csoportjuk jazzbalett-előadásának 
tapsolhattak a nézők. Temperamentumos 
táncok és zenék következtek: a bolgá-
rokat a Martenica, a szerbeket a Tabán 
együttes képviselte, a kisebbségi esteken 
először szereplő románok az anyaor-
szágban is sikert aratott Cerbur de Aur 
(Aranyszarvas) táncosaival lepték meg a 
közönséget. A több mint kétórás műsort 
a horvát kisebbség produkciója zárta: a 

tököli Slavuj énekkar és a garai Bácska 
zenekar régi horvát dalokat szólaltatott 
meg. Zeneszó mellett tartott az ételkós-
toló is: a horvát húsos és túrós burek 
mellé szerb, magyar és horvát dalok is 
jártak a horvát zenészek és énekesek 
közreműködésével. A lengyel gyerekek 
tánca jól példázta sikerüket. A zenével 
fűszerezett horvát csemege mellett a ro-
mánok mititét, padlizsánkrémet és túrós 
buktát, roma kisebbség borjúpörköltet, a 
lengyelek pacallevest, valamint gulyást 
kínáltak sziléziai nokedlivel a vendé-
geknek. A szerb gasztronómiai palettát 
csevabcsicsa, sült paprika és kolostori 
szilvapálinka képviselte, a bolgár konyha 
kebabbal, rablóhússal, kavarmával (le-
csós hús aszalt szilvával és gombával) és 
töltött szőlőlevéllel várta az ínyenceket. 
A görögöknél szuflakit, tzatzikit és fa-
sírtot lehetett kóstolni, édességnek pedig 
baklavát. És aki megkívánta, az ouzót és 
a Metaxát is kortyolhatott.

Gyümölcskarnevál
az Europarkban
Három-négy méteres, déli gyü-
mölcsökből született alkotásokat 
csodálhatott meg a közönség két 
héten keresztül a kispesti bevá-
sárlóközpontban. 

A karnevált január 28-án nyitotta meg 
Erős Antónia, az Egy csepp figyelem
Alapítvány elnöke, Hanga Zoltán, az Ál-
latkert szóvivője, valamint Fábián Attila, 
az Europark igazgatója. 
Az ismert tévés személyiség az egész-
séges életmód fontosságára hívta fel a 
közönség figyelmét, majd a bevásárló-
központ igazgatója arról beszélt, hogy a 
kerület üzletközpontja feladatának tekin-
ti, hogy a kispesti vásárlóközönségnek 
egyedülálló kiállításokkal kedvesked-
jenek. A megnyitót követően a Méhek 
formáció adott koncertet a látogatóknak. 
A szervezők szerint az egészséges élet-
módra nevelés a fő célja a február 10-ig 
tartó, Téli Gyümölcskarnevál névre ke-
resztelt rendezvénynek, ahol az érdeklő-
dők találkozhatnak például a Taj Mahal 
gyümölcsös, kicsinyített másával, de 
az óriás teáskanna is képviselteti magát 
a szokatlan kiállításon. A karneválon 
a szobrok mellett az állatok is fontos 
szerepet kapnak. A több mint 5 ton- 
nányi gyümölcstengert a kiállítás végén 
a Budapesti Állatkert lakóinak ajánlja fel 
az Europark. A rendezvény az egészség 
megőrzésére különböző – gyerekeknek 
és felnőtteknek szóló – programokkal is 
igyekszik felhívni a figyelmet. Az alkotó
kedvű gyerekek fotópályázaton is részt 

vehettek saját gyümölcsszobraik képének 
beküldésével, február 2-án és 3-án pedig 
a Magyar Dietetikusok Országos Szövet-
ségének szakemberei segítségével a test-
zsír-mérés, a testtömeg index-számítás, a 
vérnyomásmérés és a vércukorszint mé-
rés közül választhattak az érdeklődők. A 
karnevál február 10-én ért véget, amikor 
az Europark vezetése Erős Antóniával 
együtt lebontotta a szobrokat, és ünne-
pélyesen átadta a gyümölcshegyet az 
állatkert képviselőinek.

Gyorshajtókra 
vadásztak
Kétórás akció keretében a Méta 
utca felől érkező autók sebessé-
gét mérték a kerületi rendőrök az 
önkormányzattól korábban kapott 
műszer segítségével január 9-én 
délelőtt a Kassa utca–Pozsony 
utca kereszteződése előtt. Az 
ellenőrzés során 13 gyorshajtót 
állítottak meg. 

A kerületben tavaly megközelítőleg 350–
400 olyan baleset történt, amely rendőri 
intézkedést igényelt. Hat következett be 
a Kassa és a Pozsony utca találkozásánál: 
kettő könnyű, egy súlyos sérüléssel járt, 
háromban anyagi kár keletkezett. Ugyan 
a kiemelt, forgalmas helyeken – az Ady 
Endre út és az Üllői út nagyobb kereszte-
ződéseiben – ennél több baleset volt, ám 
ezek arányosan inkább anyagi kárral és 
kevesebb személyi sérüléssel jártak, mint 
a kertvárosiak. A januári sebességméré-
sen a Kispest Közbiztonsági Alapítvány 
alelnökeként jelen lévő Tóth Tibor képvi-
selő lapunknak elmondta, a gyorshajtók 
megfékezésére már az idén a Nádasdy 
utcaihoz hasonló sebességjelzőket he-
lyeznek el a kertvárosi csomópontban. 
Megtudtuk, hogy a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében az önkormányzat a jö-
vőben lámpás kereszteződés kialakítását 
is tervezi a Kertváros legveszélyesebb 
kereszteződésében.

Uniós 
támogatások

Egyre több cég ismeri fel, hogy forrásaik 
bővítésében nagy segítséget jelenthetnek 
az európai uniós pályázatok. A kerületi 
vállalkozások igyekeznek is élni a lehe-
tőséggel, hiszen az elmúlt év során össze-
sen több mint félmilliárd forint pályázati 
támogatást kaptak Kispesten működő és 
kerületi székhelyű cégek európai uniós 
forrásból.



Kérem támogassa a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületét adója 1%-
val. Ezzel segítve, hogy több mint 10 éves egyesületünk továbbra is 
segíthesse a kispesti családokat.

Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete 
Adószám: 18072787-1-43

Valamint ezúton is köszönjük azoknak, akik tavaly is támogattak min-
ket, hogy adójuk 1%-val segítették a nyári gyerektábor megvalósítását, 
így csalva mosolyt a gyerekek arcára.
 

Köszönettel: 
Kovács Árpád

elnök
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Hallgattam néhány hete a rádiót a kocsiban, 
és persze a híreket. A hírolvasó azt mondta, 
nemzetközi orvos konferenciát tartanak 
Budapesten, hogy kiderítsék, miért van 
ennyi császármetszéssel lebonyolított szü-
lés Magyarországon. Ezen a téren ugyanis 
listavezetők vagyunk. Azt hittem rosszul 
hallok. Engem ugyanis nem lepett meg, hogy 
listavezetők vagyunk, az viszont hogy az 
orvosok nem tudják, hogy mi az oka, annál 

inkább. Ha valaki, hát egy szülész-nőgyógy-
ász tudja, mi a pontos ok.
Elárulom: ugyanaz, ami miatt a magyar gye-
rekek kirívóan nagy hányada hétköznap és 
munkaidő alatt születik. Pedig a természet-
nek vagy a Gondviselőnek nincs munkaide-
je. Valamikor ennek megfelelően születtek 
a kisdedek is, tudták mikor van itt az ideje, 
legyen szó éjjelről vagy nappalról, hétköz-
napról vagy vasár- és ünnepnapról.
Ma már másképp van. Ma akkor jön világra 
az újszülött, amikor a kismama nőgyógyásza 
szolgálatban van. Az ok: alkalmanként 70-90 
ezer forint az orvos zsebébe. Budapesten egy 
szülés „hálapénze” nagyjából ennyi. Ezért 
a pénzért pedig megéri egy kicsit átállítani 
természet ősanyánk órájának mutatóját, úgy, 
hogy az érdekelt doki éppen benn legyen. Így 
aztán, ha a kiírt időpontban mégsem jönne a 
baba, biztos, ami biztos megindítják a szü-
lést, s hogy ne legyen semmi komplikáció, 
császármetszést alkalmaznak. Nap mint nap 
hallani ilyen esetekről baráti, családi kör-
ben. Még egy betelefonálós rádióműsorban 

is hallottam. A kedves hallgató részletesen 
ecsetelte – személyes tapasztalatokból – a 
tarifaárakat, miközben felháborodva kelt ki 
a 300 Ft-os vizitdíj ellen.
Megértem a hallgatót, de a példa sajnos pon-
tosan rávilágít arra, mennyire beletörődtünk 
mára egy elképesztő helyzetbe. A helyzet 
ugyanis az, hogy azt hisszük, hogy több tíz-
ezer forint hálapénz ugyanúgy hozzátartozik 
az élethez, mint maga a születés vagy az el-
múlás. Harcolni legfeljebb a 300 Ft ellen kell, 
a többi rendben van. Fizetünk, mikor gyerek 
születik, fizetünk, mikor egy hozzátartozónk
kórházban haldoklik, fizetünk úgy általában
minden alkalommal, mikor kórházi ápolásra 
szorulunk. Nem kicsit, sokat. Nem akarok 
igazságtalan lenni, tudom, hogy az orvosok, 
nővérek fizetése nincs a topon (bár ezt szinte
minden szakmában el lehetne mondani) és a 
hálapénz annál nagyobb, minél feljebb van 
valaki a ranglétrán. De ez a rendszer mára 
így, ahogy  van tarthatatlanná vált. És mi a 
helyett, hogy a lényegről vitatkoznánk, 300 
Ft-ról szavazunk. Hát érdemes elmenni?

Konferencia

Pa
rl

am
en

ti
 n

ap
ló

Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselőjének rovata

A Nevelési Tanácsadó munkatársa 
Kucseráné Molnár Anikó fejlesztőpedagó-
gus elsősorban szülők részére tájékoztató 
jellegű előadást tartott januárban az isko-
laérettségről, iskolaválasztásról, valamint 
a szülői teendőkről az iskolakezdéssel kap-
csolatban. A következő tanévet (2008/09) az 
a gyermek kezdheti meg, aki az idei évben 
május 31-ig betölti a 6. életévét. Amennyi-
ben a gyermek mind testileg, mind értelmi-
leg és szociálisan is érett az iskolakezdésre, 
javasolt az iskolai tanulmányok megkezdése. 
Bizonytalanság esetén az óvoda javaslatára, 
vagy a szülő önként jelentkezése alapján 
fontos az iskolaérettségi vizsgálat elvégzése. 
A rugalmas beiskolázás lehetővé teszi, hogy 
amennyiben egy gyermek még nem min-
den területen érett az iskolára, s még csak 
a 6. életévét tölti most be, úgy az óvoda és 
a szülők közös megegyezése alapján még 
egy év óvodai nevelésben részesülhet. Azok 
a gyermekek, akik a 7. életévüket 2008. év 
augusztus 31. és december 31. között töltik 
majd be, még maradhatnak szükség esetén 
óvodában, ha ezt a nevelési tanácsadó, vagy 
a szakértői bizottság szakvéleménnyel alátá-
masztva indokoltnak látja, és ezzel a szülő is 
egyetért. A megfelelő támogató nevelés, in-
tenzív fejlesztés mellett tehát így biztosítha-
tó a plusz egy év elteltével a sikeresebb isko-

lakezdés. A hatályos törvények értelmében, 
ha egy gyermek a 7. évét 2008. augusztus 
31-e előtt már betölti, akkor viszont meg kell 
kezdenie iskolai tanulmányait, tehát nem 
maradhat tovább óvodás! A körültekintő 
iskolaválasztás magában foglalja a gyermek 
érdeklődési körének megfelelő intézmény, 
valamint a gyermek személyiségtípusához 
illő tanító néni választását! Érdemes az isko-
lával, pedagógussal még a beiratkozás előtt 
közelebbről megismerkedni („iskolakóstol-
gató foglalkozások”), az iskola napirendjét, 
életét, az első napokat lépésről-lépésre 
átbeszélgetni. Jó, ha a megcsillantjuk előtte 
a lehetőséget, hogy milyen jó lesz, ha majd 
tud írni-olvasni, és sok új barátja is akad stb.  
A gyermeket érdemes bevonni az előké-
születekbe: tanszervásárlás, tanító nénivel 
való találkozás, információszerzés a leendő 
iskoláról, sok-sok nyugodt, jókedvű beszél-
getés otthon a rá váró új helyzetekről. Cél, 
hogy minél nagyobb kedvvel, érdeklődés-
sel, vágyakozással kezdődjenek az iskolás 
évek, s szorongás nélkül, zökkenőmentesen 
történjen az óvoda-iskola közötti átmenet.  
A Nevelési Tanácsadó munkatársai szívesen 
állnak a szülők-pedagógusok rendelkezésé-
re, ha további információra, segítségre van 
szükségük. Elérhetőségeink: Bp. XIX. Esze 
T. u. 67.  Tel: 282-9941.

A magas vérnyomás korunk egyik népbe-
tegsége. Emellett úgynevezett civilizációs 
kórság is, hiszen kialakulásában nagyon 
gyakran játszanak szerepet olyan civilizáci-
ós ártalmak, mint pl. a környezetszennyezés 
az elhízás, a túlzott sófogyasztás, vagy a 
testmozgás hiánya. (Nem szabad komolyan 
venni Churchill 90 éves kora körül tett ki-
jelentését, miszerint mindent a sportnak 
köszönhet, hiszen nem sportolt soha egy 
percet sem.) A vérnyomás – normális körül-
mények között, akár a pulzusszám – állan-
dóan változik, függ a pillanatnyi terheléstől, 
lelkiállapottól, életkortól, nemtől, egyébként 
meg genetikai adottságok, betegségek befo-
lyásolhatják. Ha valakinél rendszeresen ma-

gas vérnyomást mérnek, alapos vizsgálatra 
szorul. A diagnózist természetesen orvos 
mondhatja ki. Amennyiben megállapította 
a magas vérnyomás betegséget, az egyúttal 
azt is jelenti, hogy a beteg gyakorlatilag éle-
te egész során kezelésre (gyógyszer, diéta, 
stb.) és rendszeres ellenőrzésre szorul. A 
hypertóniának létezik jóindulatú (benignus) 
formája is. Ebben a szerencsés esetben ele-
gendő a testsúlycsökkenés, sószegény diéta, 
rendszeres mozgás! (Ez persze nem jelenti 
azt, hogy a hypertónia más, súlyosabb ese-
teiben ne lenne szükség az egyéb terápiák 
mellett ezekre a kiegészítő kezelésekre.)
Nemsokára kezdődik a nagyböjt. A mérték-
letesség, önmegtartóztatás – még ha nem is 
válik állandó erényünkké – csak használ ne-
künk. Fogadjuk – és tartsuk is – meg, hogy 
hetente 1x (2x,3x...7x) nagyot sétálunk a jó 
levegőn. (Ezt ne az ismert gyermekkórház 
környékén tegyük, ahol jó levegő híján mos-
tanában csak gyógyszerektől gyógyulnak 
az asztmás gyerekek...) Naponta többször 
fogyasszunk friss zöldséget, gyümölcsöt! 
(Ugye ismerős?) Alma, narancs, banán, cit-
rom, káposzta, hagyma, cékla, feketeretek 
– ezek mind az idénynek megfelelő táp-
lálékok. Aki szereti a halat, most kedvére 
dúskálhat, aki nem, az próbálja megszeret-

ni! Sokan félnek a szálkától, idegenkednek 
a halszagtól. Nekik ajánlom a nálunk is 
kapható (mélyhűtve is!) fehér húsú tengeri 
halakat, mint például a hekk, pangasius, 
lepényhal, nyelvhal, tőkehalak, vagy a 
drágább sügér, szentpéterhal, örgöghal. A 
rafinált módozatoktól a legegyszerűbbekig
számtalan módon készíthetők és nagyon 
finomak. (Szerintem a legegyszerűbbek,
amelyek nem nyomják el a természetes íze-
ket, a legjobbak!) 
Néhány jótanács a halak elkészítéséhez: 
1: Ha mélyhűtöttet veszünk, felhasználás 
előtt szobahőmérsékleten hagyjuk teljesen 
kiengedni. 2: Elkészítés előtt bő fél – egy 
órával kicsit sózzuk be, locsoljuk meg ke-
vés frissen facsart citromlével (ha akarjuk, 
fűszerezzük be kevés fehér- vagy fekete-
borssal) –  a só és a citrom hatására főzés-
kor, sütéskor kevésbé esik szét. 3: Soha ne 
főzzük-süssük a halat sokáig. Elegendő né-
hány perc! (Fajtától, nagyságtól függően.) 4: 
Sütéshez használjunk vajat vagy olívaolajat. 
Margarint soha. (Egyébként se.) 5: Bár „Át-
kozott a hal, amelyik harmadszor is vízben 
úszik”, ha nem akarunk bort inni hozzá, jó 
a víz is.
Egyébként meg föl a fejjel, hiszen mint tud-
juk: „Február, itt a nyár!”

Böjti jótanácsok hypertóniásoknak
dr. Vargha Péter főigazgató-főorvos rovata
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A kispesti önkormányzat képviselő-tes-
tülete január 22-én  és január 29-én is 
rendkívüli ülést tartott:

- Január 22-én a képviselő-testület és 
szervei szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendelet módosítását 
követően három közoktatási intézmény 
pályázati támogatásáról döntöttek a 
képviselők. Az Ady, és az Erkel iskola, 
valamint Napraforgó Óvoda a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett 
Közép-magyarországi Operatív Prog-
ram beruházási pályázatán vesz részt. 
Az Ady iskola „Egészséges és Modern 
Képzés – Kispest jövője”, az Erkel iskola 
„Gyermekeink jövője – az Erkel Ferenc 
Általános Iskola Modernizációja”, az 
óvoda „Napraforgó Óvoda Komplex Fel-
újítása” címmel nyújt be pályázatot, mey-
lyekhez az önrészeket a kerület biztosítja 
az intézmények számára.

- Több mint harminc kerületi intézmény, 
köztük iskolák, óvodák, a polgármeste-
ri hivatal, a Gazdasági Ellátó Szerve-
zet (GESZ), a Vagyonkezelő Műszaki 
Szervezet (VAMÜSZ), a Kispesti Csa-
ládsegítő Szolgálat és Gyermekjólé-
ti Módszertani Központ, a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési Ház (KMO), 
a Wekerlei Gyermekház, a Nevelési Ta-
nácsadó, a Kispesti Egészségügyi Inté-
zet, valamint a Kispesti Uszoda alapító 
okiratát módosította a testület.

- A képviselők elfogadták a polgármes-
ter értékelését dr. Istvánfi Sándor jegy-
ző 2007. évi tevékenységéről. Gajda Pé-
ter kiválóra minősítette a hivatalvezető 
munkáját.

- Utolsó napirendi pontként a beruházót 
képviselő tervezők tájékoztatták a testü-
letet a Kőbánya-Kispest metróvégállomás 
és környékére tervezett fejlesztésről. A 
régebbi elképzelésekhez képest építészeti 
és közlekedési szempontból is módosult a 
terv. Építészetileg a legfontosabb válto-
zás, hogy a leendő buszpályaudvar előtt 
a főváros szándékával megegyezően na-
gyobb parkosított közösségi teret hoznak 

létre. A terv több forgalomtechnikai vál-
tozást is tartalmaz. A Ferihegyi repülő-
térre vezető útra lehajtó sávot, azzal pár-
huzamosan egy csaknem 600 méteres új 
utat is építenek. Ez a megoldás szakembe-
rek szerint tehermentesíti a Vak Bottyán 
utca forgalmát, ugyanis a keleti irányból 
érkezőknek sem ezt az utat, sem a Sibrik 
Miklós felüljárót nem kell igénybe venni-
ük ahhoz, hogy a majdani létesítményhez 
hajtsanak. Újdonság még, hogy egy belső 
szervizutat is kiépítenek az OBI és a hi-
permarket telekhatárán, így a beszállító 
teherautóknak nem a Vak Bottyán utcá-
ban kell várakozniuk. A Vak Bottyán utca 
és a Sibrik felüljáró is 2x2 sávos lesz, a 
csomópontok előtt le- és felhajtó sávok-
kal, a felüljáró kispesti végén járdaszige-
tet alakítanak ki a buszpályaudvart nem 
érintő járatok számára. További változás, 
hogy az egyszintes metróvégállomáson 
megduplázzák a peronokat, így szétválik 
az indulási és az érkezési oldal. A szak-
emberek a közlekedési terv legfőbb elő-
nyének, azt tartják, hogy az egyéni és a 
tömegközlekedés szétválik a buszpálya-
udvarnál. Elhangzott: az építési engedély 
2008 januárjában jogerőre emelkedett 
és végrehajthatóvá vált, a tervek szerint 
2009 végére készül el a komplexum.

- A január 29-i rendkívüli testületi ülésen 
a képviselők felhatalmazták a polgár-
mestert, hogy módosítsa az Ady Endre 
út 97-99. alatti ingatlanra (Hattyú Park) 
vonatkozó 2005-ös adásvételi szerződést 
a tulajdonos Hattyú Park Ingatlanforgal-
mazó Kft.-vel. A változás értelmében a 
kft. 60 millió forint + áfa kifizetésével
váltja ki 96 milliós értékű tartozását. Az 
ingatlant a cégtől megvásárolni szándéko-
zó FirstFund Közép-Európai Befektetési 
Alapkezelő Zrt. csak akkor tudja vállalni 
az időközben leállt projekt befejezését, ha 
ez a feltétel teljesül. 
A 2005-ös szerződés megkötésekor a 
192,8 millió forint + áfa vételár felét a 
vevő kifizette az önkormányzatnak. A
fennmaradó résszel kapcsolatban úgy ál-
lapodtak meg, hogy a Hattyú Park Kft. 
(a BALUSZTRÁD Kivitelező Zrt. pro-
jektcége) a beruházás során felépítendő 
épületekben üzlethelyiségeket, lakásokat 

és gépkocsi beállókat ad a kerület tulaj-
donába, s ezek árát beszámítják a vételár-
hátralék összegébe. A cég beépítési köte-
lezettsége biztosítására a felek 5 éves idő-
tartamra visszavásárlási jogot állapítottak 
meg az önkormányzat javára. A hátralék 
kiegyenlítése érdekében 2006. április 
19-én adásvételi előszerződést kötöttek 
a II. ütemben (2007 végéig) felépülő in-
gatlanokra, és megállapodtak, hogy 2008. 
január 22-én véglegesítik a szerződést. A 
generálkivitelező BALLUSZTRÁD Rt. 
készfizető kezességet vállalt az önkor-
mányzatnak járó kötelezettségek teljesí-
tésére. 
A BALLUSZTRÁD 2006 őszén csőd-
eljárást kezdeményezett maga ellen, a 
hitelezők pedig a társasággal szemben 
indítottak felszámolási eljárást, ami az-
óta is folyamatban van. A Hattyú Park 
építése abbamaradt. Az azonos nevű 
kft.-vel szemben tehát lejárt követelése 
keletkezett az önkormányzatnak. Az in-
gatlan tulajdoni lapján 3,3 milliárd forint 
erejéig az MKB Bank NyRt. javára keret-
biztosítási jelzálog is be van jegyezve. A 
pénzintézet kilátásba helyezte, ha záros 
határidőn belül nem találnak új befekte-
tőt, megindítják a felszámolási eljárást a 
jelenlegi tulajdonos Hattyú Park Kft.-vel 
szemben. Ez az önkormányzat számára 
az anyagi veszteség mellett azzal is járna, 
hogy a projekt meghiúsul, s a befejezet-
len építkezés tovább rontja a városképet. 
Az új befektető megjelenésével ennek 
veszélye elhárulhat, ám a FirstFund Kö-
zép-Európai Befektetési Alapkezelő Zrt. 
akkor vállalja a projekt befejezését legké-
sőbb 2009. december 31-ig, ha tehermen-
tesen tud tulajdont szerezni.
A testületi döntéssel kapcsolatban – a sza-
vazásról vagyonvesztésre hivatkozva ki-
vonult a Fidesz-frakció – a polgármester 
elmondta: a telek annak idején mintegy 
58 millió forintért lett az önkormányza-
té, a 2005-ös eladáskor pedig a vevő már 
kifizette a vételár felét. A január 31-ig élő
ajánlat előnyös a kerület számára, hiszen 
szabadon felhasználható pénzkerethez jut 
az önkormányzat, ráadásul esély van rá, 
hogy befejeződjön az építkezés, és meg-
szűnjön az évek óta tátongó gödör az Ady 
Endre úti telken – tette hozzá Gajda Péter.

Testületi döntések
2008. a Wekerle-telep centenáriuma. 100 
évvel ezelőtt, 1908-ban fogadták el ugyanis 
azt a törvényt, amely létesítéséről határo-
zott. Az eseményhez méltó programsorozat 
létrehozása érdekében az önkormányzat és 
kispesti civil szervezetek fognak össze. A 
képviselő-testület 30 millió forintot hagyott 
jóvá a programok támogatására, a Társaskör 
pedig mintegy száz önkéntes aktivistával 
szervezi az emlékév rendezvényeit. A mun-
kában részt vevő civil szervezetek: Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE), a Magyar 
Kollégium Kulturális Egyesület, a Wekerlei 
Futóklub, a római katolikus és a református 
egyház, valamint a Wekerlei Önkéntesek 
Köre. Budapest Főváros XIX. kerület Kis-
pest Önkormányzatának intézményei: Pol-
gármesteri Hivatal, Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház, Kispesti Helytörténeti 
Gyűjtemény, Vigadó Galéria – Nagy Balogh 
János Kiállítóterem, Wekerlei Gyermekház.
Az eseménysorozat részben új elemekre 
épül, de a hagyományos programokat is a 
centenárium jegyében rendezzük. A lakos-
ságot megmozgató folyamatok már 2007-
ben elindultak. Az önkormányzat a telep 
rendezettsége érdekében több lakossági 
pályázatot is kiír, míg a WTE – más pályá-
zatok megjelentetése mellett – a lakosság 
mozgósításában vesz részt. A szervezők 
művészeti pályázatokat is meghirdetnek hi-
vatásosoknak és amatőröknek, vetélkedőso-
rozatot terveznek, és művészeti kutatómun-
ka is kezdetét veszi. Kiemelt jelentősége van 
azoknak a folyamatoknak, melynek során 
a Wekerle egységes műemléki védettséget 
élvez majd. Eredményeként díszkivilágítást 
kapnak egyes épületek, ismertető-, üdvözlő- 
és emléktáblák, valamint egységes telepi, 
belső információs és irányító táblarend-
szer segítik a tájékozódást; szépülnek meg 
Wekerle-telep terei.
A kerületi és a wekerlei kiállítótermekben, 
továbbá szabadtéren is a teleppel és a cen-
tenáriummal kapcsolatos kiállítások váltják 
majd egymást. Három kiadvány megjelente-
tése is gazdagítja a programot, a személyes 
hangvétel pedig két filmbemutatóban és
egy kötetben jut majd szerephez. Külön-
leges, egyedi programokat is tervezünk: 
művelődéstörténeti játszóház – „100 éve 
játszották”; fáklyás futás; wekerlei kisvonat 
üzemeltetése hétvégenként; vasárnapi térze-
ne a Kós Károly téren; az „István a király” 
élő előadása; wekerlei népszínmű és induló 
bemutatása. Helyi jelentőségű és országos 
programokat érintő sporteseményeket is 
rendezünk. Rendszeresen működik majd a 
Wekerlei Pódium, a telep kulturális szalonja 
és a Wekerlei Filmklub. A centenáriumi 
program az ősz folyamán csúcsosodik ki. 
Szeptemberben tudományos ülésszak érté-

keli az építészeti örökséget, és von mérleget 
arról, miként sáfárkodtunk a ránk hagyott 
kinccsel. A XVII. Wekerlei Napok mint-
egy előkészítője lesz az október-novemberi 
események sorozatának. Négy kiemelkedő 
eleme: Wekerle Sándor szobrának felállí-
tása; ünnepi műsor egy fővárosi színház-
ban; a Wekerlei Életfa felállítása; Wekerlei 
Sokadalom. A wekerleiek lelkesedéséből, 
kerületi összefogásból, helyi és országos 
források mozgósításából megvalósuló 
Wekerle Centenárium programsorozat a 
2008. esztendő különleges színfoltja lesz.  
„Wekerle, ahol értéket őriz az idő.”

a szervezők

Legközelebbi 
programok
Február 16.: Wekerlei Pódium. Vendégünk: 
a M.A.G. Trió (Közösségi Ház).
Február 23.: Téltemetés (Kós Károly tér).
Február: „A legjobb dolog a Wekerlén” cí-
mű program indítása. Hangulatok, érzések, 
vallomások gyűjtése.
Március 1.: Wekerlei Filmklub: Diogenész 
hordót keres (Közösségi Ház).
Március 8.: Hangverseny. Bach: János pas-
sió (Református templom).

Felhívások
„A legjobb dolog a Wekerlén”
Kíváncsiak vagyunk, hogyan vélekednek 
Önök Wekerléről, a háromszoros minisz-
terelnökről és a telepről. Várunk gondo-
latokat, érzéseket, melyek az utcákat róva 
születnek a fejükben, a szívükben. Kérjük, 
írják meg nekünk ezeket az érzéseiket! A 
mottó: „A legjobb dolog a Wekerlén”. A 
műveket a WTE irodájába várjuk, de el-
küldhetik a wekerle100@freemail.hu, vagy 
a wekerle160@freemail.hu elektronikus 
levélcímekre is.

Helytörténeti vetélkedő
Kispest önkormányzata és a Wekerlei Cen-
tenáriumi Emlékbizottság, Wekerle-telep 
100 éves évfordulója alkalmából helytör-
téneti vetélkedőt hirdet. Várjuk mindazon 
iskolák jelentkezését, akik szívesen vesznek 
részt Wekerle-telep múltjának és jelenének 
kutatásában. A vetélkedőt az általános is-
kolák felső tagozatos diákjainak hirdetjük 
meg. A jelentkezéseket február 15-ig lehet 
beküldeni a következő címre: 
MESI−Iroda 1191 Ady Endre út 7.
A verseny győztesei és felkészítő tanárai 
erdélyi utazáson vesznek részt.

Pályázatok 
Képzőművészeti pályázat
A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, 
a Nagy Balogh János Kiállítóterem zárt 
pályázatot hirdet a kispesti művészek, a He-
likon Kulturális Egyesület tagjai számára. A 
pályázat témája: A száz éves Wekerle-telep 
ma. A művek technikája kötetlen. A beérke-
zett munkákat szakmai zsűri értékeli. 
A művek beadási határideje: 2007. május 
20-ig folyamatosan.
A leadás helyszíne: Nagy Balogh János 
Kiállítóterem (1191 Ady Endre út 57.), kedd-
től péntekig10-18-óráig.

Képzőművészeti seregszemle
A Wekerlei Társaskör Egyesület a Wekerle-
telep centenáriumának alkalmából kép-
zőművészeti pályázatot ír ki öntevékeny 
(amatőr) művészek számára. Téma: a 
Wekerle-telep, illetve a Centenárium. A 
munkák bármely technikával készülhetnek. 
Az alkotásokat szakértő zsűri bírálja el. A 
legkiválóbb pályaműveket a WTE díjakkal 
ismeri el és októberben kiállításon mutatja 
be. A műveket augusztus 1-jéig kell leadni 
a WTE irodájában.

Szép házak, szép udvarok
Kispest önkormányzata a Wekerle Centená-
rium jegyében pályázatot hirdet „Szép házak 
– szép udvarok” címmel. Pályázati feltételek: 
A pályázaton minden wekerlei lakástulajdo-
nos ill. lakóközösség részt vehet, nagyságtól 
függetlenül, bármilyen környezetformáló 
megoldással. Így tárgya lehet pl. a telek 
rendben tartása, az épület példaértékű gon-
dozása, felújítása, a melléképület(ek) stílusos 
kialakítása, az utcafront előtti közterület 
gondozása, mindezek együtt vagy külön-kü-
lön is. A díjazottak a pénzdíjon felül az ingat-
lanon felszerelt plakettet kapnak. Tartalmi 
feltételek: Formai megkötöttség nincs. Egy-
értelműen be kell mutatni a pályázat tárgyát 
képező megoldásokat és azok mikéntjét (pl. 
magánberuházás, lakóközösség összefogása, 
szabadidős környezetrendezés stb.). Javasolt 
összeállítás: fényképes illusztráció mellé 
szöveges ismertetés. A névvel, címmel ellá-
tott, zárt borítékban elhelyezett pályázatokat 
a kispesti önkormányzat címére kell eljut-
tatni: Kispest Polgármesteri Hivatal, 1195 
Budapest, Városház tér 18., illetve leadhatók 
a Wekerlei Társaskör Egyesület irodájában: 
1192 Budapest, Kós Károly tér 10. A boríték-
ra rá kell írni a „Szép házak – szép udvarok 
pályázat” címet. A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2008. június 30.

További felhívások és pályázatok részle-
tei a www.kispest.hu oldalon olvashatók.

Wekerle Centenárium
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A Zöldprogram Irodáról
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Zöldprogram Iroda kezdte meg működését a közelmúltban a polgármesteri 
hivatalban, azért, hogy tisztább, rendezettebb legyen a kerület. Mi a véle-
ményük a frakcióknak a szervezeti változásról?

Fekete László
(MSZP) 

Gajda Péter polgármester választási 
programjában kiemelt szerepet kapott 
a kerületi „Zöldprogram” megvalósí-
tása. A program együttesen több célt 
fogalmaz meg, azonban egy dologban 
egységes: minden tekintetben a közte-
rületek állapotának javítását, ezáltal a 
kerület lakóinak érdekeit szolgálja. 
A „Zászlóshajó projekt” részeként ki-
emelt köztereink – a Kós Károly tér, 
Kossuth tér, Városház tér, Templom 
tér, Ötvenhatosok tere – zöldfelület-
fejlesztési, téralakítási, rekonstrukciós 
munkái kezdődnek meg. További fontos 
feladat a meglevő zöldterületek színvo-
nalasabb fenntartása, gondozása. Ezt 
a célt szolgálja a „Fogadj örökbe egy 
közteret” program, melynek a finanszí-
rozásához önkormányzatunk biztosítja 
az anyagi forrást, de a végrehajtásban 
szerepet kapnak a kerületi civil szer-
vezetek, intézmények és a lakosság is, 
a szűkebb lakókörnyezet kulturáltabb 
kialakításával, vonzóbb utcakép meg-
teremtésével. Környezetünk azonban 
csak akkor lehet kulturált, ha a képet 
nem rontják illegálisan kihelyezett 
hulladékhalmok, és megrongált közte-
rületi bútorok. A probléma megoldása 
a kerületi „Zöld kommandó” feladata 
lesz, amely fokozott közterületi jelen-
léttel figyeli, ellenőrzi az utcák, terek,
parkok állapotát, megakadályozza az 
illegális hulladék elhelyezést és ron-
gálásokat, valamint szükség esetén 
bírságol is. 
Az említett feladatok összefogására és 
irányítására jött létre a „Zöldprogram 
Iroda”, melynek vezetését a kerüle-

ti főkertész látja el. Az iroda többi 
munkatársa a Városgazdálkodási Iro-
da szakemberei közül került ki, így a 
szervezeti átalakítás költségei minimá-
lisak voltak. 
Fontosnak tartom lakókörnyezetünk 
rendezettségét, komfortérzetünk foko-
zását. A megvalósításhoz a „Zöldprog-
ram Iroda” létrehozásával javultak a 
lehetőségek. Azonban az anyagi finan-
szírozáson, az ellenőrzés fokozásán túl 
szükség van a lakosság közreműködé-
sére, összefogására is, hiszen e nélkül 
nem lehet eredményesen fellépni az 
illegális szemetelők és rongálók ellen, 
akik tevékenységükkel jelentős kárt 
okoznak közvetlenül az önkormány-
zatnak, de közvetve mindnyájunknak, 
hiszen a szállítás, javítás költségeit 
közpénzből kell fedeznünk elvonva a 
lehetőséget más fontos feladatoktól.

 

Gulyás Zoltán
(SZDSZ)

Az idei évtől Zöldprogram Iroda néven 
új szervezet szolgálja a kispesti lakók 
érdekeit. A Városgazdálkodási Iroda fe-
ladatai kerültek megosztásra, nagyobb 
hangsúlyt kapva így a  továbbiakban 
önállóan működő Városgazdálkodási 
Iroda, melyhez továbbra is a kerületi 
közterületek, utak, járdák karbantartá-
sa, parkolók kialakítása, forgalomtech-
nikai kérdések, közműszolgáltatókkal 
történő kapcsolattartás tartozik, ez 
évtől kiegészülve a térfigyelő rendszer
koordinálásával. Az új irodához került a 
parkok, játszóterek karbantartása, fasor-
rekonstruckió, illetve a köztisztasági 
feladatok. Ezzel a lépéssel azt kívántuk 

elérni, hogy a feladatok mindkét iro-
dánál nagyobb hangsúlyt kapjanak. A 
kispesti emberek tiszta, zöld kerületben 
kívánnak élni, s ezzel a megoldással ezt 
próbáljuk hatékonyabban elérni. Sze-
rencsére az új iroda nem nulláról indul, 
nagyon sok olyan projekt van, ami a 
Városgazdálkodási Iroda gondozásában 
indult, és most ezek további koordiná-
lása, megvalósítása a feladat. Legjobb 
állapotban a Templom tér van, ahol már 
csak apróbb felújításokra van szükség, 
de tervezés alatt áll már a Kossuth téri 
illetve a Városház téri parkrekonstruk-
ció, a Kós Károly tér rekonstrukciója. A 
szándékot mindenképpen jelzi, hogy a 
két iroda együttes költségvetése a 2007-
es évhez képest emelkedett, ez reméljük 
garanciát jelent a programok végre-
hajtására, így a kerületiek egy szépülő 
városrésznek lehetnek tanúi.

Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Véleményem szerint minden kispesti 
lakos álma egy tisztább, zöldebb ke-
rület. Néha azonban elfelejtjük, hogy 
ezért tenni is kellene valamit. Azt 
gondolom, hogy a „szemétprobléma” 
legalább olyan fontos, mint a zöld te-
rületek, növények telepítése, ápolása. 
Szinte naponta nőnek ki a földből újabb 
szemétkupacok, amit ugyan előbb-
utóbb elszállítanak, de másnapra már a 
szemfüles lakók újat raknak a helyébe. 
Olyankor senki nem gondol arra, hogy 
a saját környezetét veszélyezteti az ille-
gálisan kirakott szeméttel. A kerületben 
levő zöld területekkel is mindig akad 
probléma. Legutóbb a Kö-Ki-n kivágott 

több száz fa, de a Hattyú-park építése 
során is jó néhány ősfa esett áldozatul. 
Igaz, az önkormányzat azt ígérte-ígé-
ri, hogy a kivágott fák helyett újabb 
fák telepítésére kerül sor, de persze az 
még hosszú idő, amíg a fák megnőnek. 
A magam részéről sokat várok az új 
Zöldprogram Iroda megalakulásától. 
Az iroda munkatársai az új főkertész 
vezetésével sokkal több gondot for-
dítanak majd a kerület tisztaságára, 
szépségére. A zöld programra tervezett 
2008-as költségvetés közel 500 millió 
forint. Természetesen ez a kerület min-
den parkfenntartási, környezetvédelmi, 
felújítási munkáinak a költségét is ma-
gában foglalja. Továbbá ez az összeg 
fedezi majd a zöld kommandó működé-
sét is. A zöld kommandó munkatársai 
hatékonyan vigyáznak majd a kerület 
tisztaságára. Reményeink szerint joguk 
lesz szankciókat alkalmazni azokkal 
szemben, akik illegálisan szemetelnek 
vagy rongálják a mindenki számára 
oly fontos zöld területeket. Persze a 
legfontosabb az lenne, ha rájönnénk, 
hogy saját magunk tehetünk a legtöbbet 
azért, hogy kerületünk még szebb, még 
tisztább legyen. Én csak reménykedni 
tudok benne, hogy előbb-utóbb ehhez a 
problémához is felnövünk, és tudatosan 
vigyázunk kerületünk, lakóhelyünk 
szépségére.

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Egy ilyen intézkedés mindenképpen 
hasznos, hiszen Kispesten a közterüle-
tek tisztasága az utóbbi öt évben jelen-
tősen romlott. Ennek legfőbb oka, hogy 
az előző ciklus elején megszüntették a 
Kispesti Közterület Felügyeletet, és azt a 
jól működő rendszert, aminek keretében 
egy cég ellenőrizte a „népszerű” szemét-
lerakó helyeket, és minden pénteken saját 
költségére elszállíttatta azt a hulladékot, 
amit egyesek mégis el tudtak helyezni. 
A „Zöld kommandó” létrehozása a jelen-
legi helyzeten valamennyit remélhetőleg 
javít, de hatékonysága várhatóan elma-
rad a korábbi jól bevált szisztémáétól. 
Arra mindenképpen jó, hogy lehessen 

róla írni, és a tv-ben a polgármester-
nek nyilatkozni. Az utóbbi években a 
kispestiek megszokhatták, hogy a helyi 
sajtóban nyilatkozó városvezetők még a 
több százmilliós veszteségeket is siker-
történetként tálalják. Az ezzel ellentétes 
vélemények – ha egyáltalán helyt adnak 
ilyennek – cáfolata is azonnal napvilá-
got lát. Erre viszont már nem reagálhat 
az, aki tényekkel támasztaná alá eltérő 
álláspontját. Most is arra a kérdésre kell 
választ adnunk, ami olyat vet fel, ami 
végül is pozitív intézkedésnek számít 
akkor is, ha a korábbi helyzethez képest 
még fél megoldásnak is csak nehezen ne-
vezhető. Fel lehetett volna vetni például 
azt a kérdést – ami a legutóbbi képvise-
lő-testületi ülés témája volt –, hogy mi a 
véleményünk arról, miért veszít Kispest 
önkormányzata 36 millió forintot az elő-
ző ciklusban a Hattyú strand eladásáról 
szakszerűtlenül megkötött szerződésen. 
Ebből az összegből jelentősen lehetne 
„Zöld kommandó” nélkül is javítani a 
közterületek állapotán, a köztisztaság 
helyzetén. Reméljük, hogy ennek a szer-
vezetnek a vezetője – aki a folyosói hírek 
szerint az előző ciklusban a koalícióhoz 
tartozó kétes ügybe keveredett képviselő 
volt – végre megdolgozik a fizetéséért.
Eddig ugyanis nem hallhattunk arról, 
hogy mit tett az önkormányzattól eddig 
felvett egymillió körüli összegért.

Testületi ülés 
A képviselő-testületi ülések időpontja: minden hónap harmadik keddje, 14 óra. A képviselő-
testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok a polgármesteri hivatal honlapján tekinthetők 
meg az ülést megelőző hét szerdájától.

Felhívás
Azok a kerületi nyugdíjas pedagógusok, 
akik 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték 
meg képesítésüket és legalább 30 évet töl-
töttek a pedagógus pályán vagy a művelő-
dés területén, díszoklevél iránti kérelmüket 
március 5-ig adhatják be a Polgármesteri 
Hivatal Művelődési, Egészségügyi és Sport 
Irodájára (Ady Endre út 7. I.em. 7.sz). A kez-
deményező kérelemhez csatolni kell: a képe-
sítő oklevelet, vagy hiteles másolatát; szak-
mai önéletrajzot; a szolgálati évek számát 
igazoló okiratot, (munkakönyv másolata); 
ha az érintett már megkapta a díszoklevél 
valamelyik fokozatát, úgy a kezdeményező 
kérelemhez csak a díszoklevél másolatát kell 
csatolni. További felvilágosítás a  3474-652 
telefonon, Mernyei Erzsébetnél kérhető.

Átépítés!
Januárban megkezdődött a városháza aulájának átalakítása: a várható-
an február végéig tartó munka során a régi portát megszüntetik, helyette 
új, ügyfélbarát tájékoztatási rendszert építenek ki.

A városházi recepció kialakítása együtt jár az előtér és az aula átépítésével. 
Felújítják a műemléki jellegű kaput, belül szélfogó fotocellás belépési rész épül 
ki légfüggönnyel, megújul a padlóburkolat, a teljes fogadótér, és új színt kap a 
lépcsőház is. Átalakítják az Ügyfélszolgálat előtti várakozó részt, a falra szerelt 
táblák funkcióját és a régi porta helyét ügyfélbarát információs pult veszi át. Az 
emeletre vezető lépcső mellett mozgássérült WC-t alakítanak ki, és lesz pelenkázó 
babaszoba is. Várhatóan február végére készül el a városháza felújított földszinti 
előtere – tudtuk meg a munkát koordináló VAMÜSZ igazgatójától. Horváth Zol-
tán elmondta: az átépítés ideje alatt az ügyfelek a Kossuth utca felőli kapun 
(C épület) juthatnak be a polgármesteri hivatalba.
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Gajda Péter
polgármester fogadónapja: előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

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

Eördögh Gábor 
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfő 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor
jegyző fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfőjén 14-18 óra 
között. Bejelentkezés a 3474-550-es telefon-
számon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Képviselői fogadóórák

Fogadónapok

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

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

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

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

Minden hónap negyedik csütörtök 17-19-
ig. Vass Lajos Ált. Isk., 
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet
Szemők Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap első hétfő 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet
Lőrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

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

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

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

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap első szerda 17-19 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfő 18.30-20 
óráig. Polgármesteri Hivatal, előzetes be-
jelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

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

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

Listás képviselő 
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19  

óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselő 
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfő, 17-18 óráig. Te-
lefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484. 
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselő 
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő 
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselő 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselő 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselő 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

Ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P:  8.00-12.00.

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

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

    Kispest Központi Református Egyházközség
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétköznapon-
ként 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 gyer-
mekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek va-
sárnap 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), Sime-
on Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 
5 óra, bibliaóra kedd este 6 óra, Kismama kör (kéthetente) csü-
törtök 10 óra, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek 
külön-külön) péntek este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap du.), 
asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi 
istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, sok játékkal 
(3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

     Nagyboldogasszony Főplébánia 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. Szent-
misék 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-foglal-
kozás, 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 óra-
kor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.
    Kispesti Evangélikus Egyház 
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 10 
óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör. 
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: ifjú-
sági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utol-
só vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.  
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

 „Jézus Szíve” Plébánia 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra, szom-
bat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet jelentkezni.
    Wekerletelepi Református Egyházközség 
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentiszte-
let minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis minden kedden 
18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor. 
E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

Kispesti I. Baptista Gyülekezet 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor istentisz-
telet, 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 fél 8 és 18 órakor. Vasárnap: 7, 
8.30 (gyerekek és családok szentmiséje), 10 és 18 órakor. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 és délután 
4–5 óráig. Programok a közösségi házban. Bibliaóra kedden 
de. 9.30-kor. Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. fél 
10-kor. 

Új Apostoli Egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.
Februári események: 
10-én 10 óra: Majechrzak kör-v. 
24-én 10 óra: Paul Imhof püspök, Svájc.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

A KISPEST újság februári 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: 2008. 
február 25. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. A januári számunkban közölt 

rejtvényünk helyes megfejtése: „Az orvos szerint igen, az 
ügyvéd szerint nem.”; Nyerteseink: Morava Piroska (Jókai 
u.), Kiss Jánosné (Árpád u.). A nyereményeket postán küld-
jük. Gratulálunk!

Rejtvény

Felelős kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd. Szerkesztette: Bazsó Zoltán. Korrektor: Villás Dániel. Tördelés: 
Ultramarin Design. Fotó: Nyitrai Ferenc. Szerkesztőség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695. E-mail: ujsag@kispest.hu  
Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu. Nyomdai előállítás: Egri Nyomda. Terjeszti a 3 Profi Kft. 
Megjelenik havonta 27 500 példányban. Lapzárta: minden hónap 25. napja. www.kispest.hu
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Darts klub
Mindenkit vár a Wekerlei Bocsa Sport-
egyesület Darts Szakosztálya kellemes 
szabadidő eltöltésre, amatőr és profi szintű
játékra Wekerlén! Helyszín: Budapest XIX. 
Ker. Mészáros Lőrinc u. 45. Nyitva tartás: 
minden hétköznap 12-től 22 óráig. Edzések 
időpontja: kedd, csütörtök 18 órától 22 órá-
ig. A fél éve felújított klub termében 8 steel 
dartstábla és 3 soft dartsgép várja a játéko-
sokat. Ifjúsági versenyzők jelentkezését is 
folyamatosan várjuk!!! Részükre szakkép-
zett oktató segítségével biztosítjuk a játék 
megtanulását és későbbi versenyekre való 
felkészítését! Részletekről érdeklődni lehet: 
06-20-4245-441-es telefonszámon Mellári 
István egyesületi vezetőnél vagy a www.
wekerlesport.club.hu  internetes honlapon. 
Mindenkit szeretettel vár a klub vezetősége!

Táncos délután
Szeretettel meghívjuk Önt és családját, baráta-
it a Wekerlei Nyugdíjas Klub által rendezett 
műsoros, táncos, énekes délutánra! Időpont: 
február 23-án (hétfő) 15-19-ig. Valamint 
minden hónap 3. hétfőjén. Cím: Mészáros 
Lőrinc u. 45. Wekerlei Bocsa Sportegyesület 
(SZDSZ kispesti székháza). A műsorban fel-
lépnek a budapesti klubok népszerű énekesei. 
Zenei kísérő: Laczkó László orgona-zongora 
előadóművész. Műsorvezető: Leskó Vali. 
Művészeti vezető: Mike Ildikó. Érdeklődni 
lehet a 06-20-4245-441-es telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel vár a klub vezetősége!

Zarándoklat
2008. május 8-12.
A korábbi nagy sikerekre való tekintettel a 
Magyar Kollégium idén újra megszervezi 
a pünkösdi zarándokutat Csíksomlyóra. 
A résztvevők az út során megismerkedhet-
nek Erdély néhány kulturális értékével is. 
Szállás: vendégszerető székely családoknál 
Zetelakán (2 ágyas szobák, fürdőszoba, an-
gol WC). Ellátás: reggeli és meleg vacsora a 
vendéglátó családnál, ebéd, csomagolt hideg 
élelem. Utazás: luxus-autóbusszal. 
Részvételi díj: 42 900 Ft. Gyermekeknek (14 
év alatt): 38 500 Ft. (Az ár a biztosítást nem 
tartalmazza.)
Jelentkezni lehet a zarándoklat szerve-
zőjénél: Romhányiné Kovács Máriánál: 
1/28-28-445, 06-70/381-61-22. E-mail: 
romhanyine@freemail.hu

Sakk diákolimpia
Okulva az előző évi zsúfoltságból, az 
2007/2008 évi iskolai sakk diákolimpia öt 

versenynapja közül hármat új helyszínen, az 
Ady iskola ebédlőjében rendeztünk meg. A 
vendégszerető házigazdáktól jött mindhá-
rom versenynapon a legtöbb játékos, tehát 
ebből a szempontból is jónak bizonyult a 
választás. És a versenyeken is nekik jutott a 
legtöbb aranyérem: 1 fiú, 2 leány és 2 csa-
patbajnoki címet szereztek. A Gábor iskola 
és a középiskolásoknál egyeduralkodó Ganz 
Ábrahám szakközépiskola két-két fiú és egy-
egy csapataranyérmet, míg az Eötvös iskola 
egy fiú bajnoki címet szerzett. Sajnos 4 le-
ánykategóriában és két nagyobb leány csapat 
kategóriában bátor indulók hiányában nem 
tudtuk kiosztani az aranyérmeket. Az utolsó 
versenynapon – a középiskolás csapatérem 
kiosztásánál – így is nagy meglepetés érte a 
versenyzőket és főként a rendezőt: a csapat-
érmeket a rendező gépjárművével együtt el-
lopták… Azért a gyerekek érmét hamarosan 
pótoljuk. Összesen öt iskola képviseletében 
79 induló és 9 csapat küzdött a bajnoki címe-
kért és helyezésekért, valamint a budapesti 
döntőbe való továbbjutásért. Ezzel együtt 
van bőven jelentkező, sokan szeretnek a gye-
rekek közül sakkozni, és reméljük, néhányu-
kat a jövőben versenyzőként is köszönthetjük 
edzéseinken szerdánként 17 és 19 óra kö-
zött a Kispesti Kaszinó alagsorában.

Ádám György

Minden nap 
van előadás

Nincs talán még egy olyan szervezet Ma-
gyarországon, amely akkora változáson 
ment keresztül az elmúlt két évtizedben, 
mint a magyar rendőrség. Nem terhelném 
az olvasókat e folyamat valamennyi állomá-
sával. A legfontosabbat azonban minden-
képpen kiemelném, amely meghatározza e 
testület életét és tevékenységét: a rendőrség 
a demokratikusan működő társadalomban 
ma azt a helyet foglalja el, melyet a közös-
ség elvár tőle, s szerepét nem egy hatalmi 
gépezetnek, hanem az őt fenntartó adófi-
zetők elvárásainak megfelelően tölti be. 
Szolgáltat, biztonságot és védelmet kínál. 
Fenntartja az ország törvényes rendjét, őrzi 
a polgárok biztonságát. E folyamatban óri-
ási mérföldkövet és egyben óriási kihívást 
jelentett 2007-ben hazánk csatlakozása a 
schengeni megállapodáshoz, ami az Unió 
felé nyíló határaink kinyitását jelenti, va-
lamint két nagyszerű testület, a rendőrség 
és a határőrség szervezeti összevonása. E 
nemzeti intézmény nemcsak Magyarország 
legnagyobb munkáltatójává vált, hanem az 
egyik legfontosabb uniós szervezetté is, 
mely 2007. december 21. óta az Európai 
Unió külső határainak jelentékeny szaka-
szaiért is felel. Mindebből az állampolgá-
rok annyit már nagyon hamar érzékelni 
fognak, hogy gyakrabban látnak járőröző 

rendőrt, javul az általános közbiztonság, és 
miközben ők a határokon megállás nélkül 
suhanhatnak át, a rendőrség olyan mélységi 
ellenőrzéseket végez, amelyekkel kiszűri a 
nyitott határokon hazánkba érkező bűnöző-
ket. A megújuló rendőrségre az eddigieknél 
tehát nagyobb felelősség hárul, melyre fel-
készült. Az új feladatokra és a megváltozott 
működésünkre készített Védőbástya prog-
ramunk ésszerűbb, hatékonyabb szerve-
zetet, rugalmasabb, szakszerűbb munkára 
képes testületet eredményez. Két patinás 
szervezet, a rendőrség és a határőrség jó 
házasságot kötött. Hozományként mindkét 
fél magával hozta tapasztalatait, felkészült, 
világszínvonalú állományát. A szervezeti 
átalakítás arányaiban olcsóbb, de hatéko-
nyabb működést tesz lehetővé, amiből az 
emberek, szándékaink szerint, annyit fog-
nak érzékelni, hogy magasabb színvonalú 
és látványosabb lesz a rendészeti munka, a 
rendőrség jól és olcsón szolgáltat. Ezt várják 
el tőlünk az adófizetők, akiknek a bizalma
elengedhetetlen e testület jó működéséhez. 
Az Európai Unió is bizalmat szavazott 
nekünk, miután meggyőződött arról, hogy 
felkészültünk a feladatokra., s képesek va-
gyunk megvédeni közös, keleti határainkat, 
és persze benne saját magunkat. Európa 
védőbástyájának szerepe nem ismeretlen 
történelmünk során. Hálás, de leginkább 
fontos szerep, mely hazánkat újra felértéke-
li a közösségen belül. Színházi hasonlattal 
élve a próbákon, főpróbán túl vagyunk. A 
premier decemberben nagyszerűen sikerült, 
talán érzékelhették is a hangos sikert, az 
ünneplést, a tűzijátékot. 2008-tól azonban 
már minden nap van előadás, s a publikum 
minden nap a legmagasabb színvonalat 
várja el a jegye áráért. Nos, ez a társulat, ez 
a testület felkészült, s ráadásul még tapsot 
sem vár el a teljesítményért. Nekünk éppen 
elég, ha javul a közbiztonság, s ezt az állam-
polgárok is így gondolják.

Dr. Bence József

Januári séta
Az MSZOSZ Kispesti Szervezete janu-
ári sétáját a Városligetben kezdte, majd 
a Közlekedési Múzeum megtekintésével 
fejezte be. A gyönyörű napsütötte, hófedte 
környezetben tett séta mindannyiunknak 
kellemes kikapcsolódást biztosított. A mú-
zeumban látottak alapján egy rövid időre 
ismét „gyermekek” lettünk. Lelkesedéssel 
néztük a kivilágított mozgó kacskaringós 
vasúti pályát, amint az egyik alagútból 
a másik alagútba robogott a kisvonat. 
Mindezt a régi vasúti kocsiban ülve néztük 
végig, amilyeneken valamikor mi is utaz-
tunk. A múzeum gazdag anyagot mutat be, 
amit nagy szakértelemmel állítottak össze. 
Szép volt.

Medgyes Janka

Önkéntes 
véradás!

Tisztelt Kispestiek, Véradók! A Kispesti 
Véradók Egyesülete önkéntes véradást 
szervez február 23-án (szombaton) 8-15 
óráig. Helyszín: Ady Endre út 150. (Az 
MSZP székházban, bejárata Kossuth L. u. 
50. szám felől.) Ha tud, segítsen, adjon vért 
Ön is, hogy közösen tudjunk segíteni a beteg 
gyermekeken és embertársainkon. A véradás 
alatt a gyermekeknek kézműves foglalkozást 
szervezünk. A véradók és gyermekeik ki-
sebb ajándékban részesülnek. Csatlakozzon 
egyesületünkhöz! A vér életeket menthet. 
Támogatónk: Kispest Önkormányzata. 
Nemsokára itt van a személyi jövedelemadó 
bevallás ideje. Ha úgy gondolja, hogy adója 
1%-ával egyesületünket kívánja támogatni, 
akkor a következő adószámra várjuk felaján-
lását: 18232651-1-43. Köszönjük!

Somogyi Lászlóné
egyesületi vezető

Köszönjük!
A Dávid Kisemberek Társasága köszöni, 
ha nekünk adta vagy adja adójának 1%-át, 
ezzel sokat segít a kisembereknek! Ha pedig 
valaki támogatni szeretne minket, akkor 
a következő számlaszámon teheti meg: 
ERSTE:11600006-00000000-15755926. 
Adószámunk: 18086340-1-43. Céljaink: 
minden rendellenesen alacsony ember ér-
dekképviselete. Orvosi, lelki, életvezetési ta-
nácsok nyújtása, műtétek utáni rehabilitáció 
segítése. Tagjaink 98%-a achondroplásiás, 
mely egy olyan veleszületett porckárosodás, 
mely következtében a hossznövekedés gátolt. 
Felnőttkori testmagasság maximum 130 cm. 
További információk: www.kisemberek.hu

Szabó Gyuláné Tímea

A Gyöngysor Alapítvány a Gyöngyszem 
Bölcsőde Gyermekeiért (székhely: 1195 
Bp., Zrínyi u. 4.) köszönetet mond azoknak, 
akik jövedelmük 1 %-át az alapítványnak 
adták. A 2007-es évben 187 056 Ft-ot kap-
tunk. Továbbra is várjuk támogatásukat. 
Adószámunk: 18251115-9133-569-01.

Misovics Andrea

Az Aqua Életmód Egyesület köszö-
netet mond mindazoknak, akik a 2006. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át ré-
szükre felajánlották. Az átutalt összeget 
– 238 020 Ft-ot – két zárható, speciális 
eszköztárolóra és új eszközök megvá-
sárlására fordítottuk. A jövőben is szívé-
lyesen fogadjuk támogatásukat, hogy az 
egészségmegőrzést és az egészségesebb 
életmódot sikeresen népszerűsíthessük. 
Adószámunk: 18236954-1-43.

Kispesti 
művészek

Harasztÿ István önálló kiállítása február 
6-án nyílt a Symbol Galériában (Bécsi út 
56.), megtekinthető március 9-ig. Mazalin 
Natália kiállítása az O.T.P. Galériában 
a Babér utcában látható február 11-29. 
között. Gaál József a Morph csoporttal 
állítja ki munkáit a Budapest Galériában 
február 10-ig. Vén Zoltán a Mono Galéri-
ában kamara-kiállításon vesz részt február 
9-ig az Ostrom utcában.

Kispesti Helikon Kulturális Egyesület

Matematika 
verseny

A Gábor Áron Általános Iskola matema-
tika versenyt hirdet negyedik osztályosok 
részére. A verseny időpontja: 2008. április 
8. (kedd) 14.30. Érdeklődés, előzetes jelent-
kezés a 357-3334-es telefonszámon.

Kertbarátok
A Kispesti Kertbarát Klub szeretettel vár-
ja mindazon polgárok (minden korosztály) 
jelentkezését, akik szívesen tennének kör-
nyezetükért, és önmagukért valami kézzel 
foghatót! A klub ÚJ PROGRAMOT hirdet!
Adja adója 1 %- át a Kispesti Kertbarát 
Klubnak, és ebből a pénzből fát ültetünk 
közterületen, kerületünkben! Lehetőség van 
fát örökbe fogadni! Adószám: 18041284-
1-43. A klub minden hétfőn a Kispesti 
Kaszinóban (Fő u. 42.) 17 órakor önképző 
előadást tart! Szeretettel várunk!

Kispesti Kertbarát Klub

Füstmentes 
osztályok

Napjainkban komoly probléma a diákok és 
azon belül a lányok körében a dohányzás 
mértékének növekedése, melynek egyenes 
következménye, hogy a ma várandós nők 
egyötöde dohányzik, károsítva ezzel sa-
ját és magzata egészségét is. Az ÁNTSZ 
Közép-magyarországi Regionális Intézet 
Egészségnevelési Csoportja a 2008. évre 
meghirdeti a „Füstmentes osztály” ver-
senyt. Célunk, a még nemdohányzók kö-
zött megelőzni, vagy késleltetni a dohány-
zás elkezdését, valamint a már dohányzó 
gyermekek körében elősegíteni a leszokást 
vagy megakadályozni, hogy rendszeres 
dohányosokká váljanak.
A „Füstmentes osztály” alapötlete az 

önként vállalt nemdohányzó magatartást 
támogatja: a nemdohányzókat megjutal-
mazzuk, ha nemdohányzók maradnak. 
Reményeink szerint a nem-dohányzás így 
előbb-utóbb népszerűvé válik, és hatására 
kevesebb rendszeres dohányos fordul majd 
elő az iskoláskorúak között. A 2008. május 
31-ig tartó program alapszabálya szerint: 
az osztályközösség eldönti, hogy vállalja, 
öt hónapig nemdohányzó lesz. A diákok 
aláírnak egy „osztályszerződést” és egy 
„egyéni szerződést” melyekben megígé-
rik, hogy a program alatt nem fognak rá-
gyújtani sehol sem. Váratlan ellenőrzések 
az ÁNTSZ részéről bármikor előfordul-
hatnak. A nem-dohányzás ellenőrzése a 
diákok feladata és az eredményt havonta 
írásban jelentik, részvételi feltétel, hogy az 
osztály 100 %-a egyet értsen vele. Azok az 
osztályok, akik betartják a szabályokat, a 
program végén sorsoláson vesznek részt, 
a nyertes osztály 200 000 forint értékű 
jutalmat kap. Kispesten eddig 5 osztály 
jelentkezett a programra, amennyiben 
sikerül szponzort találnunk, a kerület kü-
lön jutalmat ajánl fel. Ezúton is várjuk a 
szponzorok jelentkezését!
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat XVIII-XIX. kerületi Intézete

Autóvadászok 
Kispesten

Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesü-
let (D.A.P.E ., 1196 Budapest, Hunyadi ut-
ca 173. Fsz./1.) 2006. márciusában alakult 
meg. Létszámunk 18 fő, tavaly 1 879 órát 
voltunk szolgálatban, és 10 468 kilométert 
tettünk meg. Főbb események melyeken 
részt vettünk az elmúlt évben: Budapest 
Honvéd mérkőzései, Wekerle-napok, Ju-
niális, futóverseny a XXII. kerületben, 
Autómentes Nap, rendőrkapitányság által 
szervezett bűnügyes- és közlekedési ak-
ciók, autóvadászatok, körmenetek, „Zöld 
folyosó” program a közterület felügyelettel, 
1956-os megemlékezések, Halottak napja, 
Puskás Ferenc utca avatása. A kispesti 
önkormányzat képviselő-testülete 2007. 
évben az „Év Polgárőre” kitüntető címet 
egyesületünk tagjának adományozta. A 
polgárőr-, bűnmegelőzési feladatokon kí-
vül rendszeresen keressük a körözött gép-
járműveket, az év folyamán több mint 11 
000 gépjárművet ellenőriztünk. Egyesüle-
tünk forráshiányos, támogatásokat szíve-
sen fogadunk, melyről közhasznú igazolást 
állítunk ki. Továbbra is fő feladatunknak 
tekintjük a XIX. kerület közbiztonságának 
óvását, a kerületben és környékén fellel-
hető körözött gépjárművek felderítését, a 
kerületi rendőrkapitányság és közterület-
felügyelet munkájának segítését.

Somodi Roland
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MŰVÉSZETTÖRTÉNETI 
ELŐADÁSSOROZAT
csütörtöki napokon 18 órától
Előadó: Goda Zsuzsa művésztanár
Február 14.: Ókori szimbólumok – bika, 
oroszlán, a nap és a hold története
Február 28.: A hellén-görög szobrászat és 
hatása az európai képzőművészetre
Belépődíj: 500 Ft.

Február 15. – március 13.
Gál Dezső grafikái
Megnyitó: február 15. péntek 17 óra
A kiállítást megnyitja Feledy Balázs művé-
szeti író

Február 15. péntek 20-01 óráig 
COCTAIL PARTY 
Itt a farsang, áll a bál!
Kérjük, hogy különleges öltözékével, vagy 
frizurájával tisztelje meg a Farsang ünnepét! 
Várunk humoros műsorszámokat is a klub 
tagjaitól. Klubtagsági igazolvány és előzetes 
jegyváltás a KMO-ban.

Február 18. hétfő 17 óra 
ÉLETMÓDKLUB
Hogyan alakíthatjuk életünket az asztro-
lógia segítségével? 
Előadó: dr. Szepesi János. 
Belépődíj: 500 Ft.

Február 21. csütörtök 19 óra
AZ ÁTTŰNÉSEK IMPROVIZÁCIÓS 
SZÍNHÁZ ELŐADÁSA 
A Nyugat-Európában és Amerikában nép-
szerű improvizációs színház a színjátszás 
olyan formája, amely az interaktivitást állítja 
az előadás középpontjába. Fontos szerepe 
van a játékmesternek, aki meghallgatva a 
történetmondót, segít a szereplők kiválasz-
tásában, közvetít a nézők, a szereplők és a 
mesélő között. Belépődíj: 600 Ft.

Február 22. 15 óra
TOLNAY KLÁRI FILMKLUB 
A tizedes meg a többiek – Rendező: Keleti 
Márton. A vetítés után beszélgetés a filmről.
Klubvezető: Kupai Eszter. 
Belépődíj: 300 Ft.

Február 23. szombat 20-04 óráig
FARSANGI BÁL
Zenél a Salami Brothers zenekar. 
Fellép Mini és Maxi humoros akrobaták. 
Belépődíj vacsorával: 4 800 Ft. 
(Asztalfoglalás és vacsoraválasztás a 
KMO-ban!)

Február 29. péntek 19 óra
KOLTAI RÓBERT ZENÉS KABARÉJA
A műsor után Koltai Róbert könnyed beszél-
getésre várja a nézőket! Belépődíj: elővétel-
ben 2 000 Ft, az előadás napján: 2 500 Ft.

Március 1. szombat 20-23 óráig
SKÓT TÁNCHÁZ
kezdőknek és középhaladóknak.
A Budapest Skót Tánc Klub minden hónap 
első szombatján várja a skót táncok iránt ér-
deklődőket. Az életkor és a nem sem akadály. 
Zenél a Dagda együttes! Belépődíj: 500 Ft.

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
Vasárnaponként 16-21 óráig
Szeretettel várjuk, ha társat, társaságot, 
barátot keres, kulturált körülmények között 
kíván szórakozni és szeret jó zenére táncolni. 
Zenél: Somogyi Károly. 
Belépődíj: 600 Ft.

Új tanfolyamok a megszépült KMO-ban:

KISMAMATORNA JÓGAELEMEKKEL
Hétfő, szerda, 9-10 óráig
Részvételi díj: 500 Ft.

PILATES TORNA
Kedd, csütörtök 17.30-19 óráig
Részvételi díj: 700 Ft.

SZÖVŐTANFOLYAM 
kezdőknek 20 órában 
(5x4 óra, minimális létszám 6 fő)
Február 9-től, szombaton 9-13 óráig
Egyszerű, csíkos pamutszövet készítése. 
Szövőkeretet biztosítunk, az árban benne 
van az anyagszükséglet is! Vezeti: Molnárné 
Kóródi Borbála szövő népi iparművész. 
Részvételi díj: 15 000 Ft.

MANDALAFESTŐ TANFOLYAM 
10 órában (5x2 óra)
Február 15-től, péntek 17-19 óráig
Bevezetünk a mandala rejtelmeibe és gyó-
gyító hatásába. A mandala segítséget nyújt 
önuralmunk visszanyeréséhez, önmagunk 
újrafelfedezéséhez, a belső folyamatok jó 
útra tereléséhez, vagyis az öngyógyításhoz. 
Vezeti: Setény Gyöngyi. 
Részvételi díj: 7 000 Ft. 
(A kép és eszköz árát a díj tartalmazza!)

NYIROKMASSZÁZS TANFOLYAM 
25 órában (5x5 óra)
Február 16-tól, szombat 15-20 óráig
Egész testünket behálózzák a finom nyirok-
erek. A nyirokrendszer fontos feladata, hogy 
megszabadítsa a testet az idegen anyagoktól. 
Ide tartoznak a fertőzések, gyulladások is. A 
nyirokmasszázs élénkíti a nyirok áramlását 
és termelődését, a betegségek leküzdését. 
Vezeti: Schirilla György. 
Részvételi díj: 14 000 Ft.

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
(10 féle tánc tanítása 16 órában)
Kezdő csoport 15 éves kortól

Február 23-tól, szombat 17.30-19 óráig. Ve-
zeti: Varjasi András. 
Részvételi díj: 9 600 Ft (részletfizetési lehe-
tőség!)

ENNEAGRAM TANFOLYAM
A kisázsiai szufik tanításán alapuló tanfo-
lyam önmagunk és mások megismerésére 
19-100 éves korig. 

Mire jó az enneagram? 
- Hozzájárul önértékelésünk javításához; 
- segít döntéseink meghozatalában; 
-  általa megérthetjük saját magunk és mások 

viselkedési sémáit; 
-  megtanítja, hogyan kíméljük meg magun-

kat a fölösleges kudarcoktól.

A tanfolyam 2 napos workshop jellegű.
2008. március 8-9. 
szombat-vasárnap 9.00- 16.00 
Részvételi díj: 10 000 Ft.
Tanfolyamvezető: Herr Györgyi.
Jelentkezési határidő: március 1.

ASZTROLÓGIA TANFOLYAM 
20 órában (10x2 óra)
Március 5-től, szerda 17-19 óráig
Vezeti: dr. Szepesi János
Részvételi díj: 15 000 Ft.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Programjainkról tájékoztatást kaphat 
személyesen és telefonon, valamint a 
honlapon, tanfolyamainkra és klubja-
inkra jelentkezhet munkanapokon 9-20 
óráig a KMO Művelődési Házban!

Kedves Vendégünk!

Ha szeretné, hogy a megújult 
KMO Művelődési Ház prog-
ramjairól elektronikus hírlevelet 
küldjünk Önnek, akkor kérjük, 
írjon egy „hírlevél” tárgyú le-
velet a kmo@kispest.hu címre, 
illetve személyesen az infor-
mációs szolgálatunknál adhatja 
meg adatait! 

Köszönettel!

a KMO munkatársai

PROGRAMOK

TARKABARKA PÉNTEK DÉLUTÁNOK
Az előadások mindig 16.30-kor kezdődnek.

Február 8.: A három kismalac – bábjáték.
Február 15.: Aladdin és a csodalámpa – ze-
nés bábjáték.
Február 22.: Táncház – kézműves foglalko-
zás: kiszebáb készítés.
Február 29.: Prücsök Miska – vásári bábjáték 
kicsiknek.

KIÁLLÍTÁSOK

Február 1-től február 29-ig Botta Mónika 
nemez munkái láthatóak. A kiállítás megte-
kinthető munkanapokon 8.00 – 20.00 óráig.

FOGLALKOZÁSOK KICSIKNEK

ZENEBÖLCSI 
Verses-dalos foglalkozás 1-3 éves gyerme-
keknek. 
Hétfő  15.45 –16.25  

és 16.30 –17.10

ZENEOVI
3 – 5 éves gyermekeknek. 
Hétfő 17.10 – 17.50 

RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelé-
sére kapnak mintát a szülők a kodályi elvek 
alapján. 
Szerda  16.00 – 16.30  

és 16.45 – 17.15

MASZAT MŰHELY
Kreatív kézműves foglalkozás a legkiseb-
beknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig. 
Váltóruha szükséges, mert bizony maszato-
sak leszünk!
Előzetes jelentkezés szükséges!
Péntek  9.00 – 9.30,  

10.00 – 10.30,  
11.00 – 11.30

FAZEKAS SZAKKÖR
Agyagozás 6-14 éves gyermekeknek. Ismer-
kedés az agyaggal, korongozás, mázazás.
Péntek 16.30 – 18.00

PAMACS RAJZSTÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 5-12 
éves korig. Változatos technikák, a térlátás 
és esztétikai érzék fejlesztése. Festünk, raj-
zolunk, nyomatokat készítünk, különleges 
eszközöket és technikákat próbálunk ki (kol-
lázs, montázs, frottázs, monotípia, akvarell, 
viaszkarc stb.).
Péntek 16.00 – 17.30 

MANÓ MŰHELY
Jó hangulatban barkácsolunk, formázunk, 
festünk üvegre, papírra, gipszre. A gyerekek 
elsajátíthatják a népi kismesterségek for-
télyait és a modern technikákat. 6-12 éves 
korig. 
Hétfő 17.00 – 18.30 

SZÖSZMÖTÖLŐ
Különböző tárgyak készítése természetes, 
szálas anyagokból (rafia, csuhé, gyékény,
szalma, kender) 6-14 éveseknek. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
Kedd 15.30 – 17.00

JÓGA ÉS A TERMÉSZETES ÉLETMÓD
Koncentráció fejlesztése, egészség megőrzés, 
a helyes testtartás, lazító módszerek elsajátí-
tása. kisiskolásoknak 7-13 éves korig.
Kedd 17.30 – 18.30 

ALLEGRO TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
Magas színvonalú táncképzés 7 éves kortól. 
A színpadi tánc, a klasszikus balett és a mo-
dern táncok alapjai.
Csütörtök 16.20 – 17.50 (12 éves korig); 
18.00 – 19.30 (12 év fölött)

SAKK SZAKKÖR
Iskolásoknak kezdő és haladó szinten.
Péntek 16.00 – 17.30

GOMBFOCI
Sokak kedvenc gyermekkori játékát eleve-
nítjük fel. Ez a rendkívül szórakoztató játék 
elsősorban a logikát és gondolkodást fejlesz-
ti. Korosztálytól független. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
Péntek 16.00 – 17.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK:

FOLTVARRÁS (KEZDŐ)
20 órás tanfolyam kezdőknek, 12 alapmotí-
vum elsajátítása. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
Csütörtök 17.00 – 21.00

FOLTVARRÁS (HALADÓ)
20 órás tanfolyam haladó szinten. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
Csütörtök 17.00 – 21.00

A FAZEKASSÁG ALAPJAI
Háromhónapos, 24 órás tanfolyam.
Korongozás gépi és kézi koronggal, mázazás, 
díszítés. A kész munkákat kiégetjük. Az árak 
az anyagköltséget is tartalmazzák. 
Előzetes jelentkezés szükséges.
Péntek 18.00 – 20.00

KOSÁRFONÁS
Kéthónapos tanfolyam felnőttek részére. Az 

árak az anyagköltséget is tartalmazzák. 
Előzetes jelentkezés szükséges. 
Kedd 17.00 – 20.00 

SZABÁS – VARRÁS TANFOLYAM
Két hónap alatt kezdő szintről a varrásfajtá-
kat, a varrás alapjait, különböző trükköket 
sajátíthatnak el. Blúz, szoknya, nadrág, 
zsebek, cipzár, gombolópántok készítése. A 
tanfolyamhoz a varrógépet biztosítjuk! 
Kérjük, hogy első alkalommal hozzon magá-
val ollót. 
Előzetes jelentkezés szükséges! 
Részvételi díj: 10 000 Ft/2 hónap.
Kedd 17.00 – 19.00

ALLEGRO
TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok felnőtteknek. 
Partner nem szükséges!
Kedd 18.00 – 19.10. (kezdő)
Csütörtök 19.50 – 21.00 (haladó)

Továbbra is folytatódnak népszerű felnőtt 
tanfolyamaink: 

TORNA NYUGDÍJON TÚL 
(kedd, csütörtök 8.00 – 9.00 és 9.00 – 10.00)

NŐI EGÉSZSÉGVÉDŐ TANFOLYAM
 (Kriston Andrea módszere szerint)

JÓGA A MINDENNAPOKBAN 
(szerda 18.00 – 19.30)

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Három hetente egyszer.
Csütörtök 17.00 – 20.00

AGYKONTROLL KLUB 
Relaxációs módszerek gyakorlása.
Hétfő 18.00 – 21.00

SZÜLÉS ELŐTT ÉS UTÁN
Őszinte, kötetlen beszélgetések védőnők, 
gyermekorvosok, szakemberek vezetésé-
vel várandós anyukáknak és kisgyerme-
keseknek. 
Témáink közül: Szülés előtt és után, mozgás 
felmérés a babáknál, táplálás, testtudat, testi 
és lelki változások szülés után, baba-mama 
kapcsolat, kismama torna, csecsemőgondo-
zás, ikerszülés. 
Február 20. 10.00 – 11.30

IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Írásunk rejtelmei, a betűk, a számok miszti-
kája. Mit mesél a firka és a rajz?
Az aláírásod te magad vagy! 
Havonta egyszer péntek 17.00 – 19.00
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, HELY-
SZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, 
garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, 
Nordmende, Vestel, Dual, Schneider. Tel.: 
06/20-531-7638, 06/20-542-3529 

Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése. 
Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, zsin-
delyezés, cserépfedés garanciával, szakmai 
hozzáértéssel. 06 30 911 8720

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

Gyógypedikűrös-manikűrös házhoz megy. 
Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúk-
szem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-
1524, 276-2985 

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési 
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartá-
lyok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gáz-
órák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 
06/30-9-826-269 

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kő-
művesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők 
felújítása garanciával, palatetők javítása. Tel.: 
06/20-439-0846, 258-0846, e-mail: olci@t-
online.hu 

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLA-
LOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823

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

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., 
XIX., Lehel u. 6. Telefon: 282-3153, 06-70-
215-20-19

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE IN-
GYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402 

Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villany-
bojlerek szakszerű javítása garanciával. Javítás 
esetén díjtalan kiszállással. 281-07-69, 06 30 
912-1294 

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

KÖNYVELÉS, REGISZTÁLT MÉRLEG-
KÉPES KÖNYVELŐKÉNT VÁLLALOM 
TÁRSASÁGOK TELJES KÖRŰ KÖNY-
VELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT, TB, ADÓ 
ÜGYINTÉZÉSÉT. TEL.: 06/30-393-6815, 
EVAHORVATH@TVN.HU 

Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfel-
újítás. Igényes, precíz szakmunka, megbízható 
szakemberek. Ingyenes felmérés! Tel.: 06/20-
537-8099, 295-3998 

GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANI-
KŰR, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, FRISSÍTŐ, 
LAZÍTÓ TESTMASSZÁZS (NEM SZEX), 
TALPMASSZÁZS. KÉRÉSRE HÁZHOZ 
MEGYEK! ILDIKÓ, TEL.: 06/20-335-5653, 
295-3998  

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS 
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. 
FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.: 06/20-317-08-43

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-fix
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, relu-
xa akció! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! Bútorgyártás, konyha- és 
szobabútor egyedi méretre. Részletfizetési le-
hetőség! Tel.: 06/30-401-1029 

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

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

GYÓGYPEDIKŰRÜS házhoz megy! Hétvé-
gén is hívható. 276-29-85. Kiszállás díjtalan!

Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el, 
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, víz-
vezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezé-
sére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, 
megbízható rakodókkal. Igény szerint ingye-
nes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvez-
mény! Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542

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

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPE-
FESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS 
TEL.: 06/20-9274-188

LAKÁSFELÚJÍTÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, 
ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, TERVEZÉSTŐL 
A KIVITELEZÉSIG. MINŐSÉGI MUNKA 
REÁLIS ÁRON, ELŐZETES KÖLTSÉG-
VETÉSSEL. TEL.: 06/20-933-8634, 0670/ 
38-49-334, 282-2498

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

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni el-
képzelések alapján, valamint sérült bútorok 
javítása. Ingyenes felmérés, rövid határidő, 
garancia. Tel.: 06/70-209-6081 

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

Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz, Lakásán 
minden tipusú háztartásigép javítása garan-
ciával! Kiszállási díj nincs! Tel.: 285-3488, 
06/30-9-50-17-17, www.megoldasszerviz.hu

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

RÉGISÉG GYŰJTŐ KIEMELT MAGAS 
AUKCIÓS ÁRON VÁSÁROL FESTMÉ-
NYEKET, BÚTOROKAT, FEKETE OSZ-
LOPPAL ÉS BABAFEJJEL ELŐNYBEN, 
BRONZSZOBROKAT, PORCELÁNOKAT, 
SZŐNYEGEKET, FALI-,ASZTALI-, ÁLLÓ-
ÓRÁKAT, MINDENFÉLE DÍSZTÁRGYAT 
ÉS TELJES HAGYATÉKOT. KISZÁLLÁS 
ÉS ÉRTÉKBECSLÉS DÍJTALAN. TEL.: 
06/20-249-8742

VARRÁS, RUHÁK JAVÍTÁSA, ÁTALAKÍ-
TÁSA, CIPZÁR CSERE ÉS MINDENNE-
MŰ JAVÍTÁS. BEDOLGOZÁST IS VÁL-
LALOK! SZÜKSÉG ESETÉN HÁZHOZ IS 
MEGYEK. XIX., LEININGEN U. 21. TEL.: 
06/70-6323-463, 06/20-4458-676, 770-2002 

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zár-
csere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- 
ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatos-
munkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Ak-
ciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingye-
nesen hívható zöldszámon: 06/80-625-625, 
06/20-467-7693 

Budapesten és környékén szobafestést, má-
zolást, tapétázást, dryvitozást, laminált par-
ketta lerakását vállaljuk rövid határidővel, 
takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/30-505-8982, 06/20-
805-6743 

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

HA SZOKOTT FÁJNI A VÁLLA, NYAKA, 
GERINCE, AKKOR TELEFONÁLJON!  
NAGY TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MASSZŐR, ORVOSI RENDELŐBEN, MASZ-
SZÍROZÁST VÁLLAL. KŐBÁNYA-KISPEST 
METRÓVÉGÁLLOMÁSNÁL. NYUGDÍJA-
SOKNAK KEDVEZMÉNY. PLESSINGER 
ZSUZSA, TEL.: 06/20-512-8669

Rács, előtető, folyosó-elválasztás, rácsajtó, 
fémkerítés, tolókapu, kertkapu, erkélybeépítés, 
korlát, üvegveranda, egyéb lakatosmunkák és 
javítások. Tel.: 284-2540, 06/70-209-4230 

Vállalunk kiadványszerkesztést, korrektúrát. 
Németnyelv-oktatás, korrepetálás, fordí-
tás magyarról németre, németről magyarra. 
info@almandin.hu Tel.: (30) 665 04 81

CSEMPÉZÉST, PADLÓBURKOLÁST DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL VÁLLALUNK! 
CSEMPEJAVÍTÁST IS! GIPSZKARTON 
SZERELÉS, ÜVEGTÉGLÁZÁS, KISEBB 
KŐMŰVES MUNKA, . TEL.: 06/70-298-
64-33 FESTÉS, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁS. 
TEL.: 06/20-9-350-951

Vállalunk vízszerelést, fűtés átalakításokat, 
dugulás elhárításokat, teljes lakásfelújításokat, 
kőműves ,burkolás és festés és helyreállítást. 
Telefon:  06-20-912-5128, 06-30-537-7356

Vállalok gyermek felügyeletet a Kispest von-
záskörzetében Hétköznap du. 3-tól, hétvégén 
megegyezés szerint. Állattartók kíméljenek! Te-
lefon este: 281-0779, Telefon 7-14 óráig: 431-
4783 Mobil: 15- 21 óráig: 06-70-2040-621

SZÍNVONALAS ARCKEZELÉSEK elérhető 
árakon AJÁNDÉK paraffinos kézápolással,
minőségi kozmetikumokkal. (GIGI, FitoFruit) 
Állandó akciók! XIX. Kosárfonó utca 28. 
SZÖSZI SZALON, 061-707-2004 , 0630-
5809821

Magyar és külföldi gázkészülékek szervize. 
Hagyományos- és zárt égésterű. Konvekto-
rok, tűzhelyek javítása. Tel.: 06/20-9-385-133, 
06/30-2-156-140

HITELÜGYINTÉZÉS! Jelzáloghitelek lakás-
vásárlásra, szabad felhasználásra, 20% adó 
visszatérítéssel, hitelbírálati, sikerdíj és sorban 
állás nélkül! THM: 4.85%. Tel.: 06/20-558-
9440

INGATLAN

ELADNÁ HÁZÁT, HÁZRÉSZÉT? SEGÍ-
TÜNK! CSAK NÁLUNK: RUGALMASAN 
VÁLASZTHATÓ JUTALÉK! HETING 
INGATLANIRODA. www.hevertle.hu Tele-
fonos időpont egyeztetés: 291-33-57, 06-30-
954-23-26

XIX. Ady Endre – Nádasdy utca között csen-
des, szép részen eladó 10 éves, négyszobás, 
két nappalis, két lakószintes, nagy terekkel 
rendelkező, mai igényeknek megfelelően ki-
alakított, 230 m2 össz lakóterületű családi ház 
150 négyszögöl telken, felfrissülésre alkalmas 
medencével. Az ingatlan irányára: 39.9 M Ft. 
HETING INGATLANIRODA, www.hevertle.
hu 291-33-57, 06-30-281-18-77

KISPEST KÖZPONTJÁHOZ KÖZELI csen-
des utcában 120 m2 lakóterületű, részben alá-
pincézett, masszív, háromszobás, nappalis, 
étkező – konyhás, dupla fürdőszobás, jó adott-
ságú önálló ház kis méretű telekkel, garázzsal 
eladó. A lakóház belső felújítása indokolt. 
Kínálati ár: 23.500.000 Ft. HETING INGAT-
LANIRODA, www.hevertle.hu 290-74-42, 
06-30-95-42-326

KISPEST-KERTVÁROS szép utcájában 80 
m2-es két lakószintes, két szobás, nappalis, 
jó állapotú ikerház fele, 60 négyszögöl külön 
bejáratú telken eladó. Kocsibeállás megoldott. 
Irányár: 26.000.000 Ft. HETING INGAT-
LANIRODA, www.hevertle.hu 290-74-42, 
06-30-95-42-326

KISPEST-KERTVÁROSBAN ÚJSZERŰ, FI-
ATALOS KIALAKÍTÁSÚ, egyszintes, három 
szobás, amerikai – konyhás - nappalis, dupla 
fürdőszobás ház 120 négyszögölön eladó. 

Irányár: 36.000.000 Ft. HETING INGAT-
LANIRODA, www.hevertle.hu 291-33-57, 
06-30-281-18-77

LŐRINCEN, Előd utca környékén 80 m2-es, 
részben alápincézett, egyszintes, 3 szobás, 
nappalis, esztétikai felújításra szoruló önálló 
ház garázzsal, 140 négyszögöl telken eladó. 
Irányár: 24.700.000 Ft. HETING INGAT-
LANIRODA, www.hevertle.hu 290-74-42, 
06-30-95-42-326

Eladó Kispesten a Batthyány u-ban egy 240 
nm-es igényes családi ház kerttel + 45 nm-es 
különálló házzal. IÁ: 40.5 M Tel.: 06/30-345-
7130 0670-609-6602

Kispesten, a Jókai utcában, 100 nöl telken, két-
szintes, 4 szobás + nappali + étkezős ingatlan, 
fedett 2 kocsibeállással eladó. Megegyezéssel 
beszámítok kispesti csendes részen lévő négy-
emeletes ház első emeletén 1+2 félszobás teher-
mentes lakást. Iá.: 28.2 M Ft. Tel.: 378-1111 

KISPEST ÓVÁROSI RÉSZÉN, SZÉP, CSEN-
DES UTCÁBAN, NÉGYLAKÁSOS, KER-
TES HÁZBAN KÉT KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ, 
MÁSFÉLSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, LAK-
RÉSZ /NEM EGYMÁS MELLETTI/ 13,2 ÉS 
11,3 M FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING 
Ingatlaniroda Kós Károly tér 13 T: 348 03 35, 
06/20/53 00 165- 06/70/5365857

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK 
ELADÓ LAKÁSOKAT – HÁZAKAT RE-
GISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE … 
ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉ-
ZÉS- INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEG-
BÍZHATÓSÁG … TEL: 06/30-98-66-785. 
supsa ingatlan
 
ELADÓ LAKÁSOKAT TÁRSASHÁZAKAT, 
HÁZRÉSZEKET KERESEK ÜGYFELEINK 
RÉSZÉRE SŰRGŐSEN! GYORS ÉRTÉKE-
SÍTÉS, MEGBYZHATÓSÁG. ÜGYVÉDI 
HÁTTÉR,HITELÜGYINTÉZÉS! BIZTO-
SÍTÁSOK, PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS! 
HÍVJON BIZALOMMAL! RÁB TÜNDE, 
tel: 06/70-319-3427

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

Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 
75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös kert-
tel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném nagyobb 
kertesre. Tel.: 06/20-427-4559

Kispesten, csendes utcában, 150 nöl teleken 
eladó egy 3 szintes, igényesen kialakított 300 
nm-es ház. Többgenerációs lakóhelyként vagy 
vállalkozásoknak is ideális. Iá: 50 millió Ft 
Tel.: 280-75-09, 06-70-534-0022

Kispesten, csendes utcában, 150 nöl teleken 
eladó egy 3 szintes, igényesen kialakított 300 
nm-es ház. Többgenerációs lakóhelyként vagy 
vállalkozásoknak is ideális. Iá: 50 millió Ft 
Tel.: 280-75-09, 06-70-534-0022

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es ház-
rész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás, nagy 
fürdőszobás, kerttel, az udvaron van egy kis 
ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.: 06/20-
427-4559 

Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest köz-
ponti részén, forgalmas helyen. Gyalogos 
forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzlethey-
lyiséget. Tel.: 06/20-346-9004

Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 
80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es te-
lekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461

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

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, ét-
kezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, 
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével. 
Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes 
körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 állásos 

garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 
06/70-319-3427

KIADÓ! KIADÓ! BÚTOROZOTT KÉT-
SZOBÁS LAKÁSOK WEKERLÉN, FÖLD-
SZINTEN ÉS EMELETEN, KÓS KÁROLY 
TÉREN ÉS MÁSHOL IS! HAVI 65 E. FT + 
REZSITŐL. K.ING Ingatlaniroda T: 348 03 
35 06/70/536 58 57- 06/20/53 00 165

ELADÓ A VII. SZÖVETSÉG U.-BAN EGY 
47 NM-ES 1.5 SZOBÁS ÖRÖKLAKÁS A 
MAGASFÖLDSZINTEN UTCAI ABLA-
KOKKAL, PARKETTÁS, GÁZFŰTÉSES 
IÁ.: 11.2 M TEL.: 0670-609-6602

KIADÓ Kőbánya-Kispest metróvégállomás-
nál, 1,5 szobás 36 nm-es, V. emeleti bútorozott 
panellakás, szép állapotban, egyedülálló hölgy 
vagy diáklány részére. Ára: 40.000 Ft+ rezsi+ 
1 hónap kaució. Tel.: 06/30-27-98-600

KIADÓ garázs Wekerle-telep szélén, 
Europarkhoz közel: 12.000 Ft/hó. Telefon: 
06/30-384-3677

Kispesten az Óváros csendes, parkos részén, 
téglából épült társasházban várja új tulajdo-
nosát egy 48 nm-es, napfényes, másfél szobás 
lakás. Alacsony rezsi, jó közlekedés, gyors 
bevásárlási lehetőségek! Iá.. 11.5 M Ft. Tel.: 
06/30-478-1934

XVIII. ker. Thököly u.-ban 66 nm-es, 1+3 
félszobás, I. emeleti, cirkófűtéses lakás tulaj-
donostól eladó. Iá.: 20.9 M Ft. Saját tároló, 
parkoló, 4 éves társasházban. Tel.: 291-2165, 
06/30-567-3476 

KISPEST ÓVÁROSÁBAN KÉTLAKÁSOS 
HÁZ 1990-BEN ÉPÜLT HÁTSÓ LAKRÉ-
SZE: KÉTSZINTES, 70 NM., 2,5 SZOBÁS, 
AMERIKAI KONYHÁS, GARÁZZSAL, 
KERTRÉSSZEL 17,8 M FT. IRÁNYÁRON 
ELADÓ! K.ING Ingatlaniroda Kós Károly tér 
13.  T: 348 03 35 06/70/536 58 57- 06/20/5-
3 00 165

FIATAL PÁR KERES WEKERLÉN, 2 
VAGY 4 LAKÁSOS HÁZBAN, MAGÁN-
SZEMÉLYTŐL ELADÓ LAKÁST. 06/30-
845-3310 

Eladó Kispesten csendes helyen 110 nöl-es tel-
ken egy 120 nm-es, 4 szobás, jó állapotú csalá-
di ház, a telken van még egy 28 nm-es lakható 
melléképület, gépkocsi beállási lehetőség van. 
Irányár: 28.9M Ft. Érd: 06 20 329 49 41

Eladó XX. csendes kertvárosi részén, 100 nöl-
es telken, egy 120 nm-es, két szobás, átlagos 
állapotú, körbejárható családi ház, a telken 
van még egy 36 nm-es szoba konyhás lakás. 
Irányár: 26.5M Ft. ÉRD:06 20 32 94 941

Sürgősen keresek eladó ingatlant felújított és 
felújítandó is érdekel. Várom hívását! Tel.:06 
20 329 4941

HIHETETLEN DE IGAZ! WEKERLEI HÁ-
ROMSZOBÁS LAKÁS PANEL ÁRON! 
FÖLDSZINTI, FELÚJÍTANDÓ, 67 NM., 
KERTRÉSSZEL, AUTÓBEÁLLÁSSAL, 
HATLAKÁSOS HÁZBAN. ÁRA: 13,7 M. 
FT. K.ING Ingatlaniroda Kós Károly tér 13. T: 
348 03 35, 06/70/536 5857 - 06/20/53 00 165 

WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS HÁZBAN 
TETŐTÉRBEÉPÍTÉSES FELÚJÍTÁST 
IGÉNYLŐ LAKÁS FIX ÁRON ELADÓ = 
24.2 M/Ft legoptimálisabb HITEL-lehetősé-
gek intézése..- ÜGYVÉDI háttér jelenléte... 
www.ingatlan.com /supsa ingatlan/ TEL = 06/ 
30-830-11-79

Wekerle centrumának egyik legnagyobb és 
legszebb lakása, teljes felújítás, beépített 
konyhabútor, bíztonsági ajtó - teljes riasztó-
védelem, víztisztító rendszer stb. ÁRA=24 
M/Ft legoptimálisabb HITEL-lehetőségek 
intézése..- ÜGYVÉDI háttér jelenléte...www.
ingatlan.com /supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-
830-11-79

Wekerlén hatlakásos-házban hangulatosan ott-
honos lakás, szép, tiszta állapotban 13.9 M/Ft 
eladó.... legoptimálisabb HITEL-lehetőségek  

intézése..- ÜGYVÉDI háttér jelenléte... www.
ingatlan.com /supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-
830-11-79

WEKERLÉN, ADY ENDRE ÚTI HÁZ TETŐ-
TERÉBEN, KÉTSZOBÁS, 44 NM. LAKÁS, 
PARKOSÍTOTT KERTBEN ÁLLÓ NYOLC-
LAKÁSOS HÁZBAN, TÁROLÓVAL, AU-
TÓBEÁLLÁSSAL 12,5 M FT. IRÁNYÁRON 
ELADÓ! K.ING Ingatlaniroda Kós Károly tér 
13. 06/70/536 58 57- 06/20/53 00 165

WEKERLÉN, KÉTLAKÁSOS 
IKERHÁZFÉL ELADÓ! 50 NM KÉTSZO-
BÁS, GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ 
BÖVÍTHETŐ, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LE-
HETŐSÉGGEL, 150 NM KERTTEL, 10 NM 
TÉGLA MELLÉKÉPÜLETTEL ELADÓ! 
IRÁR: 18,9 M FT. TEL.: 06-304-626-306

WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ 
EGYIK FELE, 2+3 FÉLSZOBÁS, NAGYON 
JÓ ELOSZTÁSÚ, FELÚJÍTOTT, SZÉP,  FI-
ATALOS, KB 150 NM KERTTEL, GÉPKO-
CSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL, ELADÓ! 
IRÁR: 34,5 M. TEL.: 06-30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN KÉT GENERÁCIÓNAK IS KI-
ALAKÍTHATÓ IKERHÁZ FÉL, 82 NM, 2+3 
FÉLSZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS ,JÓ 
KIALAKÍTÁSÚ ÉS ELOSZTÁSÚ,150 NM 
KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHE-
TŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR 31,5M. TEL.: 
06-30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN KÓS KÁROLY TÉREN, 56 
NM, SZÉP ÁLLAPOTÚ, NAGYON JÓ EL-
OSZTÁSÚ, GÁZFŰTÉSES, HANGULATOS 
KISREZSIŰ LAKÁS, KÉT KÜLÖN BEJÁRA-
TÚ SZOBÁVAL, SAJÁT GARÁZZSAL, PIN-
CÉVEL ELADÓ! IRÁR:18,9 M TELEFON: 
06-30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN HAT LAKÁSOS HÁZBAN, 
NAGYON IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, 
EMELETI, 50 NM, KÉTSZOBÁS, CIRKÓ-
FŰTÉSES, HANGULATOS LAKÁS, NAGY 
FÜRDŐSZOBÁVAL, KERTTEL, MEL-
LÉKÉPÜLETTEL ELADÓ! IRÁR.15,7 M. 
TEL.:06-30-9-332-592. www.ingatlanvarzs.hu

WEKERLÉN HATLAKÁSOS HÁZBAN, 
EMELETI, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍT-
HETŐ, GÁZFŰTÉSES LAKÁS, KÉT 
KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL, KERT-
TEL,  MELLÉKÉPÜLETTEL, GÉPKOCSI-
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! 
IRÁR:13,5M. TEL 06-30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

KISPEST CSENDES, CSALÁDI HÁZAS 
KÖRNYEZETÉBEN, TÍZ ÉVE ÉPÜLT TÁR-
SASHÁZBAN, 55 NM, EGYEDI FŰTÉSŰ, 
KÉT SZOBÁS, KÉT TERASZOS, FIATA-
LOS, IGÉNYES LAKÁS, ZÁRT GÉPKO-
CSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! 
IRÁR:16,7M. TEL.: 06-30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

KISPEST KERTVÁROSÁBAN 90 NM, 2+2 
FÉLSZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, SZÉP 
ÁLLAPOTÚ, 2001-BEN FELÚJÍTOTT, 
IKERHÁZ 217 NM KERTTEL, GARÁZS-
ZSAL ELADÓ! IRÁR: 22,9 M. TEL:06-30-
9-332-592,  www.ingatlanvarazs.hu

Sürgősen keresek eladó ingatlant felújított és 
felújítandó is érdekel. Várom hívását Tel.:06 
20 329 4941

Kispesten, 59 nm-es jó állapotban lévő lakás, 
1 + 2 félszobás, nagy konyhás, II. emeleti el-
adó. Iá.: 10,5 M Ft. Tel.: 06 70 535 6171

KISPESTEN IV. EMELETI, 53 NM, 1+2 FÉL 
SZOBÁS, VÍZÓRÁS, AZONNAL KÖLTÖZ-
HETŐ ÖRÖKLAKÁS, 9.000.000 Ft ELADÓ. 
TEL: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu

KISPESTEN JÓKAI UTCÁBAN 100 NÖL 
TELKEN, 70 NM, 3 SZOBÁS, GÁZKON-
VEKTOROS FŰTÉSŰ, ÖNÁLLÓ CSA-
LÁDI HÁZ. IRÁNYÁR 16.900.000 Ft EL-
ADÓ. GÉPKOCSIBEÁLLÁS VAN. A HÁZ 
ELŐKERTES. TEL.: 06-20-364-4237 www.
ilonalak.fw.hu

XIX. KISPESTEN KULTÚRÁLT LÉPCSŐ-
HÁZBAN, 71 NM-ES, 2+2 FÉL SZOBÁS, 
BEÉPÍTETT ERKÉLYES, KÖVEZETT, 
PARKETTÁZOTT, REDŐNYÖS, VÍZÓRÁS, 
TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS ELADÓ 
IRÁNYÁR 14.900.000 Ft. TEL: 06-20-364-
237 www.ilonalak.fw.hu

XIX. KISPEST ÓVÁROSÁBAN, FŐ UTCÁ-
BAN, 150 NÖL ÖSSZKÖZMŰVES TELKEN 
ELADÓ 96 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, KAR-
BANTARTOTT, ÖNÁLLÓ, JÓ TÁJOLÁSÚ, 
30 ÉVES CSALÁDI HÁZ. A TELEK 11 M 
SZÉLES ÉS 55 M HOSSZÚ. PINCE, MEL-
LÉKÉPÜLET VAN. IÁ.: 26.3 M Ft. ELADÓ. 
TEL: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu

KISPESTEN, REMEK KÖZLEKEDÉS MEL-
LETT, 35 NM-ES, 1,5 SZOBÁS, GÁZKON-
VEKTOROS FŰTÉSES, PARKETTÁZOTT, 
KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ, /VEZETÉKEK IS 
FELÚJÍTVA/ ALACSONY REZSIJŰ ÖRÖK-
LAKÁS KERTRÉSSZEL / 10 LAKÁSOS 
UDVARBAN / IRÁNYÁR 8.9 M Ft ELADÓ 
TEL: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu

SÜRGŐSEN KERESEK KISPESTEN EL-
ADÓ HÁZAT AZ ÓVÁROSBAN 30.000.000 
FT-IG, TÉGLA, VAGY PANELLAKÁST, 
HÁZRÉSZT- TOVÁBBÁ WEKERLÉN 
ELADÓ INGATLANT ÜGYFELEIM RÉ-
SZÉRE LEHET FELÚJÍTANDÓ IS! HÍVÁ-
SÁT KÖSZÖNÖM. TEL: 06-20-364-4237 
www.ilonalak.fw.hu

XIX. Ady Endre út 43. Telefon: 280-5830, 
06/70-248-8803, www.ingatlan-centrum.eu 

XIX. ker. Arany J.u. I .emeleti 53 nm örök-
lakás. A nyílászárók és a radiátorok újak! A 
bejárati ajtó 7 pontos biztonsági. Irányár:11 
millió Érdeklődni: 20/663-0577

XIX. ker. Hunyadi u. 2000-ben épült 2 szintes 
téglaházban lévő , 90 nm alapterületű, erkélyes, 
cirkós 4 szobás kiváló lakás. 40 nm saját pince. 
Irányár: 23.5 millió Érdeklődni: 20/-663-0577

XIX. ker. Fő u. X. em. fiatalosan felújított,
59 nm 1+2 fél szobás öröklakás. Kiváló ház, 
nagyon jó lakóközösség. Irányár: 10.5 millió 
Érdeklődni: 20/663-0577

XIX. ker. Kisfaludy u. nagyon szép 4 lakásos 
házban, az utolsó lakás amely 40 nm alapte-
rületű + tetőtere beépíthető, nagy terasszal. 
Szeparálható! Irányár: 12.5 millió. Érdeklőd-
ni: 20/663-0577

XIX. ker. Vécsey u. alkalmi vétel több generá-
ciónak!!! 410 nm lakóterület, 700 nm telken!!! 
Irányár: 49,5 millió Érdeklődni:20/663-0577

XVIII. ker. Sallai-lakótelepen 120 nm alap-
területű, nappali + 1 + 2 fél szobás, kiváló 
állapotú sorházi lakás eladó. Irányár: 26,2 M 
Érdeklődni:20/663-0569

XVIII. ker. Szent Imre kertvárosban 110 nöl 
telken, 153 nm-es, nappali + 4 fél szobás, jó 
állapotú családi ház eladó. Az ingatlan 2 ge-
neráció számára is kialakítható. Irányár: 40 M 
Érdeklődni: 20/663-0569

XVIII. ker. Kossuth-telepen, 938 nm telken, 
118 nm-es nappali + 2 szobás családi ház el-
adó. Az ingatlan vállalkozás céljára is alkalmas. 
Irányár: 26,5 M. Érdeklődni: 20/663-0569

XVIII. ker. Ráday G. u.-ban, 58 nm, 2 + fél 
szobás, 2. emeleti újszerű, erkélyes, lakóparki 
lakás, teremgarázzsal eladó. Ár: 18,8 M. Ér-
deklődni: 20/663-0569

XVIII.ker. Margó Tivadar utcában 79 nm-es, 
3 szobás lakás eladó. Az ingatlanhoz tartozik 
72 nm saját kertrész, 16 nm tároló helyiség és 
27 nm garázs. Irányár: 21,8 M. Érdeklődni: 
20/663-0569 

József Attila lakótelepen 1 szobás, bútorozott 
lakás, hosszútávra kiadó. Kábeltv, internet van. 
40.000 Ft+ rezsi. Tel.: 348-0953 (munkaidőben)

Eladó Templom téren kiemelt övezetben, jó 
közlekedési lehetőséggel, világos, gázkon-
vektoros garzonlakás. Iá.: 7 M Ft. Telefon: 
06/70-211-4849

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL KERESEK A KE-
RÜLETBEN ELADÓ INGATLANT. MEG-
TERHELT, VAGY VÉGREHAJTÁS ALATT 
ÁLLÓ IS ÉRDEKEL. 06-30-568-7865

Kispesten Batthyány utcában 59 m2-es 4. eme-
leti, azonnal beköltözhető felújított panellakás 
eladó tulajdonostól! Közvetítő Irodák kímélje-
nek! Irány Ár: 11 MFt.Tel: 280-9370 Mobil: 
06-20-549-2434

Wekerlén 3 szobás földszinti lakás, 2 garázs-
zsal, különleges adottságokkal eladó! 23,5 
MFt. 30-223-0986 R.ing Bt

Kertvárosban új építésű ikerház 2008. tavaszi 
átadással, kétszintes lakásokkal, 30,99 MFt. 
30-223-0986 R.ing Bt

Wekerlén saját padlástérrel rendelkező, gará-
zsos, kertes, emeleti lakás jó állapotban eladó! 
16 MFt. 30-223-0986 R.ing Bt

Pontház IV. emeletén 62 nm-es, jó állapotú 
lakást kínálunk, 12,9 MFt irányáron. 30-223-
0986 R.ing Bt

Az Óváros szélén, 2001-ben épített társasház 
első emeletén eladó egy 86 nm-es, 2 és fél 
szobás lakás, irányára: 26,5 MFt. 30-223-0986 
R.ing Bt

Kispesten (Bem u.-ban), 4 emeletes társasház 
4. emeletén, 68 nm-es (2+1+1/2) szobás panel 
öröklakás, tulajdonostól eladó, vagy kisebbre 
cserélhető ráfizetéssel. Iá.: 13 M Ft. Telefon:
06/20-362-2207

Wekerlei 4 lakásosban, 2 hátsó kertkapcsola-
tos lakás, összesen 90 nm egybenyitva, tetőtér 
beépítési lehetőséggel, tulajdonostól eladó. 
Iá.: 31.5 M Ft. Tel.: 06/20-511-6411 

XIX. kerület Pannónia úton 50 nm-es, IV. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 221-3561 

Kispest kertvárosában eladó új ikerház, 125-
136 nm-es, Újvidék u.-ban. Ár.: 30,5 M Ft. 
Tel.: 06/20-9-251-044 

Eladó Kispesten a 68-as végállomásánál, 2 
emeletes téglaházban, 53 nm-es, I. emeleti, 2 
szobás, két erkélyes, külön wc és fürdőszoba, 
kamra + pince, gázfűtés, teljesen felújítandó 
lakás. Iá.: 12.5 M Ft. Tel.: 06/30-416-2984, 
403-1648 

Gyömrő központjában, 2 szobás, 100 nm-es, 
összkomfortos családi ház eladó. Fűtés: gáz+ 
vegyes tüzelésű kazán, garázs, pince, mellék-
épület. Ár.: 18.5 M Ft. Tel.: 06/30-232-4156 

Wekerlén négylakásos társasházban, 78 nm-
es, 3,5 szobás lakás, tárolóval, két gépkocsi 
beállási lehetőséggel eladó 29.5 M Ft-os áron. 
Tel.: 06/30-9-548-665

XVIII. kerületben 99 nm-es, nappali+ 3 hálós, 
új építésű, igényes ikerházfél 27 M Ft-os áron 
eladó. Tel.: 06/30-99-29-253

Pestszentlőrinc legszebb részén 84 nm-es sor-
házi lakás, ár alatt, 20.3 M Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-620-7371

XVIII. Lakatos ltp-en, négyemeletes társas-
házban, 56 nm-es lakás, ár alatt 10.2 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06/20-428-7778

Eladó Rákoscsabán 2 generációs családi ház, 
összkomfortos, közművesített, 240 nöl-es tel-
ken. Tel.: 06/30-972-4267
 
OKTATÁS

A WEKERLEI MOZGÁS-MŰHELY minden 
korosztályt szeretettel vár gerinctorna (felnőtt-
gyerek), alakformálás, pilates, aerobic, taj-chi, 
hastánc, futóklub foglalkozásaira, melyet 
családias hangulatban szakemberek vezetnek. 
Tel.: 06/70 381-61-22, 28-28-445, honlap: 
www.wekerleimozgasmuhely.hu
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Apróhirdetés díja:

15 szóig: 1 800 Ft, 
keretes: 2 400 Ft.

Hirdetés feladás módjai:

Telefonon:
260-2449,  
06/20-330-3785

Faxon: 
260-2449

E-mailen:
ujsag@kispest.hu címen

Levélben: 
Szerkesztőség: 1192 Bp., Nádasdy 
u. 2. 

Személyesen: 
XIX. Nádasdy u. 2. szám alat-
ti szerkesztőségben (időpont 
egyeztetés szükséges), vagy a 
Kós Károly tér 13. szám alatt. 
Telefon: 348-0335

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes 
hirdetési lehetőséget biztosítunk 
(15 szóig) az egyéb rovatban, 
amennyiben nem üzleti tevékeny-
ségről van szó. Csak névvel és 
címmel ellátott megrendelést tu-
dunk elfogadni, ingyenes hirdetés 
esetén is. Lapzárta: minden hónap 
25. napja.

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, hala-
dóknak, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára 
felkészítés. . Tel.: 280-2640, 06/30-858-1068 

Matematika, fizika tanítás, általános és közép-
iskolások részére, nagy hatékonysággal, szakta-
nártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134

Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelke-
ző, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő 
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizs-
ga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30 

KISPEST LEGOLCSÓBB AUTÓSISKOLÁ-
JA! KRESZ-EÜ. tanfolyamhoz adunk köny-
vet, CD-t, tesztlapcsomagot. Nyugati autók, 
részletfizetés! Tel.: 06/30-952-4875

Matematika korrepetálást és felvételire fel-
készítést vállalok általános iskolásoknak, 
szükség esetén más tantárgyakból is. Tel.: 
06/70-225-5230

Általános iskolások pótvizsgára felkészítése és 
korrepetálása matematikából és más tantárgyak-
ból is, a kertvárosban. Tel.: 06/70-243-4850 

Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, 
nyelvizsga, korrepetálás nsgy gyakorlattal, 
igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Al-
kalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335, 
06/20-211-9077 

DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt stú-
dióban a legkorszerűbb módszerekkel, gyors 
eredménnyel Kispest központjának közelében. 
Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470

KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános 
iskolásoknak minden tantárgyból, középisko-
lásoknak matematikából. Felnőtteknek is Tel.: 
377-4448, 06/20-581-6069 

Angolt tanít, vizsgára felkészít, korrepetál ta-
pasztalt tanárnő Kispesten 3000,-Ft/90 perc. 
Tel. :282-5980 06/20-989-3988

Angolnyelv oktatás, korrepetálás, vizsgára fel-
készítés. Házhoz megyek.Tel: 06203839056 
vagy este 2805774 

Angolul tanulnék. Ehhez keresek árban, türe-
lemben megfelelő oktatót. Tel.: 06/30-238-2090 

Nyelvtanár angol oktatást vállal, minden szin-
ten. Tel.: 282-1454, 06/20-242-3350

Angol, Spanyol nyelvoktatás, középkorúak-
nak is, gyerekeknek, felnőtteknek, diplomás 
tapasztalt tanártól. Házhoz megyek! Tel.: 
06/30-913-7514

ÁLLÁS

Magas jövedelemmel képzési támogatással 
(BOI), gyakorlattal rendelkező pénzügyi ta-
nácsadót keresek. Betanítás is lehetséges. Je-
lentkezzen: Trényi Tamásné 06 70 336-83-17 
vagy a 287-83-83-as számon.( 9-14-ig)

Új esztendő: komoly lehetőségek pénzügyi 
területen. Keresem Önt hosszú távra, ingyenes 
képzéssel, akár felsőfokú végzettség megszer-
zésében is. Tel.:2851714 10-12-ig. M:0630-
3016909

Közgazdászt keresünk számviteli és szá-
mítógépes gyakorlattal, B kategóriás jo-
gosítvánnyal budapesti (I. kerület, Hattyú 
utca) munkahelyre. Jelentkezést fényképes 
szakmai önéletrajzzal, bérmegjelöléssel a 
pecuniaagora@t-online.hu emaire vagy pos-
tán a Pecuniaagora Zrt. Zalaegerszeg, Pf.: 19 
címre kérjük.

Legyen az AEGON üzleti partnere. Tel-
jeskörű képzés, érettségizetteknek 6 hó-
napig 100 ezer Ft támogatás. Jelentkezés: 
pbgabriella@hotmail.com

Legyen az AEGON üzleti partnere. Teljeskörű 
képzés, diplomásoknak 6 hónapig 200 ezer Ft tá-
mogatás. Jelentkezés: pbgabriella@hotmail.com

Fodrászt keresek XVIII. kerület Margó Ti-
vadar út közvetlen közelében lévő, felújított 
üzletembe. kozmetikus van. Tel.: 06/20-953-
6923, 06/30-238-2090

EGYÉB

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 

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX ke-
rékpár, íróasztal, éjjeliszekrény, olajkályha, Tv 
videó hifi álvány, gyermekforgószék, keverő-
tárcsás mosógép, férfi váltós kerékpár. Tel.:
06-30-606-8955 

Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kéménybe 
köthető, keveset használt eladó. Á. 17 E. Ft. 
Tel.: 357-5420 

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

Automata és keverőtárcsás mosógép, olaj-
kályha, gáztűzhely, elektromos olajradiátor, 
elektromos asztalos varrógépek, női hosszú 
irhakabát eladók. Tel.: 06-20-9-588-805

Konvektor, öntöttvas FÉG GF40, 4,4 KW. Ár: 
18.000 Ft. Gáztűzhely palackkal együtt eladó: 
15.000 Ft. Tel.: 280-3528, 06/70-238-4034 

Eltartási szerződést kötnék idős hölggyel. 
Minden házimunkát elvégzek, nem lesz ma-
gányos, ha kell gondozom, segítek. 50-es nő 
vagyok. Tel:06/30-317-5097

Villany fűtőtestek, automata és keverőtárcsás 
mosógép, olajkályha, gáztűzhely, elektromos 
olajradiátor, teatűzhely, női hosszú irhakabát
eladók. 06-20-9-588-805 Besenyi Pál Bp. 
XIX. Rákóczi u. 53.

Eladó! Jó állapotban lévő két pedálos, pán-
céltőkés Rönisch pianinó, családi okok miatt. 
Érdeklődni:06-70-360-6874

Női hosszú- rövid irhabunda eladó 38-as mé-
retben. Iá.: 15.000 Ft/ db. Nike 38-as sport-
cipők, 42-es kosaras edzőcipő eladó. Tel.: 
06/20-238-2090

Vasutas ruhákat, zakót, nadrágot, sapkát, mel-
lényt stb. ajándékul fogadna egy lelendő vas-
utas tanuló. (86 kg. 180 cm.) Tel.: 282-5478 
(egész nap).

Használt Karancs Kombi gáztűzhely (elektro-
mos sütővel) 10.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-
913-3344

Eladó 2 db gázpalack reduktor, 2 db csapágy-
lehúzó, zsírozóprés, olajzó, stekklámpa 2 db, 
220 ás 12 V-os. Crova szerelőkészlet, veze-
tékbehúzó spirál, kerepes csőmenetvágó (1 
colos), targonca görgő 120-as, 4 db és fafűrész 
készlet. Tel.: 280-6161

3 pickup-os 3 színű vadonatúj lapgitár, tok-
jával, tartozékaival, 17.000 Ft és 39 font-os 
vadonatúj reflex íj (+ 1 vessző) 15.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 282-11-33, 06/20-323-3997

Eladó a Méta u-.ban, camping vendégágy 
(2.5e), új vesszőkosarak (szennyestartó, papír-
kosár) féláron, új fekete, középméretű, prémes 
irhakabát (4.5 e), könyvek (10-50 Ft/db áron). 
Továbbá soroksári tégla nyaraló+ mellék-
épületek, állandóan lakott területen, központ 
közelében, 1000 nm-es bértelken 5.3 M irány-
áron. Tel.: 06/20-373-5540

Eladó ABCDesign 3 funkciós babakocsi (mó-
zeskosár, mély, sport), 25.000 Ft. forgó, zené-
lő kiságyra, kenguru, mellszívó 2.000 Ft/db. 
Tel.: 06/30-570-6018 

Hajdú, keverőtárcsás mosógép, olcsón (5.000 
Ft) eladó. Valamint kazettás telefon üzenetrög-
zítő is. Érd.: 06/20-91-81-142

Eladó 10 literes parapet rendszerű gázbojler 
10.000 Ft-ért, építkezésnél nélkülözhetetlen 
golyós csapágyas csiga, vadonatúj 6.000 Ft-
ért, néhány kisebb teflon és poliamid anyag.
Tel.: 378-3986 

Tőke & Hitel Consulting - Hitelintézés, lakás-
hitelek, szabad felhasználású hitelek, hitelki-
váltás, biztosítási tanácsadás, befektetések. A 
tanácsadás ingyenes és nem helyhez kötött, le-
het akár az Ön otthonában is. 06 20 448 2485



ELADÓ!
Megkímélt állapotú, 

rendszeresen szevizelt
Suzuki Swift.

1998 11 havi, 2. tulajdonos,
2008.11.-ig érvényes vizsga.
Elektromos tükrök, lámpa, 

riasztó, centrálzár,
sérülésmentes, metálzöld,

130 ezer km. Ár: 599.000 Ft.

06-70-538-0907


