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BERUHÁZÁS

KÖZBIZTONSÁG
BODNÁR ZSOLT
A fővárosi kapitányságok „ver-
senyében” Kispest nagyon jó, 
dobogós helyen áll, és saját 
korábbi eredményeit is tovább 
tudta javítani tavaly a kerületi 
rendőrség.

3. oldal

OKTATÁS VÉLEMÉNY

XV. évfolyam, 5. szám

KRÁNITZ 
KRISZTIÁN
„Nehéz év áll előttünk, 
de a ciklus elején elkez-
dett kiadáscsökkentés 
mára már szemmel látha-
tó könnyebbségeket jelent 
a gazdálkodásban.”

PÁRKÁNY 
IMRÉNÉ
Az integrált óvodai 
nevelésről rendez-
tek szakmai napot 
februárban az Arany 
Óvodában, magyar és
külföldi szakembereknek.

10-11. oldal

Gyermekotthon 
épült
2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

HORVÁTH CSABA
Az új létesítmény össze-
sen 36 gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő, 
illetve utógondozói ellá-
tásban részesülő 18-24 
év közötti fiatal felnőtt 
számára nyújt otthont.

2. oldal 4. oldal
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Átadták 
a gyermekotthont

z ünnepségen Horváth Csaba fő-
polgármester-helyettes, Gajda Péter 

polgármester, valamint Vinczek György 
és Eördögh 
Gábor alpol-
gármesterek 
mellett gyer-
m e k v é d e l -
mi, illetve 
b e r u h á z á s i 
szakemberek 
és az épület 
tervezői vet-
tek részt.
Ünnepi be-
szédében a 
főpolgármes-
ter-helyettes 
beszélt arról 
a gyermekvédelmi ágazatban bekövetke-
zett átalakulásról, amelynek eredménye-
ként a korábbi intézmények a kispestihez 
hasonló, családias hangulatú, valóban 
otthonos gyermekotthonokká alakultak át 
az utóbbi időben. Úgy fogalmazott, hogy 
a fiatalok most már családias környezetben
készülhetnek fel az önálló életre; a közös 
gazdálkodás és tervezés olyan, mint egy 
nagycsaládban, a gyerekek zsebpénzt 
kapnak, amit megtanulnak beosztani. Azt 
kívánta Horváth Csaba, hogy a szeretet és 
az egészség mellett mindig legyen jelen a 
boldogság is az otthonban.
A főpolgármester-helyettes, majd Érsek 
Lajos igazgató köszöntőjét követően az ott-

hon növendékei adtak műsort: József Attila 
művei mellett még hip-hop tánc is szere-
pelt a palettán. Gajda Péter polgármester 

– megköszön-
ve az előadást 
– hangsú-
lyozta, bízik 
benne, hogy 
a gyerekek 
valóban ott-
honra lelnek 
Kispesten. 
A több mint 
egyéves elő-
készítés után 
átadott új 
lé t e s í t mény 
összesen har-
minchat gyer-

mekvédelmi gondoskodásban élő, azaz át-
meneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú 
gyermek, illetve utógondozói ellátásban 
részesülő 18-24 év közötti fiatal felnőtt
számára nyújt otthont. A kisebb gyere-
kek a kerületben lévő általános iskolákba 
járnak, a középiskolás korúak azokba az 
intézményekbe, ahol korábban tanulmá-
nyaikat kezdték.
A komplexumban a lakórészeken kívül 
szakköri, látogatói és többfunkciós he-
lyiségek, kondicionáló terem, könyvtár 
és irodák kaptak helyet. Belső tereit úgy 
alakították ki az intézménynek, hogy a 
csoportok teljesen önálló életet élhessenek, 
mindenapjaikat maguk alakíthassák ki.

BERUHÁZÁS

Fűtési gondok a Kósban
Tanítási szünet volt február 23-án a Kós 
Károly Általános Iskolában, mivel előtte 
hétvégén csőtörés történt, ezért leállt az 
iskola fűtését biztosító kazán – tájékoztatta 
az esetről lapunkat a kerületi Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet (VAMÜSZ) igazgatója. 
Horváth Zoltán elmondta, munkatársai a 
február 21-i éjszaka óta dolgoztak a hiba 
kijavításán, ami sikerült, majd a rendszer 

felfűtése következett, így február 24-én 
már újra indult a tanítás a wekerlei iskolá-
ban. Nagy Péter, humánszolgáltatási igaz-
gatótól megtudtuk,  február 23-án reggel 
az iskola értesítette a szülőket arról, hogy 
elmarad a tanítás. A Wekerlei Gyermekház 
ügyeletet biztosított, ám azt senki nem vet-
te igénybe, másnap újraindult az oktatás az 
intézményben.

MŰSZAKI HIBA

A
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Eredményes évet zárt 
a kerületi kapitányság

r. Mittó Gábor kapitányságvezető ki-
emelte, a törvényesen és szakszerűen 

végrehajtott rendőri intézkedések végre-
hajtása mellett nagy hangsúlyt fektettek 
tavaly a megelőzésre és a gyors reagálásra. 
Elmondta, a hatékonyság növelése érdeké-
ben új alosztállyal is bővült a kapitányság, 
a júniustól működő akció alosztály felada-
ta a bűncselekmények kapcsán felmerülő 
azonnali nyomozás elvégzése. 

közterületi szolgálat során az előző évi 
613-ról tavaly 702-re emelkedett az el-

fogások száma, 510-ről 631-re az előállítá-
sok, valamint 531-ről 1030-ra növekedtek 
a helyszíni bírságok. A kapitány kiemelte, 
a magasabb számok a megnövekedett köz-
területi jelenlétnek, valamint a sorozatos 
közlekedési és közbiztonsági akcióknak 
köszönhetők. Megtudtuk, a tavalyi év első 
felében havonta egy, míg második felében 

már havonta két alkalommal tartottak a 
rendőrök a polgármesteri hivatal szabály-
sértési irodájával, a zöldprogram irodával, 
valamint a közterület-felügyelettel és a pol-
gárőrséggel közös akciókat a kerületieket 
különösen irritáló szabálysértések meg-
szüntetése érdekében.

beszámolón elhangzott, tavaly az elő-
ző évhez képest 104-ről 96-ra csök-

kent a személyi sérüléssel járó közleke-
dési balestek száma, melyekből 2008-ban 
kettő halálos kimenetelű volt, 24 esetben 
történt súlyos és 70 alkalommal könnyű 
sérülés Kispesten. A csökkenés – fogal-
mazott az alezredes – elsősorban annak 
köszönhető, hogy tavaly megnövekedett 
a kerületi sebességmérő akciók száma, 
a kerület különböző pontjain hetente 
háromszor végeznek az önkormányzat 
által vásárolt lézeres készülékkel ellen-

őrzéseket a rendőrök. A bűnügyi iratok 
ugyancsak csökkenést mutatnak az előző 
évihez képest, 2434-ről 1599-re fogyat-
koztak ezen ügyek az elmúlt évben a 
kerületben. A kapitányság állományával 
kapcsolatban megtudhattuk, ugyan sok 
fiatal rendőr érkezett tavaly a kerületbe,
de az év közbeni áthelyezések miatt fo-
gyatkozott is a létszám. Dr. Mittó Gábor 
kiemelte, az elmúlt évekhez hasonlóan to-
vább folytatódott a jó kapcsolat a kerületi 
önkormányzattal, ennek eredményeként 
a térfigyelőprogram folytatását említette
a kapitány.

z értekezleten jelenlévő Bodnár Zsolt 
dandártábornok kiemelte, a fővárosi 

kapitányságok „versenyében” Kispest 
nagyon jó, dobogós helyen áll, és saját ko-
rábbi eredményeit is tovább tudta javítani 
tavaly a kerületi kapitányság.

Évértékelő állománygyű-
lésen összegezték február 

25-én a kispesti rendőr-
kapitányság munkatársai 

a tavalyi évben végzett 
munkát, melyen jelen volt 
Bodnár Zsolt rendőr dan-

dártábornok, a BRFK bűn-
ügyi helyettese, valamint 
az önkormányzat részéről 
Eördögh Gábor alpolgár-

mester is.

Január végén költöztek be a József Attila Gyermekott-
hon ifjú lakói. A fővárosi önkormányzat József Attila 
utcai intézményét február 27-én avatták fel.

D
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z avatón többek között részt 
vett dr. Miseta Attila, a Pé-

csi Egyetem dékánhelyettese, 
Gajda Péter polgármester, 
dr. Vargha Péter, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet igaz-
gató-főorvosa, valamint Xue 
Gaofeng, a Kínai Népköztársa-
ság tudományos attaséja és dr. 
Chen, a Kínai Népköztársaság 
kulturális attaséja.
Az ünnepségen dr. Miseta 
Attila elmondta, a klasszikus 
és a komplementer medicina 
kapcsolta ugyan nem mindig 
volt felhőtlen, ám most minden 
feltétel adott ahhoz, hogy a 
kétféle orvoslási eljárás tovább 
közelíthessen egymáshoz. 
Gajda Péter beszédében ki-
emelte, Kispesten éppen húsz 
éve kezdte meg működését a 
Yamamato Intézet, melynek 
vezetője az a dr. Hegyi Gabri-
ella – korábban önkormányzati 
képviselő –, aki mint mondta, 
nagyon sokat tett azért is, hogy 
a kerületi egészségügy komoly 
fejlődésnek indulhatott. Dr. 
Hegyi Gabriella tanszékvezető 
céljaikról azt mondta, olyan 
orvosokat szeretnének képez-
ni, akik ezt a fajta gyógymódot 

is ismerik, és be tudják majd 
integrálni mindennapi gya-
korlatukba. A rendezvényen 
a tanszékvezető és a polgár-
mester közösen leplezték le az 
intézmény tábláját.
A Yamamoto Rehabilitáci-
ós Intézet 1989-ben alakult 
alapítványi háttérrel. Főbb 
tevékenységük a mozgásszervi 

betegek, a stroke-on átesettek 
és a veleszületett szülési sérült 
gyermekek tüneteinek javítása 
komlex módszerekkel. 2000-
től Magyarországon egyedül 
a Yamamoto Intézetben folyik 
a hagyományos kínai orvoslás 
egyetlen minőségi, elméleti 
és gyakorlati oktatása szakor-
vosok számára. Ezt a képzést 
fogadta be a Pécsi Egyetem 
Általános Orvostudományai 
Kara és akkreditálta most el-
sőként az országban.

Új egyetemi tanszék Kispesten
OKTATÁS

konferenciát Gábor Ilona, 
a Teleki utcai művelődési 

ház vezetője nyitotta meg, 
röviden ismertette az intéz-
ményben működő „Mondj ne-
met!” programot. Elmondta, 
amikor 1997-ben elindították 
drogprevenciós kezdemé-
nyezésüket, nem gondolták, 
hogy hosszú éveken átnyúló 
program kezdetén járnak. Ak-
kor egy problémára próbáltak 
gyors megoldást találni, a 
kezdeményezés pedig az eltelt 
több mint tíz évben folya-
matosan bővült, szélesedett. 

Mára már egy háromlépcsős 
– előadásokat, drámafoglalko-
zásokat és kreatív műhelyt is 
magában foglaló – komplex 
drogprevenciós programot 
takar a „Mondj nemet!”. Az 
igazgató elmondta, jó pár 
éve úgy gondolták, hogy az 
országban a témával foglal-
kozó szakembereknek nagy 
hasznára válhat, ha évenként 
egy alkalommal egy-egy té-
mát körüljárva tapasztalatokat 
cserélhetnek. Így indították el 
az országos konferencia-soro-
zatukat, melynek legfontosabb 

célja minden évben, hogy 
közösen találjanak megoldá-
sokat a problémákra – hang-
súlyozta.
Az iskolai erőszak kezelésének 
témáját körüljáró konferencia 
részvevőit köszöntő Vinczek 
György  alpolgármester be-
szédében a szülői szerep fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
Mont mondta, sajnos napja-
inkban indokolt a téma, ám a 
legtöbb esetben a gyermekek 
erőszakos viselkedése legin-
kább tünet az őket ért konflik-
tusokra. 

A konferencián dr. Mittó Gábor 
kispesti rendőrkapitány elő-
adásában a rendőri szervek és 
a civil szervezetek együttmű-
ködési lehetőségeiről beszélt. 
Aáry-Tamás Lajos, az oktatási 
jogok biztosa az iskolai agresz-
szió és a jog kapcsolatát bon-
colgatta, míg dr. Ranschburg 
Jenő az iskolai agresszivitás 
pszichológiai hátterét tárta fel 
a hallgatóságnak. Az egész 
napos megbeszélésen szó volt 
a pedagógiai szakszervezet lé-
péseiről az iskolai erőszakkal 
kapcsolatban, bemutatkozott 
az érdeklődőknek a pápai 
Weöres Sándor Általános Is-
kola „Arizona program”-ja, 
Víghné Vincze Erzsébet a 
Kispesti Családsegítő Szolgá-
lat és Gyermekjóléti Központ 
vezetője a mediációról beszélt, 
valamint szó esett a hazai és 
külföldi művészetterápiás el-
járásokról is. 
A konferencia részeként nyílt 
meg a művelődési házban 
T. Szilágyi Ágnes „Sorsok” 
című fotókiállítása, melyet 
Dobos Szilveszter ajánlott a 
közönség figyelmébe. A meg-
nyitón Szélig Éva énekművész 
működött közre. Az országos 
tanácskozás gyakorlati, szek-
cióülésekkel ért véget.

MEGELŐZÉS

Konferencia 
az iskolai erőszakról Az idei tanévtől újabb felsőfokú képzéssel bővült a kerület 

oktatási palettája: a Pécsi Egyetem Komplementer Medicina 
Tanszéke a Petőfi utcai Yamamoto Intézet keretein belül kezdte
meg működését. Az egyetemi tanszék hivatalos táblaavatását 
február 21-én tartották.

Hazai és külföldi vendégek 
a megnyitón

A

Az iskolai erőszak kezelésének lehetőségeiről cseréltek tapasz-
talatokat szenvedélybeteg-segítők, pedagógusok, valamint if-
júsági irodák, családsegítők és gyermekjóléti szolgálatok mun-
katársai a KMO február 26-i rendezvényén. 

50. évfordulóját ünnepelte a 
„Parlando” című zenepedagó-
giai  folyóirat,  amely a kispesti 
zeneiskola alapítója, Szatmári 
László igazgató főszerkesztésé-
ben látott napvilágot. Szatmári 
László hegedűművész 1968-
tól több évtizeden keresztül 
vezette a kerületi zeneiskolát, 
aki az idei tanévben vehette át 
„Aranydiplomáját” is. Mind-
kettőhöz szívből gratulálunk!

MADARASSY ZOLTÁNNÉ

KULTÚRA

Amire büszkék 
vagyunk

z eseményt megnyitó 
Vinczek György alpol-

gármester elmondta, integrált 
nevelés keretében ebben az in-
tézményben foglalkoznak a leg-
több kisgyerekkel a kerületben. 
Hangsúlyozta, az önkormányzat 
a jövőben tovább javítja a szak-
mai munka feltételeit. Párkány 

Imréné óvodavezetőtől meg-
tudtuk, a programot a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Fő-
iskolával közösen rendezte az 
intézmény. A szakmai nappal a 
főiskola nemzetközi program-
jához kapcsolódott az óvoda. 
Ennek fő célja, hogy támogassa 
azokat a szakembereket, akik 

OKTATÁS

Szakmai nap az 
Arany Óvodában
Az integrált óvodai nevelésről rendeztek 
nemzetközi szakmai napot február 19-én 
az Arany Óvodában. A hazai, valamint 
a svéd, portugál, francia és német szak-
emberek az óvodai csoportokban folyó 
munkával és az intézmény pedagógiai 
programjával ismerkedtek.

a speciális szükségletű kis-
gyerekek befogadó (inkluzív) 
nevelésével foglalkoznak. El-
mondta, sok kispesti óvodában 
folyik integrált nevelés, de az 
Aranyban a látás-, a hallás- és 

a mozgássérült, valamint a be-
szédfogyatékos gyerekeket is 
befogadják. Az intézménybe 
133 gyerek jár, és mindegyik 
csoportjukban vannak sajátos 
nevelési igényű gyerekek.

Bőr-ze” címmel nyílt 
Bodnárné Polszter Szilvá-

nak bőrtárgy kiállítása február 
26-án a Kós Károly téri King 
Galériában. A tárlatot meg-
nyitó Kiss Lászlóné Schulze 
Erzsébet bőrműves hangsú-
lyozta, annak ellenére, hogy a 
honi ősfoglalkozások egyike 
a bőrművesség, nagyon ritkán 
jutnak az alkotók kiállítási 
lehetőséghez. Elmondta, nap-
jainkban  sokan összekeverik a 

bőrművességet és a bőrdíszmű-
vességet, majd ismertette a két 
szakma legfontosabb jegyeit. 
A közönség megtudhatta, hogy 
a bőrműves csak valódi bőrrel 
dolgozik, kizárólag kézműves 
technikákat használ és csak 
egyedi munkákat készít, míg 
a bőrdíszműves használhat 
műbőrt, alkalmazhat gépeket 
és tömegtermelést is végezhet. 
A kispesti kiállítóról elmondta, 
hogy kismama, ezért nem egy-

szerű összeegyeztetni az anya-
ságot és az alkotást, hiszen a 
bőrművesek nemcsak veszé-
lyes szerszámokkal, de ártal-
mas anyagokkal is dolgoznak. 
A megnyitón közreműködött 
Bodnár Luca, aki népdalokat 
adott elő furulyán.  A kiállításon 
táskákat, pénztárcákat, mappá-
kat, papucsokat és dísztárgya-
kat nézhetnek és vásárolhatnak 
meg az érdeklődők. A tárlat 
április 18-ig tekinthető meg.

TÁRLAT

Bőrműves alkotások

Tisztelettel meghívjuk
nagy nemzeti ünnepünk,

az 1848-49-es 
FORRADALOM

és SZABADSÁGHARC 
ÉVFORDULÓJA

alkalmából rendezett
ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉSRE
2009. március 15-én

A megemlékezés 
programja:

10.30 óra
Koszorúzási ünnepség

a Kossuth téri emlékműnél

Ünnepi beszédet mond
Gajda Péter

Kispest polgármestere

Kérjük, hogy koszorúzási 
szándékát jelezze

2009. március 13-án 
12 óráig a

Polgármesteri Irodán 
a 347-4523-as 
telefonszámon. 

A Kispesti Polgármesteri 
Hivatal tájékoztatja ügyfele-
it, hogy március 27-én vál-
tozik a hivatal ügyfogadási 
rendje. 
Ügyfélfogadás március 27-
én (pénteken): 8-17 óráig. 

Módosult 
ügyfélfogadás

VÁLTOZÁS

A

A

„



6 2009. március 4. 72009. március 4.HIRDETÉS HÍREK

Kulturáltabb, szebb környezetet 
alakítanak ki a Hunyadi téren a 
közeljövőben – tudtuk meg Bán 
Zoltántól, a Közpark Kft. veze-
tőjétől. Az igazgató lapunknak 
kiemelte, a szűkös költségvetés 
mellett igyekeznek olyan mun-
kákat elvégezni a közterületen, 
amely látványosabbá teszi majd 
a teret. Lackner Csaba, a körzet 
önkormányzati képviselője a 
Kispestnek elmondta, az ön-
kormányzat éves közmeghall-
gatásán már szóba került a tér 
rossz állapota, és fogadóóráján 
is többen felkeresték ugyan-
ezzel a problémával, ezért 
kezdeményezte a csinosítást. 
Hozzátette, a lakossági igények 
figyelembevételével készítette
el a kerület a tér felújítási ter-
vét. Megtudtuk, a munkálatok 
nagy részéhez a jó idő beáll-
tával fognak hozzá az önkor-
mányzati cég munkatársai. 
Februárban már szemeteseket 

helyeztek ki a buszmegállóba, 
kijavították a behajtást gátló 
oszlopokat, helyreállították a 
sétautak szegélyeit és kicserél-
ték a tér közepén álló, régóta 
rossz órát is. 
Tavasszal a 2003-ban átadott 
játszótér felújítását is elkezdik, 
kicserélik az elhasználódott 
köteleket, pótolják a hinták 
hiányzó darabjait, javítják a 
védőkorlátokat, és eltávolítják 
a firkákat a játszószerekről.
Ahogy melegebbre fordul az 
idő, elkezdik a tér virágosítását, 
az oszlopokra is virágtartókat 
szerelnek, frissítik a gyepet és 
sövényt is telepítenek. Lackner 
Csaba elmondta, tavasszal tár-
sadalmi akciót is szervez majd 
a tér kandelábereinek lefestésé-
re. Hozzátette, a közbiztonság 
növelése érdekében kezde-
ményezni fogja, hogy jövőre 
térfigyelő kamerát is kapjon a
közterület.

Csinosítják 
a Hunyadi teret

Dr. Vasy Géza irodalomtörté-
nész, a Magyar Írószövetség 
elnöke volt a vendége a Ha-
lásztanya Étterem Irodalmi 
Pódiumának február 23-án. 
Az irodalmi esten többek 
között a Századvégtől ezred-
végig (Magyar prózaírók), a 

Tíz kortárs költő, valamint a 
Szarvas-ének című köteteiről 
beszélgetett az irodalmárral 
Juhos-Kiss János. Az irodal-
mi sorozatot nemrég indítot-
ta el az étterem, ahol havonta 
egy-egy íróval és alkotásai-
val ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. A februári esten 
közreműködött Bella Péter, 
aki tekerőlanton játszott.

Pódium

arasztÿ István alkotásai 
az OSAS műhely kiállítás 

keretében a Vasarely múze-
umban április 26-ig láthatók. 
Szerepelnek még művei a Play 
Art kiállításon a Vizivárosi 
Galériában és a Paksi Képtár 
kiállításán, valamint a Kévés 
Stúdió MADE kiállításán az 
Orczy Galériában.
Molnár Gáspár fotóiból  már-
cius 25-én 16 órakor nyílik 
kiállítás „Múlt, jelen, …” 

címmel a Kispesti Városháza 
Tárlaton.
Ruttkay Sándor grafikáit a
Dombovári Galéria mutatja be 
Dombóváron.
T. Szilágyi Ágnes fotói a KMO 
Előtér Galériában láthatók 
„Sorsok” címmel.
Mazalin Natália festményeit 
Los Angelesben az Egyesült 
Magyar Házban állítják ki.

KISPESTI HELIKON 
KULTURÁLIS EGYESÜLET

KÉPZŐMŰVÉSZET

Kispesti művészek
H
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A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete február  
17-én tartotta soros ülését:

- A napirend elfogadása előtt 
kért szót Nagy Tamás képvise-
lő, a Wekerlei Társaskör Egye-
sület (WTE) elnöke. Elmondta, 
a WTE a Wekerlei Tulipán-díj 
arany fokozatát ítélte Kispest 
önkormányzatának, mert a ke-
rület kiemelkedően – 30 millió 
forinttal – támogatta Wekerle-
telep centenáriumi ünnepsége-
it. Köszönte a képviselőknek, 
hogy annak idején egységesen 
igennel szavazták meg a cen-
tenáriumi költségvetést. A tes-
tület nevében a polgármester 
vette át a díjat.

- A rövid zárt ülést követően 
először a tavalyi év költség-
vetéséről szóló rendeletet 
módosították, majd az idei 
büdzsét tárgyalták a képvise-
lők. Gajda Péter polgármester 
– hangsúlyozva, hogy a fo-
lyószámla-egyenleg jelentős 
pluszt mutat – azokat a jelen-
tősebb tételeket ismertette a 
testülettel, amelyekkel az idei 

évet tervezi a kerület. Elmond-
ta, a Zöldprogram 2009-ben is 
kiemelt szerepet kap. Összesen 
több mint 120 millió forint 
lesz játszóterek felújítására, 
a Nagysándor és Petőfi utcák
közötti játszóparkra vár a leg-
látványosabb munka. Tovább 
bővül a Térfigyelő Program,
javul a közvilágítás. Több 
forrás jut a sportra, és két mű-
füves focipálya építése is kez-
dődik. Uniós pályázaton több 
mint 500 millió forintot nyert a 
kerület a szociális és az egész-
ségügyi terület fejlesztésére, az 
Egészségügyi Intézet korszerű-
sítésére további 70 milliót szán 
az önkormányzat. A tavalyinál 
több jut a civil szervezeteknek, 
és folytatódik a nevelési-okta-
tási intézmények polgármeste-
ri programban is meghirdetett 
komplex felújítása: mintegy 
140 millió forint lesz az Ady 
iskola, illetve a Mese-Vár és 
az Arany óvodák rekonstruk-
ciójára. A panelprogramot a 
tavalyihoz hasonló összeggel 
kívánja támogatni a kerület, és 
lesz forrás a köztisztviselők és 
közalkalmazottak jutalmazásá-

ra is – sorolta a polgármester, 
hozzátéve: „stabil, kiegyen-
súlyozott évet tervezünk, a 
körülöttünk zajló folyamatok 
ellenére”. Kránitz Krisztián, a 
költségvetési bizottság elnöke 
úgy fogalmazott, hogy a 2006-
ban elkezdett munka, a taka-
rékos gazdálkodás eredménye 
már látható. Elmondta, minden 
munkahelyet megtart az ön-
kormányzat, s a fő hangsúlyt 
a munkahelyteremtés kaphatja 
2009-ben. Példaként a Köz-
park Kft.-t említette, amely 
37 embert tud közmunkán 
foglalkoztatni. Zárszavában 
a polgármester hangsúlyozta, 
„nem pénzt, szociális segélyt 
szeretnénk az embereknek 
adni, hanem munkát”. 
A 2009-es költségvetés a be-
vételi főösszeget kicsivel több 
mint 11, 2 milliárd forintban, 
a kiadási főösszeget mintegy 
11,5 milliárd forintban hatá-
rozza meg. A működési hiányt 
a főösszeg 1 százalékában, 150 
millió forintban tervezi, amely 
az előre nem látható feladatok-
ra tartalékba kerül.

- Módosította a testület a 
hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők, ügykezelők 
illetménykiegészítéséről szóló 

rendeletet. A változtatás értel-
mében a felső- és középfokú 
iskolai végzettségű munkatár-
sak a korábbi 6 százalék helyett 
2009. januártól egységesen 10 
százalékos illetménykiegészí-
tést kapnak.

- Döntöttek a képviselők: a 
Zrínyi utca 2. esetében az ön-
kormányzat él elővásárlási jo-
gával. (Az ingatlant a fővárosi 
önkormányzat 2008 novembe-
rében versenytárgyaláson ér-
tékesítette a LIDL Bt. részére, 
ám a kispesti önkormányzatot 
elővásárlási jog illeti meg.) 
Írásos előterjesztésében a pol-
gármester azért érvelt az elő-
vásárlás mellett, mert a LIDL 
szándékával szemben – amely 
kereskedelmi tevékenység 
megvalósítását célzó épület-
együttes kialakítását tervezte 
– az önkormányzat lakó- és 
sportcélú épületeket képzelt el 
a területen. A testület a haszno-
sításról is döntött: az ingatlant 
a az A’DIOS-PLUS Kft. veszi 
meg az önkormányzattól.

- Együttműködést köt az 
önkormányzat a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt.-vel 
(Főtáv) az Ökuplusz program 
széleskörű kerületi megis-

Testületi döntések

napokban zárult az az 
új kezdeményezésünk, 
melyet a Magyar Autó-

klubbal közösen szerveztünk 
meg Kispesten. A kerületben 
tanuló ötödik és hatodik osz-
tályos gyerekek – több mint 
hatszázan - vettek részt a Bo-
lyai János Általános Iskolában 
megrendezett programon. 
Elméleti és gyakorlati oktatás 
keretében szerezhettek még 
több tudást és tapasztalatot 
arról, hogyan lehet gyalogo-
san és biciklivel vagy autóban 
utazva még biztonságosabban 
közlekedni. Akkor merült fel 
bennem, hogy valami pluszt 
kellene még tennünk a gyer-
mekek biztonságáért, amikor 

tavaly nyáron egy ugyan nem 
végzetesen tragikus, de sze-
rencsétlen baleset ért egy kis-
pesti diákot az Ady Endre úton. 
Így kerültünk kapcsolatba az 
autóklubbal és a biztonságos 
közlekedésért szervezett prog-
rammal. Hasonló cél vezetett 
bennünket, amikor folytattuk 
a sebességmérők kihelyezését 
is. A cél itt is az volt, hogy leg-
inkább az iskolák környékén 
figyelmeztessük az autósokat,
hogy ne hajtsanak gyorsan, 
mert ezzel veszélyeztetik a 
gyerekek és a felnőtt gyalo-
gosok életét is. Idén további 
sebességmérők kihelyezésével 
szeretnénk még biztonságo-
sabbá tenni a kispesti utakat. 

No és persze a közbiztonság 
javítására is további erőfeszí-
téseket teszünk, mert bár az 
adatok azt mutatják, hogy egy-
re kevesebb bűncselekmény 
történik Kispesten, egy-egy 
hátborzongató eset feldúlhatja 
az itt élők nyugalmát. Azt sze-
retnénk elérni, hogy a Kispesti 
Térfigyelő Program kamerái
minél több közterületet lás-
sanak és több rendőr tudjon 
intézkedni. Ehhez persze a mi 
akaratunk kevés, abban viszont 
tudunk segíteni, hogy az a több 
mint húsz rendőr, aki tavaly 
nyáron érkezett Kispestre, ne 
menjen el, hanem továbbra is a 
kerület utcáin teljesítsen szol-
gálatot. Ezért döntöttünk úgy, 

hogy több mint 220 négyzet-
méteren biztosítunk kulturált 
szálláslehetőséget azoknak az 
új rendőröknek, akik lakhatási 
gondja nem megoldott Kispes-
ten. Így a szabadidejükben is a 
kerületben lesznek, és bízunk 
benne, hogy hosszú távon is 
otthonuknak tekintik majd ezt 
a városrészt. Tudom, hogy to-
tális közbiztonság nincs, és az 
önkormányzat által biztosított 
lehetőségek sem csodafegy-
verek, de mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, 
hogy meg tudjuk védeni az itt 
élőket, hogy meg tudjuk előz-
ni a bűncselekményeket. Erre 
idén is több tízmillió forintot 
költünk.

A köz és a közlekedés 
biztonságáról

A

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

incs annál nehezebb do-
log, mint segíteni azon, 
akiről nem is tudjuk, 

hogy segítségre szorul, és csak 
akkor jelzi, hogy baj van, ami-
kor már túl késő. A kormány-
zati álláspont világos: ha kell 
átmeneti segítséget nyújtunk 
azoknak a cégeknek, amelyek 
a segítség révén átvészelhetik a 
nehéz időket. Létrehoztuk azo-
kat az intézményeket, amelyek 
folyamatosan együttműködnek 
az érintett vállalatokkal a prob-
léma megoldása érdekében. 
Ehhez persze a vállalkozás 
vezetőinek tudniuk kell mit 
akarnak, és szándékaikat ér-
demben vitatható formában le 
kell tudni tenniük az asztalra. 
Ez minimálisan elvárható min-
den menedzsmenttől, akik az 
adófizetők pénzéből akarnak

kilábalni a bajból. Ezzel min-
den felelősséggel gondolkodó 
cégvezetésnek tisztában kell 
lennie. A pozitív példa ott van 
mindenki előtt. A BorsodChem 
időben szólt, hogy emberek 
százainak állása forog veszély-
ben, nem ült tehát várva a sült 
galambot, hanem javaslatokkal 
és elképzelésekkel kereste meg 
a kormányzatot. A diósgyőri 
DAM 2004. viszont nem tett 
semmit annak ellenére, hogy 
tudta, nagy bajban van és ezzel 
a meggondolatlansággal közel 
ezer ember megélhetését so-
dorta veszélybe. A kormányzat 
csak akkor tud segíteni, ha tud-
ja, hogy kinek, hol és milyen 
mértékben van rá szüksége. A 
segítség azonban sokféle for-
mában érkezhet. A legtöbben 
úgy képzelik, ha egy nagyvál-

lalat bajba kerül a kormány 
pénzt ad és ezzel minden el 
van intézve. Ha pedig mégsem 
ad segélyt, akkor azt nyílván 
merő gonoszságból teszi. A 
dolog viszont nem ilyen egy-
szerű. A jelenlegi helyzetben 
alaposan meg kell vizsgálni az 
összes szempontot ahhoz, hogy 
minden forint a legjobb helyre 
kerüljön. Meg kell vizsgálni, 
hogy a diósgyőri acélgyártás 
egyáltalán életképes-e a mai 
piaci viszonyok között, mert ha 
nem, akkor minden forint, amit 
az állam a cégre költ ablakon 
kidobott pénz, hiszen ha vesz-
teséges a gyár működése pár 
év múlva ismét állami beavat-
kozásra lesz szükség. Nézzük 
a rideg tényeket. A diósgyőri 
acélgyártás kilenc év alatt 
háromszor ment csődbe. Leg-

utóbb 2003 áprilisában kapott 
a jelenlegi cég jogelődje 150 
milliós támogatást a bérgaran-
cia alapból, úgy, hogy közben a 
400 hitelezőjének 4-5 milliárd 
forinttal tartozott. Márpedig 
úgy tűnik, hogy ez a helyzet 
pár évente megismétlődik. Ez 
vagy azt jelenti, hogy az acél- 
gyártás már nem piacképes, 
vagy azt hogy az egymást váltó 
üzemeltetők egyike sem értett 
ahhoz, amit csinált.. Nehéz 
megmondani, mi az igazság, 
hisz minden konkrét informá-
ció a cég kezében van. Ezeket 
az információkat a vállalat 
lapzártáig nem osztotta meg 
a kormánnyal, segítséget nem 
kért. Dolgozóit állásvesztés 
réme fenyegeti. Néma gyerek-
nek sajnos a kormány sem érti 
a szavát.

Néma gyereknek…
BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

N

mertetésére. A megállapo-
dás szerint a Főtáv ingyenes 
vizsgálatokat is elvégez az 
önkormányzati intézmények 
energetikai hatékonyságának 
növelése érdekében. Az első 
ilyen elemzést a legnagyobb 
kerületi hőfelhasználónál, a 
Puskás iskolánál készítik el a 
szakemberek. 

- Pályázatot nyújt be a kerü-
let a Közép-magyarországi 
Operatív Program „Fenntart-
ható életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, 
teljesülésüket elősegítő minta-
projektek, beruházások” című 
kiírására. A pályázat célja a 
komposztálás népszerűsítése 
Kispesten. A testület biztosítot-
ta az 5 százalékos – 2,6 millió 
forintos – önrészt is a pályázat-
hoz.

- Szanálási területen lévő ingat-
lant vásárolt az önkormányzat 
a Török utcában. A kerület 78 
millió forintot fizet a mintegy
600 négyzetméteres telken 
lévő ingatlanokért.

- Kisebb vita kerekedett egy 
önkormányzati tulajdonú 

esztergomi ingatlan tervezett 
értékesítése kapcsán. A terü-
let még 1996-ban került az 
önkormányzat tulajdonába, 
azóta Kispest már többször írt 
ki pályázatot az értékesítésére, 
melyek mind eredménytelenek 
voltak. Most az esztergomi 
önkormányzat tett ajánlatot 
a területre, azonban a kispes-
ti képviselők kevesellték az 
árat, és további értékbecslést 
kértek. Az előterjesztő végül 
visszavonta előterjesztését, így 
újabb szakvélemény készül az 
ingatlan becsült értékéről.

- Kétszázötvenezer forinttal tá-
mogatja Kispest a Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszü-
löttek Gyógyításáért szerve-
zetet. A kerület már a korábbi 
évek során is többször segítette 
a koraszülöttek és újszülöttek 
speciális mentését végző ki-
emelkedően közhasznú szerve-
zet munkáját.

- Ingyenesen juthat hangsze-
rekhez a tavaly februárban ala-
kult, a honvédség, a határőrség 
és a rendőrség nyugállományba 
vonult hivatásos fúvós zené- 
szeiből álló Obsitos Zenakar. 

A KMO-ban működő, jelenleg 
34 tagú együttesben a legtöbb 
zenész eddig kölcsönhang-
szerekkel játszott. A zenekar 
hangszerigényeinek növelésére 
a kerület felvette a kapcsolatot 
a Honvédelmi Minisztérium-
mal, akik támogatták a kérést, 
és térítésmenetesen adnak át 
hangszereket a kispesti önkor-
mányzatnak. 

- Elfogadta a testület a szemé- 
lyes gondoskodást nyújtó intéz-
mények – a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat, valamint a 
Kispesti Családsegítő Szolgá-
lat és Gyermekjóléti Központ 
– fenntartói ellenőrzéséről és 
a szakmai munka eredményes-
ségének értékeléséről szóló 
beszámolót.

- Elfogadta a testület a polgár-
mesteri hivatal tavalyi mun-
kájáról szóló beszámolót. Dr. 
Istvánfi Sándor jegyző hangsú-
lyozta, csökkentett létszámmal 
és megnövekedett feladatokkal 
is jól működött az elmúlt évben 
az intézmény, melynek tovább 
erősödött szolgáltató jellege. 
Mint mondta, más kerületek-
kel összehasonlítva is megállja 

a helyét Kispest, megítélése 
szerint dobogós helyen van a 
hivatal a fővárosi mezőnyben. 
A testületet alkotó frakció-
vezetők mind elismerték a jó 
teljesítményt, s megköszönték 
a hivatal dolgozóinak a tavalyi 
évben végzett munkát.

Elhunyt
 
Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy dr. Lélfay Bo-
tond 2009. év február hó 
27. napján életének 61. 
évében elhunyt. Szeretet-
tel és szomorúsággal gyá-
szolja családja, barátai és 
mindenki, aki szerette és 
tisztelte Őt. Felejthetetlen 
szerettünket 2009. év már-
cius hó 14. napján 12.00 
órakor a Wekerlei Mun-
kás Szent József katolikus 
templomban helyezzük 
örök nyugalomra (1192 
Budapest, Kós Károly tér).
„A jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, hi-
temet megtartottam.”

„A kormányzat csak akkor tud segíteni, ha tudja, hogy 
kinek, hol és milyen mértékben van rá szüksége.”
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A költségvetésről A legutóbbi testületi ülésen elfogadták Kispest önkormányzati képviselői a kerület idei költ-
ségvetését. Mi a véleménye az idei éves gazdasági tervekről a képviselő-testület frakcióinak?

legutóbbi testületi ülé-
sen elfogadásra került 

az önkormányzat 2009. évi 
költségvetése. A nehéz gaz-
dasági világválság ellenére is 
sikerült olyan költségvetést 
kidolgozni, amely noha szá-
mol 1% működési hiánnyal, 
de ennek fedezete – 150 mil-
lió forint - rendelkezésre áll 
a megnyugtató nagyságú 220 
milliós általános tartalékok 
között. Ezt tehettük azért is, 
mert a tavalyi évet az előzetes 

adatok alapján mintegy fél 
milliárdos működési többlettel 
zártuk. Nehéz év áll előttünk, 
de a ciklus elején elkezdett 
kiadáscsökkentés mára már 
szemmel látható könnyebbsé-
geket jelent a gazdálkodásban. 
Sikerült eljutnunk oda, hogy 
az önkormányzatnak már 
nem kell számolnia jelentős 
folyószámlahitel-felvétellel és 
az ahhoz kapcsolódó kamat-
kiadásokkal, amely a tavalyi 
évben is már csak 4,5 millió 
forintra rúgott. Az önkor-
mányzati létszám tekintetében 
minden munkahelyet sikerült 
megőriznünk, ami, azt gon-
dolom, a mai viszonyok közt 
fokozott jelentőséggel bír. Ezt 
csak erősíti a Közpark Non-
profit Kft. kiemelt támogatása,
amely több tucat szociálisan 
nehéz helyzetben lévő kispesti 
polgárnak fog munkát bizto-

sítani közmunkaprogramok 
keretében. Az önkormányzat 
szolgáltatásainak színvonalát 
idén is megőrzi, sőt néhány 
kiemelt program esetében for-
rásbővüléssel is számolhatunk. 
Ilyen a Kispesti Zöldprogram 
is, amely idén 486 millió Ft 
forrással rendelkezik. Ebből 
az összegből kerül sor többek 
között a parkok felújításának 
folytatására és egy központi 
játszótér kialakítására. A 
Biztonságos Kispestért prog-
ram keretében megvalósított 
térfigyelő hálózat is újabb
kamerákkal gazdagodik. To-
vábbra is fontosnak tartjuk az 
egészségmegőrzést, amelyet 
több mint 60 millió forinttal 
támogatunk. Az intézményi 
fejlesztések keretében mintegy 
40 millió forint áll rendelke-
zésre a Kispesti Egészségügyi 
Intézet épületének megújításá-

ra és új eszközök beszerzésé-
re, továbbá 140 milliós nagy-
ságrendben teljes egészében 
felújításra kerül az Ady E. Ál-
talános Iskola is. Folytatódik a 
sikeres panelprogram, ahol a 
tavalyi megemelkedett igények 
ismeretében már 50 milliós 
forrás került beállításra. Végül 
fontosnak tartom megemlíteni 
azt a 240 milliós összeget, ami 
a pályázati önrészek biztosí-
tása érdekében áll rendelke-
zésre. A pályázati rendszerek 
adta lehetőségek kihasználása 
szinte kötelező feladat egy 
hatékonyan gazdálkodó ön-
kormányzat életében. Ennek 
tudatában számos kiíráson 
indult Kispest önkormányzata 
is, amelynek következtében az 
idén mintegy 1,2 milliárdos 
nagyságrendben várható külső 
forrás bevonása a kispesti fej-
lesztések kapcsán.

Kránitz Krisztián (MSZP)

ropaganda helyett szoli-
daritást! Ez volt a mottója 

annak a fideszes javaslat-cso-
magnak, melyet a kispesti 
költségvetéshez nyújtottunk 
be a legutóbbi testületi ülésen. 
Az MSZP-SZDSZ-es javaslat 
szerint ugyanis a propagan-
dára több, a szociális területre 
kevesebb pénzt szánnak idén. 
A mi javaslatunk ezzel szem-
ben az volt, hogy a reprezentá-
ciós és propaganda pénzekből 
vegyünk el 22 millió forintot, 

és ezt az összeget csoporto-
sítsuk át a szociális területre. 
Nem  akartunk irreális el-
képzelésekkel előállni, éppen 
ezért visszafogott átcsoporto-
sítást indítványoztunk, mely 
figyelembe veszi az önkor-
mányzat tetemes adósságát 
is, és egy fillér pluszkiadással
sem jár. Úgy gondoltuk, a vá-
rost vezető koalíció is értékeli 
ezt a szakmailag jól előké-
szített, kompromisszumkész  
javaslatot. Nem így történt. 
Konkrétan, a  lakásfenntartási 
támogatásra és az anyasági 
támogatásra juttatott volna a 
Fidesz több pénzt, valamint 
visszaállította volna a fiatalok
első lakáshoz jutásának tá-
mogatását, melyet az MSZP-
SZDSZ szüntetett meg. Az 
említett ellátások azokon a 
kispesti családokon segített 
volna, akik önmaguk is tesz-

nek saját nehéz anyagi hely-
zetük rendezése érdekében. 
Egyúttal hangsúlyozottan 
elismertük volna a gyerme-
keket vállaló családok erőfe-
szítéseit. A Kispestet vezető 
koalíció azonban leszavazta 
valamennyi javaslatunkat. Így, 
válság ide, válság oda, a helyi 
hatalmi koalíció továbbra is 
kéthetente jelenteti meg sokol-
dalas, színes kiadványát több 
tízezer példányban, miközben 
nemmel szavazott a kisgyer-
mekes anyáknak, valamint 
a hitelbedőléssel fenyegetett 
lakástulajdonosoknak a meg-
segítésére. Gyakran hangoz-
tatja az MSZP és kistestvére 
az SZDSZ, hogy az ellenzék 
nem tesz le javaslatokat az 
asztalra, hanem csak kritizál. 
Ezúttal is kiderült azonban, 
hogy Gyurcsány Ferencnek, 
az MSZP elnökének útmu-

tatásait követik, vagyis nem 
mondanak igazat. Most is 
letettük elképzeléseinket, ám 
ezt érdemi indok nélkül ismét 
lesöpörték. A vitában maga 
az MSZP alpolgármestere is 
elismerte, hogy visszafogott, 
reális javaslatokat tettünk. 
Aztán meg leszavazta, ő is 
és párttársai is. Sajnos a párt-
érdek ezúttal is erősebbnek 
bizonyult a józan észnél. Kár! 
Pedig nem kellett volna hozzá 
több pénz, csak más szemlé-
let. Vagyis az öntömjénezés 
és a magamutogatás helyett 
az egyre inkább elszegényedő 
kispesti emberek megsegítését 
kellett volna előtérbe helyez-
ni. Az MSZP-SZDSZ döntése 
nyomán 2009-ben még több 
jut propagandára és önfénye-
zésre, viszont kevesebb a ne-
héz helyzetben lévő kispestiek 
megsegítésére.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

A

P

februárban elfogadott költ-
ségvetési rendelet vitáját 

változatlanul uralta a pártos 
hangvétel, illetve a vezető koa-
líció makacssága a téren, hogy 
a polgármester által előterjesz-
tett költségvetési tervezeten 
nem engedett változtatni. Az 
MSZP vezérszónoka néha mo-
solygásra késztette a testületet 

abbéli igyekezetével, hogy a 
költségvetési tervet csupa 
szuperlatívuszokkal illesse. A 
FIDESZ pedig költségvetési 
kifogásait az országos trendek 
szemléltetésével igazolta. Sok-
kal szerencsésebb lett volna, 
ha építő és jól megindokolt 
javaslatokkal jobbították volna 
a tervezetet, illetve befogadó 
attitűddel viszonyultak volna 
az indítványokhoz. Sajnos, 
nem így történt. Véleményem 
szerint a költségvetési rendelet 
alapvetően a polgármester által 
meghirdetett takarékosságot 
szolgálja, bár a propagandára a 
szükségesnél nagyobb összeget 
tervez. Az önkormányzat 11 
és félmilliárdos költségvetési 
főösszege 8-10 %-kal megha-

ladja az egy évvel ezelőtti mér-
téket. Továbbra sem enged az 
inflációs nyomásnak, s ennek
következtében a tavalyi 426 
milliós hiánnyal szemben idén 
„mindössze” 388 millió forint 
hiánnyal kalkulál a testület. 
Általános tartalékként 220 mil-
lió forint szerepel. Ez jó. Gyen-
géje a költségvetésnek, hogy a 
bevételek aránya változatlanul 
rossz, hasonlóan a tavalyihoz. 
A működési bevételek, ame-
lyeknek zömét az úgynevezett 
szabályozott, azaz a központi 
költségvetéstől kapott átvett 
pénzeszközök adják, a teljes 
bevételi főösszegnek közel 84 
%-a, s mindössze a 16 %-a ke-
letkezik fejlesztésből. Csapdát 
rejtegethet az a kalkuláció is, 

miszerint a költségvetési rende-
let nem számol bérfejlesztéssel, 
s így egy esetleges központi 
béremelési kötelezettségnek 
nincs tartaléka. A beterjesztett 
költségvetés nem tartalmazza 
a 13. havi illetmény fedezetét 
sem! Ebben az esetben működé-
si hitelhez, előtte a költségvetés 
módosításához kell folyamod-
ni. Ez viszont rontja a törek-
véseket! Kifogásolom, hogy a 
civil szféra számára juttatandó 
támogatások igen alacsonyak. 
A támogatások megnövelésére 
irányuló valamennyi indítvá-
nyomat, amelyek együttes ösz-
szege csupán 10 millió Ft volt,  
a felhozott érvek mérlegelése 
nélkül a polgármester és koalí-
ciója elvetette.

z idei költségvetés rend-
kívül sok, a külső kö-

rülmények kiszámíthatatlan 
változásából származó bizony-
talanságot tartalmaz. Nem 

csak Magyarországon, hanem 
szerte a világon szinte naponta 
látnak napvilágot a korábbi 
számításoktól jelentősen eltérő 
prognózisok a válság várható 
alakulásáról és hatásairól. Az 
egy sajnálatos tény, hogy a par-
lamenti pártoknak  az utóbbi év-
tizedekben  mutatott felelőtlen-
sége, acsarkodása miatt sokkal 
rosszabb helyzetben vagyunk, 
mint az országok többsége. Erre 
lehet ugyan hivatkozni, de ez 
persze nem adhat felmentést 
a jelenlegi vezetés számára a 
felelős gazdálkodás alól. Az ő 

felelősségük ugyanis a költség-
vetés elkészítése, és év közben 
a kiegyensúlyozott gazdálkodás 
biztosítása. Természetesen vé-
leményt lehet alkotni ezekről, 
még akkor is, ha a koalíció még 
a legkisebb módosítás támoga-
tása elől is elzárkózott a költ-
ségvetés tárgyalásánál. Ki lehet 
mondani, hogy a figyelembe
vett, az államtól és a fővárostól 
várható bevételek alapján elfo-
gadható a költségvetés-tervezet. 
Az egy másik kérdés, hogy a 
bevételeink elmaradása esetén 
hogyan, és milyen területeken 

kell csökkenteni a kiadásokat. 
Remélhetőleg a propagandára 
és a látványos, de valójában 
csak pénzfaló beruházásokra 
költ majd kevesebbet a jelen-
legi vezetés. Természetesen 
mindenkinek mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a 
maradék vagyonunk felélése, és 
további eladósodás nélkül ma-
radjon működőképes Kispest 
önkormányzata. Ennek akkor 
is így kell lennie, ha a jelenlegi 
vezetés a szakszerű, megalapo-
zott, segítő szándékú javaslato-
kat is rendre elutasítja.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

A

képviselő-testület elfogad-
ta Kispest önkormányzata 

2009. évi költségvetését 11,5 
milliárd forintos főösszeggel, 
és bízunk benne, hogy meg-
született hosszú évek óta az 
első olyan költségvetés, amely 

már igazán nem deficitesre lett
tervezve. Mindez egy olyan 
világgazdasági környezetben, 
mellyel egy fél évvel ezelőtt 
nem számolhatott senki. A 
jelenlegi koalíciónak ez a 3. 
költségvetése, és eddig bejöt-
tek azon törekvéseink, hogy a 
költségvetés szigorú gazdálko-
dással nem csak egyensúlyba 
hozható, hanem - lásd a 2007-
es, 2008-as gazdálkodást - még 
pozitívan is zárható. Tudjuk, 
hogy különösen nehéz lesz a 
2009. év az általános világ-
gazdasági recesszió közepette. 
Az elfogadott költségvetés 
tükrözi azt az elszántságot, 

hogy a koalíció folytatni akar-
ja meghirdetett és elfogadott 
programját. A térfigyelő rend-
szer tovább bővül, hogy a köz-
biztonság tovább javuljon. Az 
iskola- és óvodafelújítások is 
a tervek szerint folytatódnak, 
így megújul az Ady Endre Ál-
talános Iskola és az Arany és a 
Mese-Vár Óvoda is teljes fel-
újításra kerül. A játszótereink 
és a közparkok az új előírások 
szerint kerülnek felújításra és 
közel 120 millió forintért új 
játszóteret építünk a Nagysán-
dor utca és Petőfi utca között.
A „zöld kommandó” is zavar-
talanul folytathatja a megkez-

dett munkáját. Az új Közpark 
Kft. is megfelelő támogatást 
kap, így látványosabb köz-
tisztasági és parkfenntartási 
feladatokat is el tudnak látni 
úgy, hogy közben a kispesti rá-
szorultaknak munkát és mun-
kahelyet tudnak teremteni. Az 
önkormányzat és intézményei 
jelenleg közel 1 900 ember 
foglalkoztatója, és továbbra 
is az kíván maradni, hogy a 
munkájukat nyugodt körül-
mények között folytathassák, 
minden kispesti polgár meg-
elégedésére.  Munkájukhoz és 
céljaik megvalósításához sok 
sikert kívánok!

Kolozsy Görgy (SZDSZ)

A

A

2009. június 7-én (vasárnap) 
kerül sor az Európai Parla-

ment tagjainak választására.
A szavazatszámláló bizott-
ságok munkájának lebo-
nyolítása érdekében várjuk 
Kispesten lakcímmel ren-
delkező választópolgárok 

jelentkezését.
Jelentkezni lehet a 282-9041 
és a 347-4567 telefonszámo-
kon, 2009. március 27-ig.
Segítő közreműködésüket 
köszönjük!

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
jegyző, a Helyi Választási 

Iroda vezetője

Felhívás
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enés-táncos farsangi bált 
tartottak a Segítő Kéz 

Kispesti Gondozó Szolgálat 
nyugdíjas klubjai február 19-én 
az intézmény Ady Endre úti 
III. gondozási központjában. 
Kissné Kovács Éva központve-
zető, „ceremóniamester” mint-
egy 90 nyugdíjast köszöntött, 
majd bemutatta a klubtagoknak 
a Segítő Kéz új intézményve-
zetőjét, Balázs Piroskát. A ren-
dezvényen részt vett Vinczek 
György alpolgármester, Szeifert 
Ferencné, a polgármesteri hiva-
tal szociális irodájának vezető-
je, valamint Blázy Krisztina, 
az intézményvezető helyettese 
is. Dusek István zenéje mellett 
vidám, jelmezes játékkal indult 
a műsor, amelyben a bohóc 
még a telet is eltemette. A 
folytatásban lehetett táncolni, 
mindenki kapott farsangi fán-
kot, s még lufiborotválásban,

lekvároskenyér-evésben és 
pattogatottkukorica-fűzésben 
is kipróbálhatták ügyességüket 
a nyugdíjasok. Nem maradt el 
a tombola sem: a tárgyakat a 
klubtagok hozták, és minden 
szám nyert. 
A Segítő Kéz mind az öt gon-
dozási központjában működik 
nyugdíjas klub. Naponta össze-
sen több mint kétszáz idős kis-
pesti talál társaságot, barátokat, 
közösségi programokat a klu-
bokban. Rendszeresek a mozi-, 
színház- és múzeumlátogatá-
sok, valamint kirándulások. A 
klubok külön-külön rendeznek 
születés- és névnapi összejöve-
teleket, nőnapi és anyák napi 
ünnepségeket. A farsang mel-
lett közösen ünneplik az idősek 
világnapját, együtt rendeznek 
kerti vigasságokat, szüreti mu-
latságot – tájékoztatta a Kispes-
tet Kissné Kovács Éva.

Farsangoztak a 
nyugdíjasok
Z

Másfélmilliárd 
uniós forrásból

Közép -Mag ya ror szág i 
Operatív Program „Bu-

dapesti kerületi központok 
fejlesztése” című kiírásra az el-
múlt év júniusában nyújtott be 
pályázatot Kispest önkormány-
zata és konzorciumi partnerei (a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
és a Wekerletelepi Szent József 
Plébánia) – tudtuk meg Vadon 
Etelkától, a hivatal Társadalmi 
Kapcsolatok Irodájának veze-
tőjétől. A kerület idén február 
végén kapta meg a hivatalos 
értesítést, hogy továbbjutott a 
második fordulóra, valamint 
tájékoztatást arról, hogy a Re-
gionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatósága előzetesen 
700 millió forinttal támogatja a 
projektet. Az összeghez további 
150 millió forintot a konzorci-

umi partnereknek kell bizto-
sítaniuk. A közel egymilliárd 
forintos forrásból közterületi 
fejlesztéseket szeretne Kispest 
megvalósítani. Az elképzelés 
szerint modernizálják  a Kós 
Károly teret, ahol megújulnak 
majd a zöldfelületek, a közleke-
dők, a játszótér, a közvilágítás, 
valamint bővítik a térfigyelő
rendszert is. A pénzből reno-
válás vár a Wekerlei Gyer-
mekházra is, beépítik tetőterét, 
akadálymentesítik az épültet 
és felújítják homlokzatát. A 
Zrumeczky-kapu tavalyi külső 
felújítását hamarosan belső 
átalakítás is követheti, a mű-
emléki épületben kiállítóteret 
szeretne a kerület létrehozni. 
Az összegből a Wekerletelepi 
Szent József Templom is tel-

jes modernizáláson esne át,  
a tervek szerint főbejáratát 
akadálymentesítik, homlok-
zatát felújítják, és díszkivilá-
gítást is kap. Mindemellett a 
Gutenberg téri piacon cserélik 
majd az elárusító pavilonokat. 
Megtudtuk, a hiányzó máso-
dik fordulós dokumentumokat 
augusztusban kell benyújtani a 
kerületnek, ezt követi a bíráló 
bizottsági döntés. A megvaló-
sítás várhatóan még idén el is 
indulna, ami minimum másfél 
évet venne igénybe.
A másik uniós pályázatot a 
Közép-Magyarországi Opera-
tív Program „Szociális alap- 
szolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex fejlesz-
tése” című kiírásra nyújtotta be 
ugyancsak tavaly júniusban az 

önkormányzat. Itt szintén to-
vábbjutott a kerület a második 
fordulóra, és előzetesen mint-
egy félmilliárd forintos támo-
gatáshoz jut  az  50 millió forint 
önrészt is tartalmazó program. 
A pályázat célja szociális fog-
lalkoztatási szolgáltatást nyújtó 
intézmény kialakítása Kispes-
ten. A gondozási központot 
a jelenleg üresen álló Dobó 
Katica utca 18. alatti épületben 
szeretnék létrehozni, amely 
teljes rekonstrukción esne át. 

Sikeresen szerepel eddig a kerület az uniós pályázatokon. Tavaly 
nyújtott be két nagyszabású fejlesztésre is pályázatot, melynek 
összértéke mintegy másfélmilliárd forint. Mindkettő túljutott a 
legfontosabb első fordulón, ahol az összegeket ítélik meg, most 
már „csak” a szükséges dokumentációt kell a kerületnek határidő-
ig teljesíteni. A pénzből közterületi fejlesztéseket és új gondozási 
központ létrehozását tervezi az önkormányzat.

A

FEJLESZTÉS

A munkálatok során tetőteret 
építenek rá, akadálymentesítik, 
valamint rendezik a környeze-
tét. Az új központban a szociális 
és foglalkoztatási szolgáltatá-
sokat összekapcsoló rendszert 
alakítanak majd ki, melynek 
szakmai megvalósítását a Kis-
pesti Családsegítő Intézet és 
Gyermekjóléti Központ végez-
né. Ennél a fejlesztésnél is  már 
csak a szükséges dokumentu-
mok benyújtása van hátra, ami 
után indulhat a mintegy másfél 
évet igénybevevő beruházás. 
A pályázatokkal kapcsolatban 
Burány Sándor lapunknak el-
mondta: „Kispest polgármes-
terével vállvetve dolgozunk 
azon, hogy az országgyűlés, 
a főváros és az unió pályázati 
lehetőségeiből minél többet 

biztosítsunk a kerület számára. 
Az elmúlt hetek döntései és a 
jövőbeni beruházások igazol-
ják, hogy helyes úton járunk”. 
Gajda Péter a sikeres pályázat 
kapcsán a főváros és a kerület 
összefogását említette, hoz-
zátéve, „látható, ha a kerületi 
önkormányzatot alkotó pártok 
együttműködnek, akkor az 
eredményt hoz a kispestieknek. 
Polgármesteri programomban 
azt ígértem, hogy minél több 
külső forrást igyekszünk majd 
bevonni a kerület fejlesztésébe, 
az eddig elvégzett munka most 
kezd beérni” – fogalmazott la-
punknak a polgármester.

Burány Sándor Kispest ország-
gyűlési képviselője és Gajda 
Péter polgármester a Kós Károly 
téren olvassák a hivatalos érte-
sítőt a pályázati döntésről

Kihelyezett ülést tartott az 
önkormányzat környezet-
védelmi bizottsága február 
23-án a Bolyai János Álta-
lános Iskolában, ahol italos 
dobozokból készült tárgya-
kat mutatott be egy hazai 
cég képviselője a megjelen-
teknek. Az Alu-Go fantá-
zianévre hallgató fejlesztés 
valójában egy játékos ta-
lálmány italos dobozokra, 

segítségével alumíniumból 
készíthetnek a diákok dísz-
tárgyakat. Az eszközkészlet 
jól alkalmazható az iskolai 
technikaoktatásban, emel-
lett környezetkímélő meg-
oldás is, hiszen az eldobható 
alumínium dobozok nem 
a kukában végzik, hanem 
alkotások lesznek belőlük. 
A bizottság elnöke, Tóth Ti-
bor lapunknak elmondta, a 

kihelyezett ülésükre a kerü-
leti iskolákat is meghívták, 
hogy megismerkedjenek a 
kreativitást és a kézügyes-
séget egyszerre fejlesztő 
módszerrel. Hozzátette, a 
bizottság úgy döntött, támo-
gatni fogja, hogy minél több 
kerületi iskolába eljusson 
a környezetet kímélő és az 
alkotókészséget serkentő 
találmány.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hulladékokból dísztárgyak
Dél-pesti Tűzoltási és 
Mentési Parancsnokság 

eszközállománya februárban új 
személyautóval gazdagodott, 
melyet a mentési terület önkor-
mányzatai finanszíroztak. Mint
Dobson Tibor tűzoltó ezredestől 
megtudtuk, a XVII., a XVIII., a 
XIX., a XX. és a XXIII. kerü-
leti önkormányzatok, összesen 
2,3 millió forintot biztosítottak 
e célra. Az öt kerület vezetői 

jelenlétében február 18-án vet-
ték a tűzoltási parancsnokság 
munkatársai az új autót. Gajda 
Péter polgármester lapunknak 
elmondta, régi hagyomány, 
hogy a kerület támogatást nyújt 
a tűzoltóságnak – például éven-
ként jutalmazza Kispest a leg-
jobb kerületi tűzoltókat –, most 
a többi kerülettel összefogva, a 
hatékonyság növelése érdekében 
vásároltak új autót a részükre. 

Új autót kaptak 
a tűzoltók

budapesti kávéházak törté-
netéről mesélt Saly Noémi 

irodalomtörténész a KultúrCafé 
programsorozat hallgatóságá-
nak február 28-án az Üllői úti 
Szabó Ervin könyvtárban. A 
zenés hangulatról Csonka János 
zongorajátéka gondoskodott.
Szó esett a Nyugat-Európát meg-
járt diákok igényéről, amely a 
XVIII. század elején életre hívta 
az első kávéházakat. Az 1890-es 
évektől aztán már szabályzat írta 
elő milyen kritériumoknak kell 
megfelelnie egy kávéháznak. 
A csáberőt, kitűnő minőségű, 
helyben pörkölt kávé és a divat-
lapoktól a művészeti újságokig 
terjedő lapválaszték jelentette. 
A „felnőtt napköziotthonokban” 
– ahogy a magyar kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum 
tudományos munkatársa jelle-
mezte a kávéházakat – játszott, 
beszélgetett, kávézott, azaz léte-
zett a pesti ember. 
A két világháború közötti idő-
szakban visszaesés következett 
be e kávéházi kultúrában: 1918 
után a háborúban megsebesült 
férfiak helyén nőket alkalmaztak

pincérnek, sok üzlet ment tönkre 
a világgazdasági válság hatásá-
ra 1929-ben, s nagy csapást je-
lentettek a zsidótörvények is. A 
háború után, a koalíciós időkben 
újra erőre kapott a kávéházi élet, 
s aztán 1949-ben az államosítás 
hosszú időre véget vetett neki. A 
rendszerváltás után éledt újra.
A kávéházak bezárásával a 
gyülekezés egyik lehetőségét 
szüntette meg az akkori hata-
lom. A gondolkodás világa, a 
kávéház helyett a diktatúrák 
melegágya, a kocsma maradt 
az embereknek – mondta Saly 
Noémi. Úgy fogalmazott, most 
újra kell tanulni, hogyan kell 
vendégnek lenni, de a lényeg, 
hogy legyen kávéház, „ahol az 
ember nem anyázik, nem len-
get, hanem beszélget!” – zárta 
előadását.
A könyvtár legközelebb 2009. 
március 28-án, szombaton 
délután négy órakor rendezi a 
KultúrCafé harmadik program-
ját Kabaré címmel. A műsorban 
a Szabad Ötletek Színházának 
művészei lépnek fel Czégény 
Zoltán zongorakíséretével. 

Kávéház-történelem

Véradás
Összesen 40 liter vért vettek le 
a Péterfy Sándor Kórház vérel-
látó állomásának munkatársai a 
február 28-i önkéntes véradáson 
Kispesten. Az MSZP-irodá-
ban rendezett akcióra 115-en 
jelentkeztek, százan – közülük 
öten először – vért is adhattak 
– számolt be az eredményről a 
Kispestnek a szervező Kispesti 
Véradók Egyesülete vezetője, 
Somogyi Lászlóné. Megtudtuk, 
a kispesti egyesület legközelebb 
május végére a Városházára vár-
ja a segíteni akaró véradókat.

KULTÚRA

A

A
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A Bp. Főváros XIX. ker. Kis-
pest Önkormányzata nyilvános 
pályázatot hirdet üres lakások, 
ingatlan és nem lakás céljára 
szolgáló helyiség eladására. 
Az ingatlanok megtekintett 
műszaki állapotban kerülnek 
eladásra.
Értékesítésre kerülő ingatla-
nok:

1./  Bp. XIX. Hofherr A. u. 49. 
I. em. 4.  
Vételár: 9 900 000 Ft

2./  Bp XIX. Vécsey u. 6. III. 
em. 7.  
Vételár:  9 600 000 Ft

3./  Bp. XIX. Csokonai u. 14. 
XI. 42.  
Vételár: 6 000 000 Ft

4./  Bp. XIX. Villanytelep u. 
32-34. fsz. 6/a. 
Vételár: 7 000 000 Ft

5./  Bp. XIX. Klapka u. 28. 
fsz. 4. 
Vételár: 6 400 000 Ft

 
6./  Bp. XIX. Kossuth L. u. 5. 

Telek területe: 1087 m2. 
Vételár: 78 000 000 Ft

7./  Bp. XIX. Vas Gereben u. 
229. (Nagykőrösi út 106.) 
Vételár: br. 54 000 000 Ft

A lakások és helyiség megte-
kintését a Vagyongazdálkodási 
és Hasznosítási Iroda előzetes 
egyeztetés alapján biztosítja. 
A megtekintésre a meghirdetés 
kedden és csütörtökön 9-15 óra 
között van lehetőség. A pályá-
zatról előzetesen érdeklődni, 
a jelentkezési lapot átvenni, 
illetve leadni a Bp. XIX. ker. 
Kispest Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongazdál-
kodási és Hasznosítási  Iroda 
Bp. XIX. Városház tér 18-20. C. 
épület. 42-44-es szobájában le-
het. Félfogadási időben: hétfőn: 
14-18 óráig, szerdán: 8-16.30 
óráig, pénteken: 8-12 óráig.

Vételi szándékot folyamatosan 
lehet beadni. Telefon: 3474-505, 
3474-522, 3474-584, 3474-680. 

További részletek 
a www.kispest.hu-n

INGATLANOK

Pályázati 
hirdetmény

Budapest Főváros XIX. 
ker. Kispest Önkormányza-

ta pályázatot hirdet Kispesten 
működő, és a kispesti közélet-
ben tevékenykedő öntevékeny 
lakossági szervezetek számára. 
A pályázat célja: a kispesti 
öntevékeny lakossági szerve-
zetek támogatása, a kispesti 
lokálpatriotizmus erősítése a 
hagyományőrző tevékenysé-
gek, egyéb programok és azok 
megvalósítása feltételeinek 
támogatásával.

Pályázhatnak: A pályázatra 
jelentkezhetnek mindazon 
Kispesten működő, és a kis-
pesti közéletben tevékenykedő  
kispesti illetőségű öntevékeny 
lakossági szervezetek (kivéve 
politikai pártok), amelyeket 
a bíróság a pályázat beadását 
megelőzően 2 éve nyilvántar-
tásba vett. 

A pályázat beadásának felté-
telei:

1.) Pontosan kitöltött és ha-
táridőre beadott „Pályázati 
Adatlap”, amely beszerez-
hető ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodá-
ján (1192 Bp. Ady Endre u. 
7. (Győriné Bán Máriánál), 
telefon: 3474-607) vagy le-
tölthető a www.kispest.hu 
internetes oldalról. 

A pályázatnak tartalmaznia 
kell:

- a szervezet adatait
- a szervezet céljait
-  a támogatandó cél részletes 

leírását, költségvetését és 
a támogatás tartalmi és 
költségvetési felhasználását

-  tájékoztatást az önkor-
mányzattól kapott eddigi 
pénzbeli és természetbeni 
támogatás felhasználásáról

-  nyilatkozatot a közpénzek-
ből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény 6. 
§ (1) bekezdés szerinti 
összeférhetetlenségről

-  közzétételi kérelmet a 
közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI.   
törvény  6. § (1) bekezdés 
szerinti érintettségről

-  a bírósági nyilvántartásba 
vétel igazolását (a bírósá-
gon beszerezhető 30 napnál 
nem régebbi másolattal)

2.) Támogatásban csak az a pá-
lyázó részesülhet, aki a döntés-
hez szükséges információkat és  
kért igazolásokat, okmányokat 
hiánytalanul megküldte.

3.) A pályázati támogatás ki-
fizetése az év folyamán egy
alkalommal – május hónapban 
– történik a Támogatási Szer-
ződésben meghatározottak 

szerint, egyszeri elszámolási 
kötelezettséggel.

4.) A pályázat nyerteseinek 
a támogatás felhasználásáról 
el kell számolni. Ha a pá-
lyázó az előző naptári évben 
önkormányzati pályázaton 
támogatáshoz jutott, s azzal 
határidőre nem számolt el, 
akkor nem kaphat támogatást. 
Egy pályázó egy évben legfel-
jebb három pályázatot nyújt-
hat be az önkormányzathoz. 
A háromnál több pályázatot 
benyújtó pályázó adott évben 
kizárja magát a pályázatokon 
való részvételből.

A pályázat beadásának határ-
ideje: április 8.

A pályázatokat Budapest 
Főváros XIX. ker. Kispest 
Polgármesteri Hivatal Humán- 
szolgáltatási Irodájára (1192 
Budapest, XIX. ker. Ady Endre 
út 7.) a pályázati feltételeknek 
megfelelően lehet benyújtani, 
személyesen vagy postai úton 
(személyesen 2009. április 8-
án 16 óráig, a postai feladás 
legkésőbbi időpontja szintén 
2009. április 8-a kell, hogy 
legyen).

Hiányosan megküldött vagy 
a beküldési határidő után be-
nyújtott pályázatokat nem bí-
rálnak el.

Támogatás civileknek
PÁLYÁZAT

ályázatot ír ki Kispest 
Önkormányzatának Köz-

művelődési, Oktatási, Sport, 
Ifjúságpolitikai és Egészség-
ügyi Bizottsága a Kispesten 
működő sportszervezetek sza-
badidősport tevékenységének 
támogatására.
A pályázat célja: támogatásban 
részesíteni azokat a sportszer-
vezeteket és egyéb szervezete-
ket, amelyek rendszeres, széles 
körben igénybe vehető sportte-
vékenységet, testedzési alkal-
mat biztosítanak és szerveznek 
a kispesti lakosság számára. 
Pályázati feltételek: támoga-

tásra az a sportszervezet pá-
lyázhat, amely bíróság által 
bejegyzett vagy az önkormány-
zatnál nyilvántartott társadalmi 
szervezetként működik Kispes-
ten és nyilatkozik arról, hogy 
nincs lejárt esedékességű adó- 
járulék- vagy vámtartozása, és 
amennyiben kapott, elszámolt 
a 2008. évi önkormányzati tá-
mogatásokkal. (A bíróság által 
be nem jegyzett szervezetek 
önkormányzati nyilvántartásba 
vétele az Alapító Okirat bemu-
tatásával a Humánszolgáltatási 
Irodán kérhető.)
A pályázatokat a Humánszol-

gáltatási Irodára (1192 Bp. 
Ady Endre út 7.) lehet benyúj-
tani. Pályázati díj nincs. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: a hiánytalanul kitöltött 
pályázati adatlapot; a bírósági 
bejegyzés másolatát vagy az 
önkormányzati nyilvántartásba 
vétel igazolását; 
A pályázat benyújtási határide-
je: 2009. március 31.
A pályázati adatlap ingyene-
sen átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodáján (1192 Bp. Ady E. út 
7.),vagy letölthető a www.kis-
pest.hu internetes honlapról.

PÁLYÁZAT

Sportszervezetek támogatása

lső osztálytól felmenő 
rendszerben futsal-rit-

mikus gimnasztika osztályt 
indít ősztől az Eötvös József 
Általános Iskola. (A futsal a 
labdarúgás hivatalos, terem-
ben játszott változata, melyet 
a FIFA is támogat.) A sportta-
gozatos képzéssel kapcsolatos 
tudnivalókról február 24-én 
tájékoztatták az érdeklődőket 
az intézményben.
Az eseményen Vinczek 
György alpolgármester, Elbert 
Gábor, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) főtitká-

ra, Király Gábor, az MLSZ 
futsal bizottságának titkára, 
valamint Kénoszt Ferenc, a 
Ferencváros futsal csapatának 
edzője is jelen volt.
Az ötletgazda, Dufek János, a 
Kispest SE futsal szakosztá- 
lyának vezetője a sportosz-
tály órabeosztását vázolta 
fel. Eszerint a futsal-ritmikus 
gimnasztika osztályban heti 
2 óra normál testnevelés óra 
mellett 2 óra sportág specifi-
kus képzés lesz. Ezeken kívül 
hetente 3x1 órában délután 
futsal és legalább ugyanennyi 

ritmikus gimnasztika edzésen 
vesznek részt a gyerekek.
Végh Judit igazgató beszélt az 
iskolában évek óta folyó labda-
rúgás- és ritmikus gimnaszti-
ka oktatásról, valamint az el-
ért sportsikerekről. Elmondta, 
az ősztől induló sportosztály 
az angol és informatika profil
mellett a harmadik speciális 
tagozat lesz az iskolában. „Ez 
megújulás az iskola életében” 
– hangsúlyozta, hozzátéve, 
fontos, hogy a gyerekek tan-
órai keretek között mozoghat-
nak.

SPORT

Bővül az oktatási paletta A MESE – VÁR Óvoda 
(1196Bp. Zrínyi u. 154.) óvo-
dásai nevében köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak, 
akik a 2007. évi adójuk 1%-
ával támogatták a MESE 
– VÁR Alapítvány céljainak 
megvalósítását.
Az alapítványhoz utalt 
503 502 Ft-ot és az előző 
évben megmaradt összeget 
(összesen 919 000 Ft-ot)  ud-
vari mozgásfejlesztő játékok 
vásárlására  használtuk fel.
Támogatásukra a továbbiak-
ban is számítunk.
Adószámunk: 18243280-1-43

KAPOSI VILMOSNÉ
a kuratórium elnöke

FELHÍVÁS

Köszönjük!

Teremfoci-ritmikus gimnasztika osztályt indít az Eötvös Iskola.

ispest Önkormányzatának 
Közművelődési, Oktatá-

si, Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottsága pá-
lyázatot hirdet kispesti amatőr 
élsportolók egyéni támogatá-
sára. A pályázat célja: támo-
gatásban részesíteni azokat 
az amatőr élsportolókat, akik 
Kispesten laknak, vagy Kis-
pesten működő sportszerve-
zetek színeiben eredményesen 
versenyeztek, és további fel-
készülésükhöz segítséget igé-
nyelnek.
Pályázati feltételek: támo-
gatásra az a jelenleg is aktív 
amatőr sportoló pályázhat, 
aki 2008. január 1-től a pá-
lyázat beadásáig Olimpián, 
Paralimpián, Világbajnok-
ságon, Világkupán, Európa 
Bajnokságon, Európa Kupán 
I-VIII. helyet elért sportoló 

életkorától függetlenül vagy 
Magyar Bajnokságon, Magyar 
Kupán, országos diákolimpi-
án, országos utánpótlás baj-
nokságon I-IV. helyet elért 21 
év alatti sportoló és kispesti 
lakos, vagy Kispesten működő 
egyesületben sportol, általános 
és középiskolai tanulóknál: 
2008/2009-es tanév I. félévi 
tanulmányi átlageredménye 
legalább 3,5.
Pályázni lehet: sportfelszere-
lés-, sportruházat-vásárlásra, 
külföldi versenyen történő 
részvétel költségeire, edzőtá-
bor költségeire.
A pályázatokat Budapest Fő-
város XIX. ker. Kispest Pol-
gármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Irodájára (1192 
Bp. Ady Endre út 7.) lehet be-
nyújtani. Pályázati díj nincs. 
Hiányosan megküldött, vagy a 

beküldési határidő lejárta után 
benyújtott pályázatokat nem 
bírálunk el.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: a hiánytalanul kitöltött 
pályázati adatlapot; az ered-
mények egyesületi vagy szak-
szövetségi igazolását az adat-
lapon; a pályázó által elért, a 
pályázati feltételekben foglalt 
sporteredmények dokumen-
tációit (oklevél-másolat vagy 
eredménylista); tanuló esetén 
a 2008/2009. tanév I. félévi ta-
nulmányi értesítőjének iskola 
által hitelesített másolatát.
A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2009. április 30.
A pályázati adatlap ingyene-
sen átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodáján (1192 Bp. Ady E. út 
7.), vagy letölthető a www.kis-
pest.hu internetes honlapról.

PÁLYÁZAT

Amatőr élsportolók támogatására

Csillagfény Bölcsőde (Eöt-
vös u. 11. sz.) pályázatot 

hirdet 1 fő bölcsődei részleg-
vezetői állás betöltésére.
Feladat: a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek nap-
közbeni ellátásának, szakszerű 
gondozásának, nevelésének 
megszerezése, irányítása és 

ellenőrzése. A bölcsőde tevé-
kenységi körébe tartozó fel-
adatok ellátásának biztosítása.
Elvárások: felsőfokú szak-
képesítés, büntetlen előélet, 
egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezéshez szükséges 
iratok: iskolai végzettséget 
igazoló okmányok másolata, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, pályázó írásbeli 
hozzájárulása ahhoz, hogy a 
pályázati anyagát a bizottság 
megismerhesse.
Jelentkezés módja: telefonon 
történő egyeztetés után, szemé-
lyesen (tel.: 282-6474 /Brinza 
Istvánné Egyesített Bölcsődék 
vezetőjénél).
Benyújtási határidő: március 18.

Részletek: www.kispest.hu

ÁLLÁS

Bölcsődei részlegvezető
A Kispesti Nyugdíjasok és 
Mozgássérültek Klubja feb-
ruár 18-án tartotta farsangi 
rendezvényét a Kispesti 
Kaszinóban. Először egy 
kanásztáncot láttunk, me-
lyet harsány közös éneklés 
közepette jártak a „kaná- 
szok”. Majd bekéredzkedett 
egy „hajléktalan csoport”, 
akik elemózsiát gyűjtöttek 
az asztaloknál... Tréfás verset 
hallottunk Piroskától, aki 
elhozta a nagymamánál meg-
maradt pogácsát, és jó szívvel 
osztogatta a nyugdíjasoknak. 
Volt verselő kertészlányunk 
és huszárlegény, no meg ka-
lapos asszonyság. Később 
felfedeztük a kávét osztogató 
nyuszi leánykát is.
A műsor után meguzsonnáz-
tunk, amit zene, tánc és tom-
bola követett. Az első táncot 
az est bálkirálynője lejtette, 
szép tüllruhájában és hamu-
pipőke cipellőben, a kacsa-
táncot azonban legjobban a 
91. születésnapját ünneplő 
Erzsi néni mutatta be! Este 
fél nyolcig fáradhatatlanul 
roptuk a táncot, majd egy 
közös énekkel, a „Szeressük 
egymást gyerekekkel” zártuk 
a délutánt. Köszönjük Mihály 
zenészünknek, aki mindig jó 
hangulatot tud teremteni kel-
lemes zenéjével.

HUSZÁR ERZSÉBET
klubtitkár

Farsangi bál
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Képviselői fogadóórák Rejtvény A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés 
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 
2009. március 16. A helyes megfejtők között könyveket 
és Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Tudod, néhanapján viszek neki egy malacot”. 
Nyerteseink: Téglás Péter (Petőfi utca), Borza Ferenc 
(Kosárfonó utca). A nyereményeket postán küldjük. Gra-
tulálunk!

Fogadónapok
Gajda Péter

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

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

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

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

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

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

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

KÖZLEMÉNYEK REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

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

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

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

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

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

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

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

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

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

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

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

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

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

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

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

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

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

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

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

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

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétközna-
ponként 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 biblia-
kör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éve-
seknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt 
konfirmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus 
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő 
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon biblia-
óra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6 
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra 
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek 
este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap 
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), 
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, 
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 

Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. 
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és 
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok 
miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az isko-
lákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekek-
nek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-
foglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény 
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció, 
nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, 
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pén-
teken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) 
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepna-
pokon 10 órakor 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: ifjúsági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utolsó vasárnap 
16 órakor ifjúsági istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi 

előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt 
9; 11 óra, este 18 óra. 
Minden második héten 9 órakor gitáros ifjúsági szent-
mise. „Szabadegyetem az életről”: minden hónap utolsó 
szombat estéje.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Is-
tentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis 
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 óra-
kor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel 6 (rorate) és 18 órakor. Va-
sárnap: 7, 8.30, 10 és 18 órakor. Szerdán 6.30-kor és csü-
törtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor 
rózsafüzér és litánia. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig 
de. 9–12 és du. 4–5 óráig. Programok a közösségi ház-
ban: Bibliaóra kedden de. 9-kor. Játszóház kisgyer-
mekek részére szerdán de. 9.30-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.  
Márciusi esemény:
15-én: az istentisztelet elmarad.
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RENDEZVÉNYEK

Március 6. péntek 19.00-23.00
GÖRÖG EST

a Kispesti Görög Kisebbségi 
Önkormányzattal közösen
Fellép a MYDROS Együttes

Március 7. szombat 11 óra 
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ 
A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL

Március 7. szombat 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB 

Fehér galamb száll a falu fe-
lett…

Március 14. szombat 10 óra
A KAZINCZY VERS- ÉS PRÓZA-
MONDÓ VERSENY DÖNTŐJE

Március 14. szombat 21-03-ig
SALSA BULI

tánctanítás és zenés, táncos 
showműsor

Március 18. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ

„Visz a vonat” - Kilin Ildikó 
és Balkay László József Attila 
műsora sok verssel és zenével. 
Megidézzük a költő szerelmeit.

Közkívánatra!
Március 24. kedd 19 óra

EDITH PIAF – A BUDAPESTI KAMA-
RASZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Címszerepben: Vári Éva szín-
művésznő

KLUBOK

2009. március 16. hétfő 18 óra
ÉLETMÓDKLUB

Kész vagy a változásra? Te-
remtsd meg magadnak a leg-
teljesebb életet! Előadó: Gábor 
Katalin életmód terapeuta
A belépés díjtalan!

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
vasárnaponként 16-21 óráig

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor.

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig

ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Új helyszínen februártól: Bp. 
XIX. ker. Kós Károly tér 9. 
az Ifjúsági Prevenciós Irodában
Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. Rajzolás, festés, 

kosárfonás...
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19 
óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog? 
Alkohol? Segítünk!
A foglalkozásokat vezeti: Nyitrai 
Zsóka és Nagy Roland
Jelentkezés a 282-9826/0106-os 
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

KISPESTI AMATŐR 
KÉPZŐMŰVÉSZEK

Hétfő, 14.30-17 óráig

MÁGNES SZÍNHÁZ
Gyermek színjátszó-musical 
stúdió 5-14 éves korig
Csütörtök 16.30-18.00, 
péntek 16-19 óráig, 
vasárnap 15-17 óráig 
(csoportbeosztás szerint)

TANFOLYAMOK

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 
5 éves kortól 
Hétfő, szerda, csütörtök 16-
20.30 óráig

BABA-MAMA TORNA
tipegő kortól 3 éves korig
Szerda 10.30-11.30 óráig

ETKA JÓGA
Kedd 17.30-19 óráig 

GERINC TORNA
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig

HASTÁNC
Hétfő 17.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18-19 óráig, szombat 10-11 
óráig

HATHA JÓGA
Szerda 18-20 óráig

JAZZBALETT
Kezdőknek: kedd, csütörtök 17-
18 óráig
Középhaladóknak: kedd 18-19 
óráig és péntek 15-16 óráig

OVIS TORNA
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig

PILATES TORNA
Hétfő, szerda 17,30-19 óráig

RINGATÓ
Kedd 10-10.30 óráig

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA 
FELNŐTT SALSA – 14 éves 
kortól

Kedd csütörtök 18-21 óráig
KUBAI RUMBA 
Szerda 20 óra 
GYEREKSALSA
Péntek 17-18 óráig
Salsa women style
Péntek 18-19 óráig

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig

VÁRANDÓS TORNA
Szerda 9.30-10.30 óráig

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
Kezdő csoport: kedd, 18-19 órá-
ig, csütörtök, 16.30-17.30 óráig
Középhaladók, haladók: szerda 
19-20 óráig, péntek 17.30-19.30 
óráig, szombat 11-13 óráig

LATIN SHOW TÁNC
10-14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Kezdőknek: hétfő, szerda 17-18 
óráig
Haladóknak: kedd, szerda, csü-
törtök 17-18 óráig
Versenyzőknek: minden nap 

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

SHAOLIN KUNG-FU
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig, 
szombat 9-11 óráig

TAI JI GUEN
Hétfő 18-20 óráig

PROGRAMOK PROGRAMOK

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
PETUR UTCA 7., TEL.: 282-9895, 358-0690, HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

KIÁLLÍTÁS

Márciusban „Parázslatos ter-
mészet” címmel természetfotók 
láthatóak hétköznap 8 órától 20 
óráig. Kiállítás-megnyitó: már-
cius 6. péntek 18 óra.

PÉNTEKI SOROZATOK 
Zene, tánc, film, báb
 – gyerekeknek és felnőttek

CSALÁDI ZENEDÉLUTÁN:
A vonósok
gyerekekkel gyerekeknek
Hangszerbemutató, zenei cse-
megék élő zenével. Óvodás kor-
tól ajánljuk.
Március 6. péntek 16.30-17.15

BÁBSZÍNHÁZ:
A szivárványszínű labda
zenés, bábos mesejáték
Március 13. péntek 16.30-17.15

BÖLCSIS VILÁG

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, ének-
lés, ritmushangszerek használa-
ta és közös mozgás a legkisebb 
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10 

ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves 
korig. Mini bábszínház, mese 
és bábkészítés a gyerekeknek és 
szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozá-
sok a legkisebbeknek, 20 hóna-
pos kortól 4 éves korig. Festés, 
nyomdázás, gyurmázás, szórás, 
ragasztás mesével, dallal, já-
tékkal. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
Csütörtök 9.30-10.00 
és 10.30-11.00 

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás, 
pörgés, forgás, gurulás, ringató-
zás, futkározás, lóbálás, háton 
zötyögés, a térben való mozgás 
minden örömével. Speciális tor-
naszerek használata.
Péntek 9.30-10.15 
és 10.15-11.00 

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-

mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
Szerda 16.00-16.30 
és 16.45-17.15 

BABASZÍNHÁZ-
JÁTSZÓHÁZ

Cirkuszi mulatság – Interaktív 
bábműsor és közös játék 1-3 
éves korig. Sok játék, mondóká-
zás, éneklés, bábozás. A babák 
szabadon mozoghatnak, részt 
vehetnek az előadásban, a közös 
játékban.
Március 24. kedd 17.00-17.45

OVISOKNAK ÉS 
KISISKOLÁSOKNAK

MESEOVI 
Bábozás, mesélés és a történet-
hez kapcsolódó kézműves fog-
lalkozás, bábkészítés.
Kedd 17.00-17.45 

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gye-
rekeknek 3-7 és 7-13 éves 
korig. Önálló alkotás játékos 
formában. Festünk, rajzolunk, 
nyomatokat készítünk, különle-
ges eszközöket és technikákat 
próbálunk ki (kollázs, montázs, 
frottázs, monotípia, akvarell, 
viaszkarc stb.). 
Csütörtök 17.00-17.45 (ovisok), 
17.00-18.30 (iskolások)

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző 
anyagokkal, és azok felhaszná-
lási lehetőségével ismerkedünk, 
megtanuljuk a  bábkészítés 
fortélyait rövid mesék, versek 
felhasználásával. 
Hétfő 16.00-17.30 

FAZEKAS MŰHELY
6-14 éves gyermekeknek. 
A foglalkozásokon megta-
nítjuk, hogyan kell bánni az 
agyaggal, a mechanikus és a 
gépi koronggal. A kész mun-
kákat kiégetjük.
Hétfő 16.30-18.00 

FELNŐTTEKNEK

FOLTVARRÁS 
KEZDŐ ÉS HALADÓ

20 órás tanfolyam kezdőknek, 
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szin-
ten.
Csütörtök 17-21 

SZABÁS – VARRÁS 
KEZDŐ ÉS HALADÓ

10 alkalmas, 20 órás tanfolyam. 
Kezdő: varrás alapjai, varrás-
fajták, zsebek, cipzár, szegések, 
gallérok,  blúz, szoknya. Haladó: 
egyéni szabásminták készítése, 
szoknya, ruha, blézer, kosztüm.
hétfő 18-20 (indul: március 2-
án).

JÓGA 
A MINDENNAPOKBAN

A jóga olyan életmód, amely 
belső harmóniához, örömhöz, 
egészséghez, a test-lélek-szel-
lem harmóniájához vezet. Haj-
lékony, fiatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta 
gondolkodást eredményez. 
Hétfő 9.00-10.30,
szerda 18.00-19.30 

TÁNCISKOLA 
FELNŐTTEKNEK

Standard és latin társas táncok 
felnőtteknek kezdő és haladó 
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40-20.30 haladó; 
kedd 17.45-18.35 középhaladó; 
19.40-19.30 kezdő; 19.35-20.20 
kezdő

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban 
is.
Március 5. csütörtök 17-20 és 
március 17. kedd 9-12 

AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakor-
lása, előadások.
Hétfő 18-21 

SZABÁS-VARRÁS KLUB
Kéthetente varrás-kézimunká-
zás beszélgetés mellett. Szabás-
minta és szakirodalom kölcsön-
zés, kötés, horgolás, hímzés. 
Tanácsadás, ötletcsere varrónő 
vezetésével. 
Páros héten péntek 18-20 
(március 6. és 20.)

IRKA-FIRKA 
GRAFOLÓGIA

Ízelítő a grafológiából ínyen-
ceknek. 
Grafológiai előadások pedagó-
gusoknak és érdeklődőknek.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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

 EGÉSZSÉGNAP ÉS 
BÖRZE KISPESTEN 

A KMO-BAN
Élj egészségesen, 

gyógyulj és tanulj!

2009.03.29. 
vasárnap 10-16 óráig

ELŐADÁSOK
Mit árul el 

az ember aurája?
Mit ad neked az 

EMF energetikai kezelés?
Te vagy a szín… 

Aura-Soma színrendszer
Aura karakterek 

asztrológiai aspektusból
Védekezés negatív 
befolyásoltságtól

VÁSÁR
Ásványok, kristályok, natúr 

kozmetikumok, étrend- 
kiegészítők, Tarot jóslás, 
számmisztika, masszázs, 

fül-akupunktúra, aurafotó, 
BEMER mágnesterápia, 

asztrológia, grafológia, voll 
dignosztika, jóga, TÁDÉ 

fül- és testgyertyák, Avon, 
Spa termékek, kerámiák, 
csobogók, dísztárgyak, 
Bionet termékek és sok 

minden más.

TOMBOLA
melyen ingyenes kezelé-

seket, értékes ajándékokat 
nyerhetsz:

biotermékek, masszázsok, 
aura-fotó, jóga tanfolyam, 

SPA kezelés, fengh shui 
tárgyak, gyógyteák, Voll 
diagnosztika állapotfel-
mérés, avon csomagok, 

ajándéktárgyak stb.
 

INGYENES 
SZOLGÁLTATÁSOK

Koleszterin-, vérnyomás- és 
vércukorszint mérés

KMO 
1191. Budapest, 
Teleki utca 50.

Érdeklődni: 
info@angyalfeny.hu; 

30-245-6791; 06-30-287-
7426; 06-30-438-95-14

Kispesti Bűnelkövetést és 
Áldozattá válást Megelőző 
Program
A BRFK XIX. kerületi Rend-
őrkapitánysága, a Kispesti 
Gyermekjóléti Központ és a 
Kispesti Munkásotthon Mű-
velődési Ház kidolgozott egy 
komplex bűnmegelőzési prog-
ramot. A program társasjáték 
keretében kívánja megvalósí-
tani a prevenciót. A KIABÁL 
társasjáték célja az áldozattá 
válás és bűnelkövetés megelő-
zése. A program a 7-8. évfo-
lyamos diákokat célozza meg, 
amely bűnügy, áldozattá válás, 
iskola/szabadidő, drog téma-
köröket öleli fel.
A kispesti rendőrkapitányság 
felajánlásával minden kerületi 
általános iskola adomány for-
májában megkapja a KIABÁL 
társasjátékot. A játék szakszerű 
levezetéséhez a pedagógusok 
egy 4 napos (4x5 óra + 2 óra 
gyakorlat) képzés keretén belül 
sajátíthatják el a témakörökhöz 
kapcsolódó információkat. A 
társasjáték mellé a pedagógu-
sok módszertani füzetet kapnak 
segítségül, ezt a későbbiekben 
is használni tudják a játék 
önálló levezetése során. 

Az ingyenes képzés 
Ideje: 2009. március 16-tól 19-
ig 14.00 órától (gyakorlati szá-
monkérés: március 25. 15.00 
óra)
Helye: KMO (Bp. XIX. Teleki 
u.50.)

Témák és előadók: 
·  Bűnügy – Simonné Ramocsa 
Mónika r. ftzls (XIX. ker. 
Rendőrkapitányság), Farkas 
Katalin (Kispesti Gyermek-
jóléti Központ)

·  Áldozattá válás – Padosné 
Herhoff Renáta r. ftőrm 
(XIX. ker. Rendőrkapitány-
ság), Turi Lilla (Kispesti 
Gyermekjóléti Központ)

·  Iskola/szabadidő – Kisberk 
Ágnes (Kispesti Gyermekjó-
léti Központ)

·  Drog – Dr. Kovács Erika 
(KMO „Mondj nemet!” 
program )

Jelentkezni lehet Kisberk Ág-
nesnél (Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ, 1193 Bp., Táncsics 
M. u. 7. tel.: 282-6512, 06-70/
949-2799, 06-20/203-9119).

FELHÍVÁS

Kiabál

Március 8. vasárnap 
9-17 óráig

HORGÁSZ-VADÁSZ BÖRZE
Egy különleges egész na-
pos rendezvényre hívják a 
szervezők az érdeklődőket 
a KMO Művelődési Házba. 
A börzén horgász-vadász 
felszerelések, különböző 
trófearitkaságok, vadászati 
témájú bélyegkiállítás, 
könyvvásár, természetfotók 
láthatók és vásárolhatók.
Szeretettel várnak minden 
kedves látogatót!
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFES-
TÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.: 
06/20-9274-188 

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

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési mun-
kák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, ká-
dak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági 
engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, 
INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSÉT, SZAKKÉ-
PESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL VÁLLALJUK. 
MÉSZÁROS-KERKUSKA TEL.: 06/30-977-6612 

TÜZELŐ-ÉPÍTŐANYAG TELEP KÍNÁL 
TÜZIFÁT, SZENET, ÉPÍTŐANYAGOT HÁZ-
HOZSZÁLLÍTÁSSAL. SZÉNRE VISZONT-
ELADÓKNAK KEDVEZMÉNY. UGYANITT 
GÉPI FÖLDMUNKA Rendelés: 1205, Budapest 
Mártírok útja 29. Tel.:283-5190, 20-3123-286

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

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási munkát 
vállalok! Tel.: 280-1271, 06/20-532-7823 

Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a legjobb 
árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, 
gyertyatartók, cukortartók, gyümölcstál stb. vé-
tele. Tel.: 317-9938, 1077 Bp., Wesselényi u. 19. 

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

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-fix
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, 
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerü-
letieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és 
azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekint-
hető. Tel.: 06/30-401-1029 

Női-férfi-gyermek FODRÁSZ házhoz megy!
Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése, ottho-
nában. Köszönöm hívását: 06/20-358-7229

Tetőterek, lakások építése, felújítása, homlokzatok 
hőszigetelése. Ingyenes felmérés. Minőségi munka. 
Megbízható szakemberek. Tel.: 06/20-933-8634, 
282-24-98 

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

Társasházak teljes körű közös képviseletét válla-
lom. Tel.: 295-3802; 06/30-9-334-279 

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

Megoldás dél-pesti gyors szerviz. Minden típusú 
háztartási gép javítása garanciával! Mikrosütők 
sugárzásmérése! Bármilyen gép javításánál ingye-
nes! 285-34-88, 06-30-9-50-17-17 

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

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, 
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrács-
ok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. 
Tel.: 06/30-961-37-94 

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

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

Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, ta-
pétázást, külső szigetelést. Profi minőség, elérhető
áron. Közületeknek is dolgozunk. Kerületieknek 
20% kedvezmény. Tel.: 292-1379. 06/20-3733-849 

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, kony-
hák felújítását vállaljuk, igény szerint anyaggal, 
bontással, sittszállítással. Tel.: 06/70-273-4975 

Ajtó-, ablak-, csempemosást; szőnyeg-, kárpit-, 
bőrkárpit-, autókárpit-tisztítást, autópolírozást vál-
lalok, mindezt otthonában + festést, mázolást. Tel.: 
06/70-50-20-131 

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes 
körű ügyintézés az árajánlattól a beépítésig. 
Német Kömmerling, 5-5 év garancia, 3 rétegű 
üveggel , K=0,6-0.8 hő- és hangszigetelés, 25% 
,30%, 33% akciós kedvezménnyel, szakszerű 
beépítés. Cím: XX. Nagysándor J. u.50. Tel.-
fax: 28405-50, mobil: 06-70-949-76-90, e-mail: 
pesterzsebet@zoldotthon.hu

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

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

Teljes körű építőipari munkák, igény szerint ter-
vezéssel, ügyintézéssel. Bontás, felújítás új építés, 
festés, burkolás, gépészet. Korrekt áron. Tel.: 
06/20-512-1130, 06/20-252-3138

KERT-, TELEKRENDEZÉS! Permetezés, metz-
szés, favágás, fűkaszálás, bozótirtás, tereprende-
zés, gyepesítés, kerítés építése, öntözőrendszer 
kiépítése. Térkövezés, járdakészítés, kőműves és 
ács munkák. Épületek bontása és szállítás. Egyéb 
kertészeti és kőműves munkák vállalása. Garan-
ciával - reális áron. Részletfizetés megoldható. E-
mail: mu0000@freemail.hu , tel.: 06/70-422-9445, 
061/786-5872, fax: 061/785-7344 

TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, üzemek, 
magánlakások, rendszeres, ill. nagytakarítá-
sa. Szőnyeg-, kárpittisztítás, ablaktisztítás, 
(egyéb üvegzettek, homlokzatok tisztítása 
(alpintechnikával). Alapterületek gépi tisztítása. 
Egyéb takarítási feladatok elvégzése. Garanciával, 
referenciákkal. Megbízhatóan. Elérhetőségeink: 
E-mail: mu0000@freemail.hu. Mob.: 06/70-422-
9445, tel.: 786-5872, fax: 785-7344 

Házhoz megyek, gyógypedikűr, manikűr, teljes 
test- (nem szex) és talpmasszázs. Ildikó, tel.: 295-
3998, 06/20-355-5653 

Épület- és bútorasztalos munkák, ajtó, ablak mé-
retre gyártva. Konyhabútor, szobabútor, beépített 
szekrény, lépcsők, korlátok, galériák, kerti építmé-
nyek. Tel.: 06/70-364-9697 

VARRÁS. Vállalom nadrágok, szoknyák felhajtá-
sát; függönyök, ágyneműk varrását; cipzárak cseré-
jét, mindenféle varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! 
Rövid határidővel, FÉLÁRON. Forduljon hozzám 
bizalommal! Elérhetőség: 06-20-268-8548

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületek 
szerelése, kaputelefon-telepítés, villanytűzhely-, 
bojlerjavítás, vízvezeték-, vízóraszerelés, -csere. 
Tel.: 260-4870, 06/20-979-0624 

INGATLAN

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

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás, amerikai
konyhás, belseje felújított, kertes házrész saját 178 
nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.: 15,8 M Ft. 
Kép megtekinthető: http://www.luxusweb.extra.
hu. Telefon: 06/70-4192-705 

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK 
ELADÓ LAKÁST, HÁZAT VÁSÁROLNI 
SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE, 
ÜGYVÉDI HÁTTÉR – HITELÜGYINTÉZÉS 
– INGATLAN-ÉRTÉKBECSLÉS - MEGBÍZ-
HATÓSÁG www.ingatlan.com/supsa ingatlan/ 
TEL.: 06/ 30-830-11-79

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

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es házrész, 
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 

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

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es, 
két bejáratú, kétgenerációs, hatszobás családi ház 
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 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. Telefon: 
06/70-319-3427 

KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105 m˛ családi 
ház. 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, garázs + 
MELLÉKÉPÜLET ELADÓ Irányár: 31,9 mill. Tel.: 
377-6989 06/30-975-9572, megtekinthető: http://
www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/
csaladi_haz/777906

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 
nm-es, világos, nagy étkezőkonyhás lakás eladó. 
Iár: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84 

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

Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban, tulajdo-
nostól eladó egy 125 nöl-es teleken, 85 nm-es, 
összkomfortos családi ház. Iá.: 27,5 M Ft. Tel.: 
06/20-295-1437 

Új építésű ikerház eladó, Kispest kertvárosában, 
Újvidék utcában, 105-115 nm-es 28,9 M Ft áron 
eladó. Tel.: 06/20-9-251-044 

Kispesten, Corvin krt.-on, 31 nm-es garzon, pano-
rámás lakásom eladnám, távfűtés, vízóra van. Iár: 
7,6 M. Ft. Tel.: 282-3445 

Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 53 nm-es 1+2 
félszobás, szövetkezeti öröklakás VII. em.-en. Iár: 
10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-908-59-64 

Tápiószentmártonban 1720 négyzetméteres telek 
eladó, nincs bekerítve, közmű közvetlen a ház előtt, 
3% beépíthető. Érd.: 06/20 333 72 09

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

Kispesttől 20 km-re, vízpartközeli, kis ráfordítás-
sal télen is lakható nyaraló (kőépület) eladó. Tel. 
esti órákban: 06/070-516-4701 

Eladó - kiadó ingatlanokat keresünk a kerületben 
ügyfeleink részére reális áron. Hatékony közvetí-
tés, hitelügyintézés! www.ingatlanfokusz.hu, tel.: 
06/30-964-8130

Kispesten 90 nm alapterületű tetőteres családi ház, 
357 nm-es telken, nagy garázzsal eladó. IÁ.: 34,8 M 
Ft. Tel.: 06/30-242-4611 

XIX. Báthory utcában, 100-as telken, 67 nm-es 
családi házunkat nagyobbra cseréljük ráfizetéssel.
A kért ingatlan önálló, kertes családi ház lehet, 2 
külön bejárattal, ha felújítandó, nem akadály! Tel.: 
06/30-951-8226 

Szétköltözők Figyelem! Elcserélném kispesti pa-
nellakásomat (53 nm-es, 1+2 félszobás, I. emeleti, 
53 nm-es, 2 szoba hallos, II. emeleti, 62 nm-es, 2,5 
szoba hallos, V. emeleti ) kispesti vagy pestlőrinci 
minimum 5 szobás családi házra értékegyeztetés-
sel. A lakások külön - külön is eladók. Telefon: 
06/20-238-7453 

 K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA

KIADÓ! Kós Károly téren 58,7 nm., két 
különbejáratú szobás, tetőtéri, panorámás gyö-
nyörű lakás bútorozatlanul 60 eFt. + rezsi/hó 

bérbe adó!

ÁRZUHANÁS! Wekerlén, csendes kis téren, 
nyolclakásos ház földszintjén, háromszobás, 57 
nm. kombicirkós, kitűnő állapotú, napfényes 
lakás óriási kerttel, autóbeállóval 16,7 M Ft. 

irányáron eladó!
 

KIADÓ! Wekerlei csendes utcában négylakásos 
ház felújított hátsó része: kétszintes, négyszobás, 
cirkófűtéses bútorozatlanul hosszútávra  120 eFt 

+ rezsi/hó irányáron bérelhető!

MEGÉRI AZ ÁRÁT! Wekerlén, METRÓ közeli 
csendes kis közben kétlakásos ház 46 nm., két-
szobás, jó fekvésű, felújítandó lakrésze óriási 
kerttel, remek beépíthető padlástérrel 25, 7 M. Ft. 

irányáron eladó!  

WEKERLÉN, Europarkhoz közeli csendes utcá-
ban kétlakásos ház kétszintes, 82 nm. alapterü-
letű, négyszobás, cirkósfűtéses, kitűnő állapotú 
lakrésze garázzsal, tárolóval, fedett terasszal, 
hangulatos kertrésszel 32,9, M Ft. irányáron 

eladó! 

KIADÓ! Kós Károly téri kétszobás, bútorozott, 
emeleti lakás 65 e. Ft. + rezsi/hó hosszú távra 

bérelhető! 

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK ÜGY-
FELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 %   

K.ING INGATLANIRODA 
KÓS KÁROLY TÉR 13.

www.ingatlan.com/k.ingatlan - 
T.: 348 0335, 06/70/536 58 57, 06/20/53 00 165

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK! 
ELÉGEDETLEN? VÁLTSON!

XIX. ker. Tulipán u.-ban, 2 lakásos, 2 garázsos, 
melléképületes, földszintes, napfényes ház, beköl-
tözhetően egyben eladó. Tel.: 06-62-478-656 

Kispest kertvárosban 400 nm-es területen tetőtér 
beépítéses családi ház, eladó. A földszint 100 
nm-es, tetőtér 70 nm-es. Iá.: 42 M. Ft. Érdeklődni 
17.00-től: 06/20-983-8156 

Wekerlén, 31 nm-es egyedi fűtésű, üres garzon, 
hosszú távra kiadó. Ára: 50.000 Ft + rezsi. Tel.: 
06/20-333-6675 

Kispesten 4 emeletes társasházban, 75 nm-es 
önkormányzati lakást kisebb önkormányzatira cse-
rélnénk, értékegyeztetéssel. Tel.: 06/70-511-0565, 
06/70-511-4532 

KIADÓ XVIII. Lőrincen, Nagyenyed utcában, 
egy 130 nm-es szuterén garázs +3 szintes, 5 szobás 
teljesen felújítva, hosszú távra. 250.000 Ft. + rezsi, 
számlásan kiadó. Tel.: 06/70-617-4090 

ELADÓ Wekerlén tulajdonostól, 6 lakásos tsh.-ban, 
I.emeleti, 47 nm-es, 2 szobás lakás, szeparált kertel, 
fedett kocsibeállóval. Tel.: 06/30-363-3292 

XIX. Corvin krt.-i garzonházban, metrónál, 32+4 
nm-es, erkélyes, liftes, napfényes, csendes lakás, 
egyedi mérős távfűtéssel, alacsony rezsivel eladó. 
Ára 7,8 M. Ft. Tel.: 357-3742, 06/20-80-60-460 

KIADÓ! Pesterzsébet központjában másfél szobás la-
kás, bútorozott, külön vízórával. Tel.: 06/20-410-3451 

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és 
az M6-os feljárójához közel, egy 210 m2-es, 6 szoba 
+ nappali, családi ház, amely két generáció részére 
is alkalmas. Az udvaron többfunkciós melléképület, 
medence, szzaneszli, két garázs található. Irányár: 
30 millió Ft. Érdeklődni: 06-30/389-8579 

XVIII. ker. Csillagházban, 42 nm-es 1 + félszobás, 
egyedi tömbfűtéses lakás, tárolóval hosszú távra 
kiadó. 55.000 Ft.+ rezsi/hó. Tel.: 06/20-397-4055

Kispesten 40 nm-es, 1+félszobás, gázkonvektoros, 
családi házrész, kis kerttel, pincével eladó. Iá.: 9,6 
M. Ft. Tel.: 06/20-397-4055 

Kós Károly téri, tehermentes, 55 m2-es, kétszobás, 
felújított, magasföldszinti lakás, 16 nm pincehe- 
lyiséggel, 19 millió forint vételárért eladó. Tel.: 
70/623-7322 

XVIII. metróközelben, 50 nm-es, 2 külön szobás, 
I. emeleti, erkélyes, téglalakás. Egyedi gázfűtéses, 
csendes, zöldre néző, ablakos fürdővel és külön wc-
vel. Magánszemélyek hívását várom! Iá.: 12,8 M Ft. 
Tel.: 06/30-954-60-19 

Elcserélnénk 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, szép 
önkormányzati lakásunkat, hasonló kisebb méretű, 
önkormányzati lakásra, értékkülönbözettel. Tel.: 
06/30-578-2626

Folytatása a 22. oldalon.
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XVIII. új építésű ingatlan a Téglagyár utcá-
ban, 47 nm-es, 1 + 1 félszobás, fürdő, erkélyes, 
kombicirkós. Igényes burkolatok, új konyha. Saját 
fedett beálló autónak. Liftes ház első emeletén. 
Jó ellátottság, bolt, közlekedés. Tiszta, rendezett. 
Olcsó fenntartás, rezsi! Bármikor költözhető! Iá.: 
18,5 M Ft. Tel.. 06/70-319-3427

Kispest igen keresett utcájában, 75 nm-es, 1 + 3 
félszobás, étkező, gardróbszobás, erkélyes, világos, 
jó beosztású lakás eladó! + pince. Kitűnő közle-
kedés, saját hőközpont, csak fogyasztást fizetnek,
kövezett, parkettázott, szigetelt. Új konyha, új 
fürdő, jó lakóközösség. tiszta, rendezett társasház. 
Kicsit nagy kettőnknek. Ára: 15.430.000 Ft . Tel.: 
06/70-319-3427

XIX. Zrínyi u.-ban, liftes házban, nagy konyhás, 1 
+ 2 félszobás, világos, tiszta, rendezett, jó állapotú 
lakás eladó. Jó közlekedés, jó ellátottság, óvoda, 
bölcsőde az utcában. Általános iskola a szomszéd 
u.-ban. Rendezett lakóközösség. Iá.: 9.4 M Ft. Tel.: 
06/70-319-3427

XIX. Deák u.-ban, 54 nm-es, 2 szoba-hallos, erké-
lyes, világos, parkra néző lakás eladó! A társasház 
kitűnő kezelésű, ápolt, karbantartott. Bármikor 
költözhető, jó állapotú, kitűnő beosztású, barátsá-
gos lakás. Liftes ház V. emeletén található. Világos. 
Jó ellátottság, közért, orvos, gyógyszertár, bölcsi, 
óvoda. Jó közlekedés, rendezett lakóközösség. Ára: 
8.999.000 Ft. Tel.: 06/70-319-3427

KERESEK WEKERLÉN, KISPESTEN ELADÓ 
HÁZRÉSZEKET, LAKÁSOKAT. JÓ ELHE-
LYEZKEDÉSŰ HÁZAT. NÉGYEMELETES 
HÁZBAN (PANEL) 1 V. 2 . EMELETIG. ÖRÖK-
LAKÁS- MEGBÍZÁSBÓL. TELEFONHÍVÁSÁT 
KÖSZÖNÖM! 06/30-218-96-97

XIX. keresett utcában, nyomott áron, 55 nm-es, 1 
+ 2 félszobás, étkezős, erkélyes öröklakás eladó! 
Tiszta-rendezett társasházban. Új ablak, kövezett, 
parkettázott, sietős! Négyemeletes házban. Vilá-
gos, barátságos lakás. Iá.. 11.5 M Ft. Tel.. 06/70-
319-3427

XIX. Kisfaludy u.-ban, 55 nm-es, kitűnő állapotú, 
2 szobás, egyedi fűtésű lakás-házrész eladó! Fel-
újított fürdő, konyha, előszoba, 2 szoba. Festve, 
mázolva, frissen. Tiszta, rendezett udvar. Kis kert 
+ pince. Jó közlekedés, bármikor költözhető. Ára: 
12.5 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427

Hunyadi utcai garázssoron garázs eladó. Tel.: 
06/30-618-7967 

Pestlőrinc kedvelt kertvárosi részén, a Lónyay-te-
lepen, kellemes, csendes utcában eladó 200 nöles 
építési telek. Irányár: 30M Ft. Telefon: 06-30/357-
2164 

Toldy utcai pontházban, felújított, III. emeleti, 37 
m2-es, 1 szobás, erkélyes, házközponti fűtéses la-
kás eladó 8.5 millióért. 06-30/210-9841

Petőfi utcában, felújítandó, VIII. emeleti, 53 m2-es, 
1+2 félszobás, erkélyes panellakás eladó 8.5 millió-
ért. 06-20/389-6675

Óvárosban, 150 nöles telken, felújított, kétszintes, 
135 m2-es, dupla komfortos családi ház garázzsal 
eladó 35 millióért. 06-70/365-6499

Wekerlén, a Mészáros Lőrinc utcában, földszinti, 
45 m2-es, 2 szobás lakás eladó 12 millió Forintért. 
06-20/389-6675

Eladó Wekerle szélén, kellemes környezetben 765 
nm-es telken 160 nm-es, tetőtér-beépítéses, előker-
tes családi ház, 80 nm-es pincével, nagy terasszal. 
A ház két generáció számára is alkalmas. Irányár: 
40.000 000Ft. ÉRD.: 06 20 329 49 41

Eladó Kispesten metróhoz közel, VI. emeleti, 53 
nm-es, 2 szoba hallos, szép állapotú, erkélyes, 
azonnal költözhető panellakás. Beépített új kony-
habútorral. Irányár: 9.800.000 Ft. Érd.: 06 20 32 
94 941

Felső-Kispesten eladó egy 160 nöles telken, akár 
több generáció számára is alkalmas, átlagos állapo-
tú családi ház. Gépkocsi beállási lehetőség megold-
ható. A ház üresen áll, azonnal költözhető. Irányár: 
30.400 000 Ft. Érd.: 06 20 329 4941

Felső-Kispesten 5 lakásos társasházban, 40 nm-es 
házrész, kertrésszel eladó. A lakás átlagos állapotú, 
a tetőtér beépíthető. Gépkocsi-beállási lehetőség 
van. Irányár: 11.500 000 Ft. Érd.: 06 20 329 49 41

Sürgősen keresek eladó ingatlant, felújított és felújí-
tandó is érdekel. Várom hívását! Tel.: 06 20 329 49 41

MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ KISPESTEN, 
CSENDES KERTVÁROSI KIS UTCÁBAN, 150 
NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, 1992-BEN ÉPÜLT, 
KÉTSZINTES, ELŐKERTES, 140 NM, 3+1 SZO-
BÁS, HÁROM FÜRDŐSZOBÁS, NAGYON JÓ 
ELRENDEZÉSŰ HÁZ, 20 NM HANGULATOS, 
FEDETT TERASSZAL, PINCÉVEL, KIVÁLÓ 
NAPOS FEKVÉSSEL ELADÓ! IRÁR: 39,9 M. 
TEL.: 0630/9332-592, www.ingatlavarazs.hu

FIGYELEM! ELADÓ LAKÁS WEKERLE 
EGYIK LEGKULTURÁLTABB HATLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZÁBAN, FÖLDSZINTI 47 NM-ES, 
KÉTSZOBÁS, GONDOZOTT, JÓ ELRENDE-
ZÉSŰ, GÁZFŰTÉSES, SZEPARÁLT KERTTEL, 
MELLÉKÉPÜLETTEL ELADÓ! IRÁR: 15,3 M 
Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu 

WEKERLEI AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, 
KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, NAGYON JÓ 
ELRENDEZÉSŰ, BARÁTSÁGOS, TEHERMEN-
TES LAKÁS, GARÁZZSAL, SAJÁT KERTTEL 
ELADÓ! IRÁR: 13,7 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

FIGYELEM WEKERLE INGATLANIRODA 
TÖBB MINT TÍZ ÉVES SZAKMAI TAPASZ-
TALATTAL, ELADÓ INGATLANT KERES, 
FIZETŐKÉPES ÜGYFELEI RÉSZÉRE! GYORS, 
KORREKT ÜGYINTÉZÉS, ALACSONY JUTA-
LÉK! HÍVJON BIZALOMMAL! KÖSZÖNÖM! 
06/30-9-332-592

WEKERLEI NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN LÉVŐ, 
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSES, 2+2 FÉLSZOBÁS, NA-
GYON HANGULATOS, WEKERLEI STÍLUST 
MEGHAGYVA, IGÉNYESEN FELÚJÍTVA, 
CIRKÓVAL, KLÍMÁVAL, NAGYON ÁPOLT 
200 NM-ES KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL, 
CSENDES, NYUGODT KÖRNYEZETBEN EL-
ADÓ! IRÁR: 28,5 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉREN, MÁSODIK 
EMELETEN, 58 NM-ES, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰ-
TÉSES, FELÚJÍTOTT, ÜRES, AZONNAL KÖL-
TÖZHETŐ LAKÁS, 8 NM-ES SAJÁT PINCÉVEL 
ELADÓ! IRÁR: 16,5 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

ALACSONY ÁRON ELADÓ KISPEST EGYIK 
LEGKULTURÁLTABB PANELHÁZÁBAN, 
EGY HARMADIK EMELETI, 53 NM-ES, 1+2 
FÉLSZOBÁS, ERKÉLYES, SZÉP ÁLLAPO-
TÚ LAKÁS, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓKKAL! S.O.S! 
IRÁR: 9,3 M. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

Tíz éves ingatlanközvetítői tapasztalattal, széles 
vevőkörrel, ügyvédi háttérrel keresek eladó csa-
ládi házat, öröklakást, építési telket Kispesten. 
Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre is 
köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164

XIX. kerület, Wekerlén, családi okok miatt SÜR-
GŐSEN eladó 8 lakásos, rendezett, 2006-ban 
műszakilag felújított társasházban 44 nm-es, 
földszinti, csendes, kellemes hangulatú, 1,5 szobás, 
gázfűtéses öröklakás. A lakáshoz tartozik 100 nm-
es, elkerített, saját használatú kert, garázs, tároló. 
Irányár: 12,8 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Eladó Kispest központjához közel, csendes, vi-
lágos 52 nm-es öröklakás, gépesített konyhával, 
saját, zárt gépkocsi-beállási lehetőséggel, az 
erkélyről kellemes belső kertre néző kilátással, 
egy 2004-ben, minőségi kivitelezésben épült, 
négyemeletes, téglaépítésű, tízlakásos társasház 
I. emeletén. A szakszerű kivitelezésnek és a 
korszerű anyagok felhasználásának köszönhe-
tően HIHETETLENÜL ALACSONY REZSI-
KÖLTSÉG: Fűtés-3400.-Ft/hó!!! Közösköltség: 
6600.-Ft/hó. Irányár: 17,9 M Ft. Telefon: 06-
30/357-2164 

KISPESTEN 35NM 1,5 SZOBÁS, ERKÉLYES, 
FELÚJÍTANDÓ PANELLAKÁS ELADÓ. 
IRÁNYÁR: 7,500,000 Ft, 06-30-568-7865

MAGÁNSZEMÉLYTŐL eladó a XIX. Toldy u. 
saját kazános házban, 37nm, egyszobás, nagy erké-
lyes, teljesen felújított, új konyhabútoros, a felújítás 
óta nem használt, azonnal költözhető öröklakás. 
Irányár: 9,390,000 Ft 06-30-919-7375

XVIII. Lakatos ltp. zöldövezeti, parkra néző, négy-
emeletes ház IV. emeletén lévő 43 nm 1,5 szobás 
öröklakás. Irányár: 8,900,000Ft. Tel.: 06-30-568-
7865

Wekerlén, Kós Károly téren kiadó kétszoba-hallos, 
75 négyzetméteres jó állapotú lakás bútorozva. 
Irányár: 80 000 Ft+rezsi. Tel.: 06/20-5847-489

OKTATÁS

Angol és olasz nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, 
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, 
állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés. Tel.: 
06/30-858-1068 

Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, 
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelv-
tanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. 
Érdeklődni: 06/20-224-01-30 

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! B, C, C+E 
(nyerges szerelvénnyel!) és D kategóriás jogo-
sítvány, illetve árufuvarozói, autóbusz vezetői 
és vállalkozói szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/264-
5045, 30/900-5562, 30/458-1723

Általános iskolások korrepetálása matematikából 
és más tantárgyakból. Kisebb fogyatékkal tanulók 
megsegítése. 8.-osok felkészítése. Pótvizsgára elő-
készítés. Tel.: 06/70-243-4850 

Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelv-
vizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal, igény ese-
tén 3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, 
fordítás. Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077 

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

Matematika oktatás általános és középiskolások-
nak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703

Matematika, fizika tanítás, általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134 

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

Angol nyelvoktatást vállalok Kispest kertvárosban 
kezdőtől nyelvvizsga felkészítőig dinamikus nyelv-
órákkal, rugalmas időbeosztással. Érdeklődni a 06 
70 313-5605 számon lehet. 

ÁLLÁS

ORIFLAME-es szépségtanácsadó kollégákat keres. 
Jó kereset, ingyenes képzés. Tel.: 06/20-586-5413 

Azonnali kezdéssel, jól jövedelmező, progresszív 
kereseti lehetőséggel, minden korosztály számára, 
mellékállásban is végezhető, területi képviselőket 
keresek. Tel.: 06/30 827-73-40 

FODRÁSZT, PEDIKŰRÖST! SZÁMLA-
KÉPES FODRÁSZT ÉS PEDIKŰRÖST 
KERESÜNK XIX. KERÜLETI SZALONBA, 
KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL, JÓ CSAPAT-
BA. HÍVJON BIZALOMMAL! TELEFON: 
06/70-251-3843

EGYÉB

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

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül 
megvásárlom a Rákosi- és Kádár-rendszer papír-
régiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kis-
pesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. 
Varga László, tel.:280 3116 

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport 
Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES 
TERHESSÉGI TESZT. Információs és segélyvo-
nal: 06/70-334-5052

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

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, 
pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, 
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy 
ónémet íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/7-
0-319-34-27 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100% bükkből! 
A szénnel megegyező fűtőérték, 10-kg-os cso-
mag, könnyű tisztántartás. 400 Ft/csomag. www.
fabrikettalas.hu 70/9-400-555

4 Gb-os SD memóriakártyát elcserélnék 2 db 2 Gb-
osra Tel.: 06/70-50-20-131 

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX-kerék-
pár, íróasztal, éjjeliszekrény, tv-videó-hifi állvány,
gyermek forgószék, férfi váltós kerékpár. Tel.:
06/30-606-8955 

Leinformálható, nyugdíjas, beteg körüli munkát és 
felügyeletet vállal. Tel.: 281-4220 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők és 
gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy 
egyedül, gyere és beszéljük meg! Foglalkozások 
és programok péntek délutánonként a VII. Wes-
selényi u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 06/30-
285-75-95

Gázkonvektor F-8 típusú, parapetes, 4 éves, meg-
kímélt, eladó. SZERELÉS MEGOLDHATÓ! Tel.: 
06/70-703-2275, 378-1240, 16.00 órától. 

Lampart típusú parapetes gázkonvektor 5.000 Ft-
ért eladó. Tel.: 3575-420 

Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA 
FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és színvonalas 
rendezvényekkel! Tel.: 420-59-58 

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, 
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszám-
fejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyinté-
zését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129

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

OLCSÓN ELADÓ világosbarna plüss 2 személyes 
rekamié + 2 fotel. tel.: 281-1995 

Akciós radiátorcsere panellakásokban áprilisi 
előjegyzéssel, 7.000 Ft/db áron. Továbbá vállalunk 
vízszerelést és burkolást. Tel.: 06/20-323-4471 

Neckermann utazási utalvány árengedménnyel 
eladó. Beváltható 2009. 09. 04-ig. Tel.: 06/30-203-
6751 

Eladó 1 db Bioptron Zepter (svájci gyártás) gyógy-
hatású fénylámpa, más irányú betegség miatt. Tel.: 
282-4792 

VERITAS táska-villanyvarrógép eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 357-1603, 06/20-448-9957

Eladó elemes szobabútor és 2x3 m-es szőnyegek, 
megegyezés szerinti áron. Tel.: 357-1603, 06/20-
448-9957 

2 db 77 x 150-es, 1 db. 200 x 200-as, és 1 db 100 x 
200-as gépi perzsaszőnyeg eladó. Tel.: 214-7564 

67 cm-es ORION televízió, 2 db mennyezeti lámpa, 
konyhai függeszték, 130 x 65-ös fregoli eladó. Tel.: 
214-7564 

Jó állapotban lévő felújított 1,4 x 1,9 méteres ágy-
neműtartós franciaágy sürgősen eladó. Telefon: 
06/30-562-4581

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.  
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APRÓHIRDETÉS DÍJA:

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

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 

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

260-2449
E-MAILEN: 

ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN: 

1192 Budapest, Kós Károly tér 6. 
SZEMÉLYESEN: 

a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt. 
Telefon: 260-2449, 348-0335
vagy az Üllői út 250. szám alatti hirde-
tőirodában.

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




