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INGATLAN

MÁRCIUS 15.
GAJDA PÉTER
„Megtanulhattuk, hogy e 
lélekszámában kis nemzet 
is naggyá lehet, ha az egész 
nemzetet szolgáló célok érde-
kében az összefogásra 
is képesek vagyunk.”

3. oldal

KÖRNYEZETÜNK KONFERENCIA

XV. évfolyam, 6. szám

GYULAI ISTVÁN
Az Üllői utat vizsgálta 
ingatlanfejlesztési, 
kulturális és infra-
strukturális szem-
pontból a REevolutio 
Programiroda által 
márciusban szervezett 
fórum.

LIPCSEI 
SZABOLCS 
A fák gallyazásával 
és visszavágásával, 
valamint díszfák 
telepítésével már-
cius közepén meg-
kezdődött a kerületi 
fasorok felújítása. 

11. oldal

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

GOMBI ATTILA
„Kiderült, hogy az 
esztergomi önkor-
mányzat fejlesztést 
tervez a környékre, 
ezért a kedvezőbb ár 
eléréséhez Kispestnek 
további tárgyalásokat 
kellene folytatnia.”

5. oldal 10. oldal

Hatékonyabb 
Zöldkommandó
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24 órás akciócsoport 
járja a kerületet

gy éve, tavaly áprilisban hozta létre 
Kispest közterületeinek ellenőrzésére 

az önkormányzat a Zöldkommandó mun-
kacsoportot a Zöldprogram Iroda keretei 
között. Az iroda tájékoztatása szerint az 
elmúlt év során – december 18-ig – ösz-
szesen 63 szabálysértési eljárást kezde-
ményezett a munkacsoport az illegális 
hulladékot kirakókkal szemben. Hogy 
szükség van a kispesti akciócsoportra, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy tavaly 
például – a zöldprogram iroda adatai alap-
ján – mintegy 13 millió forintot költött a 
kerület az illegálisan kirakott hulladékok 
elszállítására.
Idén a hatékonyság növelése miatt – hang-
súlyozta lapunknak Lipcsei Szabolcs iro-
davezető – átszervezik a zöldkommandót. 
Mint mondta, „az elmúlt időszak megmu-
tatta, hogy az eddigi keretek között nem 
lehet elég hatékonyan ellátni a feladato-
kat”. Ennek egyik legjelentősebb eleme, 

hogy a jövőben 24 órás, folyamatos jelen-
létet biztosítsanak Kispest közterületein. 
Mivel a polgármesteri hivatal keretein 
belül ezt nem lehetett megoldani, ezért a 
munkacsoport átkerül az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társasághoz, a Köz-
park Kft.-hez. Az irodavezető a Kispest-
nek kiemelte, a változtatással az akciócso-
port  munkavégzése kiterjedhet majd az 
elkövetés szempontjából legvalószínűbb 
esti órákra és hétvégékre is. Így a munka 
hangsúlya – folytatta az irodavezető – át-
tevődne a szabálysértést elkövetők tetten-
érésére. Tevékenységük is bővül ebben az 
évben, munkájuk kiegészül az illegálisan 
kihelyezett plakátok eltávolításával, va-
lamint a graffitizők tettenérésével és a
vétségek elkövetőivel szembeni eljárások 
megindításával. A munkacsoport ugyan 
a Közpark Kft.-hez kerül, de  a hatósági 
munka továbbra is a Zöldprogram Irodán 
keresztül történik majd.

KÖRNYEZETÜNK

Országos sakkbajnokság
Először rendeztek Kispesten országos 
sakkbajnokságot március 13-15. között a 
nyolc éven aluliak számára. A Bolyai iskola 
tornatermében a Múzsa Ritmikus Gimnasz-
tika Sportegyesület 
ifjú versenyzőinek 
akrobatikus tánca 
hangolta rá a sakko-
zókat a háromnapos 
szellemi erőpróbára. 
A produkciót köve-
tően Vinczek György 
alpolgármester nyitot-
ta meg a versenyt: azt 
kívánta, hogy minden 
gyerek tudása legjavát 
nyújtsa, és érezze jól magát Kispesten. A 
bajnokságot rendező Magyar Sakkszövet-
ség nevében Korpics Zsolt főtitkár köszön-
tötte a versenyzőket.
A bajnokságon a 13 városból, valamint a 
fővárosból érkezett egyesületek csaknem 
50 versenyzőt ültettek asztalhoz, hogy a 
25 táblán zajló verseny végén kiválasszák 
a legfiatalabb magyar sakkbajnokokat. A

tét nem kisebb volt, minthogy a legjobbak 
a világbajnokságon és az Európa Bajnok-
ságon a magyar válogatott tagjaként kép-
viseljék hazánkat. Végül a lányok között 

Molnár-Sáska Zsófia
bizonyult a legjobb-
nak, második helyen 
végzett Marjanovic 
Annamária és Simonyi 
Dóra lett a harmadik. 
A fiúk versenyében a
győzelmet Csetneki 
Márk szerezte meg, 
ezüstéremmel büszkél-
kedhetett Czina Péter 
és a dobogó harmadik 

fokára Tóth Tamás állhatott fel. A házi-
gazda Kispesti Sakkszövetség és a Barcza 
Gedeon SC elnöke, Ádám György lapunak 
színvonalas, jó hangulatú versenyként érté-
kelte a derbit, mint mondta sok dicséretet 
kapott Kispest, aki hozzátette, a több mint 
százezer forint feletti tárgyjutalmat, va-
lamint a kupákat és az érmeket a Kispesti 
Polgármesteri Hivatal biztosította.

SPORT

E

EGYÜTT ÜNNEPELTEK A                 KERÜLETIEK

’48-ra    emlékezett Kispest
megemlékezésen Gajda Péter polgár-
mester tartott ünnepi beszédet, aki 

szónoklatában azt a társadalmi mértékű 
összefogást emelte ki, mely a korszakot 
jellemezte. „Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc olyan  korszaka történel-
münknek, amely az államalapítást követő 
időszak legnagyobb változását eredmé-
nyezte … bár a függetlenség, a nemzet 
szabadsága akkor csak átmeneti lehetett, a 
nemzeti közösség örökre megteremtődött. 
Az egy nemzethez való tartozás érzése, 
annak megélése, ma is nagyrészt ehhez 
az ünnephez kötődik.” – fogalmazott a 
polgármester. Beszédében felelevenítette a 
szabadságharc legfontosabb momentumait, 
majd kijelentette: „számomra 1848 egyik 
tanulsága, hogy közösen – és csak közösen 
– mindenre képesek vagyunk.” Úgy fogal-
mazott, azonban nemcsak a nemzet fenn-
maradásához, hanem annak fejlődéséhez is 

partnerségre van szükség, hozzátéve, külö-
nösen így van ez egy válságos időszakban. 
Hangsúlyozta, a forradalom 161. évforduló-
ján jogos büszkeséggel emlékezünk Kispes-
ten a szabadságharc vezetőjéről elnevezett, 
a közelmúltban megszépült Kossuth téren. 
Beszédében emlékeztette a hallgatóságot 
arra, hogy napjainkban is  fordulhatunk 
tanulságokért a korszakhoz, hiszen „ma 
sincs olyan nemzetünket érintő sorskérdés, 
melynek megvitatásához ne lenne érdemes 
megismerni e csodálatra méltó korszak 
gondolatait és tetteit. Mert megtanultuk, 
megtanulhattuk, hogy e lélekszámában kis 
nemzet is naggyá lehet, ha az egész nemze-
tet szolgáló célok megfogalmazása és azok 
megvalósítása érdekében az összefogásra 
is képesek vagyunk. Teremtsünk hát új, 
együttműködő társadalmat, építsünk kö-
zösen új hidakat, s a haza fényre derül!” 
– zárta gondolatait Gajda Péter.

z ünnepség a KMO rendezésében 
zenés-táncos irodalmi összeállítással 

folytatódott. A programban közreműkö-
dött Pintér Tibor színművész, a művelődési 
ház Obsitos Zenekara Fejes István karnagy 
vezetésével, Szirmai Béla koreográfiáját
mutatatta be a Tálentum Táncegyüttes, va-
lamint a kerületi Nevesincs Színház Rentz 
Antal művészeti vezető irányításával iro-
dalmi részleteket adott elő. 

megemlékezés végén az egyházak, a 
pártok, az intézmények, valamint a 

civil szervezetek képviselői és a lakosság  
helyeztek el koszorúkat és az emlékezés 
virágait a Kossuth-szobor talapzatánál. Az 
önkormányzat nevében Gajda Péter polgár-
mester, dr. Istvánfi Sándor jegyző, Burány
Sándor, Kispest országgyűlési képviselője, 
Eördögh Gábor és Vinczek György alpol-
gármesterek, valamint Cserny Sándor kép-
viselő koszorúzott. 

A hagyományoknak megfele-
lően március 15-én a Kossuth 

téren rendezett ünnepségen 
emlékezett a kerület az 

1848/49-es forradalom és 
szabadságharcra. Az önkor-

mányzat ünnepségén békésen 
és kellő méltósággal ünnepel-

tek együtt a kerületben mű-
ködő pártok, egyházak, civil 

szervezetek, intézmények 
képviselői és a kispestiek.

Az elmúlt évben jött létre a Kispesti Zöldkommandó, 
idén tavasztól már 24 órás, folyamatos jelenléttel bizto-
sítják a közterületek rendjét.

A A

A
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helyszínen tájékozódott 
március 11-én a képviselő-

testület 19 tagja a kerület esz-
tergomi ingatlantulajdonáról. 
A „kirándulásra” azért került 
sor, mert a legutóbbi testületi 
ülésen a kerület értékesíteni 
kívánta a területet, a testület-
ben azonban megoszlottak a 
vélemények az ingatlan értékét 
illetően. A kialakult vitában 
a polgármester azt javasolta, 
lássák saját szemükkel is a 
képviselők, amiről döntenek. 
Ezért – az MDF kivételével 
– a frakciók képviselői Eszter-
gomba utaztak. 
Az esztergomi terület még 
1996-ban került az önkor-
mányzat tulajdonába, azóta 
Kispest már többször írt ki pá-
lyázatot értékesítésére, de ezek 
mind eredménytelenek voltak. 
Legutóbb az esztergomi ön-
kormányzat tett ajánlatot az 
ingatlanra, azonban a kispesti 
képviselők a februári ülésen 
kevesellték az árat, és további 
értékbecslést kértek. Eördögh 
Gábor alpolgármester végül 
visszavonta előterjesztését.
A márciusi területbejárást 
követően Gombi Attila, a Fi-
desz-KDNP képviselője a Kis-
pestnek úgy fogalmazott, jól 
tették, hogy a legutóbbi ülésen 
nem döntöttek azonnal a telek 

sorsáról. Meggyőződhettek 
arról, hogy a területen lévő in-
gatlanok valóban nagyon rossz 
állapotban vannak. Kispest 
azonban a szép környezetben 
lévő telket kívánja értékesíte-
ni, amely értékes terület lesz a 
jövőben – hangsúlyozta. Hoz-
zátette, kiderült az is, hogy az 
ottani önkormányzat komoly 
fejlesztést tervez a környékre, 
ezért a kedvezőbb ár elérése 
érdekében Kispestnek további 
tárgyalásokat kellene folytat-
nia. 
Eördögh Gábor alpolgármester 
számára viszont csalódást oko-
zott az esztergomi önkormány-

zat, mivel szerinte nincs eléggé 
konkrét, határozott elképzelése 
a helyhatóságnak a telek jövő-
jét illetően. Megítélése szerint 
az esztergomi önkormányzat 
ajánlatát érdemes újra átgon-
dolnia kerületünknek, és – mint 
fogalmazott – „adott estben 
nem kell elzárkózni a terület új-
bóli nyílt pályáztatásától sem.” 
Gajda Péter polgármester la-
punknak elmondta, 1996-ban a 
testület hozott egy érthető, de 
rossz döntést, a telekkel azóta 
Kispest nem tudott mit kezde-
ni, viszont most bízik benne, 
hogy vagyonát megfelelő áron  
tudja hasznosítani a kerület.

Mi lesz Kispest 
esztergomi ingatlanával?

VAGYONGAZDÁLKODÁS

kispesti közfoglalkoztatá-
si terv a kormány – múlt 

év végén a parlament által is 
elfogadott – „Út a munkába” 
programjának egyik eleme. 
Célja – mint azt tájékoztatójá-
ban Vinczek György alpolgár-
mester hangsúlyozta –, hogy 
legalább 100 fővel növelje 
azok számát, akik szociális 
segély helyett munkalehetősé-

get kapnak a közfoglalkoztatás 
keretében. Azok számára jelent 
sokat, akik legális munkával az 
átlagos 25 ezer forintos havi 
segély csaknem háromszoro-
sát akarják megkeresni – tette 
hozzá. 
Elmondta, az önkormányzat 
reményei szerint összesen 
mintegy 150 embernek nyújt-
hat lehetőséget munkába állás-

hoz. Azokról az eddig rendsze-
res szociális segélyre jogosult 
munkanélküli emberekről van 
szó, akik aktív korúként, ala-
csony családi bevétel mellett 
(25 650 Ft/fogyasztási egység) 
lakásukon kívül egyéb nagyobb 
vagyonnal (maximum 855 000 
Ft) nem rendelkeznek.
A cél megvalósításában a 
hivatal Szociális és Gyermek-

védelmi Irodája a Közpark 
Nonprofit Kft.-vel és a Kispesti
Családsegítő Szolgálattal mű-
ködik együtt: naprakész infor-
mációs adatbázist hoznak létre 
és működtetnek. A Közpark a 
közfoglalkoztatást szervezi, a 
Családsegítő feladata a rendel-
kezésre állási támogatásra jo-
gosultak beilleszkedését segítő 
program bonyolítása, továbbá 
a közfoglalkoztatottak mun-
kaerő-piaci reintegrációjával 
kapcsolatos segítségnyújtás. A 
program részleteiről a Szociális 
Iroda és a Munkaügyi Központ 
ad felvilágosítást.
Az alpolgármesteri tájékoztató-
ban elhangzott: közfoglalkozta-
tásban tavaly 45-en dolgoztak 
a kerületben. Hatvan kispesti 
embernek – akik egészségügyi 
állapotuk miatt a nyílt munka-
erő-piacon nem tudnak elhe-
lyezkedni – az önkormányzat 
a FŐKEFE Kft.-vel együttmű-
ködve biztosított munkát.
Az ülés zárásaként Vinczek 
György részleteket mutatott 
be a tavaly nyáron 900 fős 
mintán végzett összehasonlító 
lakossági szükségletfelmérés-
ből. A vizsgálat eredményét a 
közeljövőben a lakossággal is 
szeretné megismertetni az ön-
kormányzat.

FOGLALKOZTATÁS

A közfoglalkoztatási 
tervről tárgyaltak

A

A Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodája 
úszóversenyt szervez a kerü-
let általános iskolái részére 
a Kispesti Uszodában (1191 
Simonyi  Zs. u. 31.) március 
28-án (szombaton) 9 órától 
az alsó, 11 órától a felső tago-
zatosoknak.
A versenyt amatőröknek 
rendezik, a mindennapos 
úszásoktatásban résztvevők 
és úszás vagy vízilabda sport-
ágban leigazolt versenyzők 
(minősítési könyvvel rendel-
kezők, akik 2008-ban verse-
nyeztek is) nem indulhatnak. 
Nevezni lehet az iskolákba 
kiküldött nevezési lapokon 
előre kitöltve, illetve az 
uszoda előcsarnokában lévő 
nevezési lapokon az alsósok-
nak 8.45-ig, a felsősöknek 
10.45-ig.
A szervezők kérik, hogy az 
iskolák indulási szándékukat 
telefonon jelezzék március 
24-ig.
Felszerelés: fürdőruha, illetve 
úszónadrág, úszósapka (kö-
telező), törölköző, uszodai 
papucs. 
Versenyszámonként az 1-3. 
helyezettek éremdíjazásban és 
tárgyjutalomban részesülnek.
Az első helyezett egy évig tu-
lajdonosa lesz a „Tavaszi Úszó 
Kupa” vándorserlegnek.
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Kerületi 
úszóverseny

rendőrségen tartott tájékoz-
tatón Vinczek György al-

polgármester, Kaposi György, 
a Polgármesteri Kabinet Iroda 
vezetője, Lipcsei Szabolcs, a 
Zöldprogram Iroda vezetője, 
Bogó Józsefné önkormányzati 
képviselő, valamint a Város-
üzemeltetési és Közbiztonsági 
Iroda, illetve a Zöldkommandó 
és a Közpark Kft. munkatársai 
voltak jelen.
Jelenleg 18 kerületi kamera 
képét figyelik a rendőrök, to-
vábbi három telepítése és be-
kapcsolása a rendszerbe folya-
matban van: a bővítésre tavaly 

kötött szerződést a rendőrség 
és az önkormányzat. Ezeken 
kívül idén még további három 
kamera felszerelését tervezi a 
kerület és a rendőrség a techni-
kai lehetőségek és a személyi 
feltételek függvényében.
Az önkormányzat évente több 
mint 30 millió forintot fordít 
a hálózat üzemeltetésére. Ez 
tartalmazza a kamerák és a 
központ bérleti díját, a mo-
nitorok előtt ülő, illetve hely-
színen intézkedő rendőrök 
fizetését. A gyors reagálás ér-
dekében a térfigyelő progra-
mot egy személygépkocsival 

is támogatta a kerület.
A polgármesteri programban 
vázolt Kispesti Térfigyelő
Program 2007 elején kezdte 
meg működését 11 kamerá-
val. Eddig jól vizsgázott a fo-
lyamatosan bővülő rendszer: 
bizonyos bűncselekménytípu-
sok jelentősen visszaszorultak 
Kispesten. Csökkent az autó-
feltörések és -lopások száma, 
s több bűncselekmény felderí-
téséhez nyújtottak segítséget a 
kamerák. A program már eddig 
is sikeresen járult hozzá ahhoz, 
hogy Kispest biztonságosabb 
kerületté válhasson.

KÖZBIZTONSÁG

Bővítés előtt 
a térfigyelő rendszer
A térfigyelő rendszer működését mutatta be dr. Mittó Gábor
kispesti rendőrkapitány az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal munkatársainak március 2-án.

Óriási érdeklődés kísérte 
az önkormányzatnak az év 
elején a kerület nyugdíjasai 
számára meghirdetett in-
gyenes számítógép-kezelői 
tanfolyamát – mondta el 
lapunknak Nagy Péter hu-
mánszolgáltatási igazgató. 
Megtudtuk, a jelentkezési 
határidők lezárulta után a 

kurzusra közel 700-an je-
lentkeztek. Az első turnusok 
március 23-tól indulnak és a 

tanév végéig tartanak, a töb-
bi jelentkezettet szeptember-
től tanítják a szakemberek. 
Az önkormányzat már több 
éve nagy sikerrel szervez 
ingyenes angol nyelvtanfo- 
lyamokat. Ebben az évben 
a felmerülő igények miatt 
indította el a kerület időseb-
beknek az ingyenes számí-
tógép-kezelői és az internet 
használatának alapjait is-
mertető tanfolyamát. A kur-
zusoknak a helyi általános 
iskolák, valamint a Deák 
gimnázium adnak otthont, 
melyekben 10 héten keresz-
tül heti 4 órában tanítják a 
nyugdíjasokat.

OKTATÁS

Hatalmas érdeklődés 
a tanfolyamra

2009. június 7-én (vasár-
nap) kerül sor az Európai 
Parlament tagjainak vá-
lasztására.
A szavazatszámláló bizott-
ságok munkájának lebo-
nyolítása érdekében várjuk 
Kispesten lakcímmel ren-
delkező választópolgárok 
jelentkezését.
Jelentkezni lehet a 282-
9041 és a 347-4567 tele-
fonszámokon.
2009. március 27-ig.
Segítő közreműködésüket 
köszönjük!

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
jegyző

a Helyi Választási Iroda
vezetője

Felhívás

Áprilisi ülésén a képviselő-testület tárgyalhatja az önkormány-
zat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. Erről március 5-én dön-
töttek az önkormányzati képviselőkből, a közfoglalkoztatással 
foglalkozó önkormányzati cég igazgatójából, a szociális, az 
egészségügyi és a kulturális intézmények, valamint civil szer-
vezetek vezetőiből álló szociálpolitikai kerekasztal szavazati 
joggal rendelkező tagjai.

A Délután Lelkisegély Szolgálat 
Klubja május 4-től minden hónap 
első hétfőjén 13-tól 16 óráig sze-
retettel és társasjátékokkal várja 
a 45 éven felülieket a Budapesti 
Művelődési Központ Művész 
termébe (cím: 1119 Budapest, 
Etele út 55. a 7, 7E, 103, 114, 
173, 173E, 213, 214 autóbusz 
megállójánál). A klub ingyenes 
személyes pszichológiai tanács-
adására a 217-1821-es telefon-
számon lehet időpontot kérni.

TANÁCSADÁS

Lelkisegély 
Szolgálat

A kispesti polgármesteri hi-
vatal tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy március 27-én változik 
a hivatal ügyfogadási rendje. 
Ügyfélfogadás március 27-én 
(pénteken): 8-17 óráig. 

HIVATAL

Módosult 
ügyfélfogadás

A

A
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égóta probléma a kertekben 
és a házak előtt keletkezett 

zöldhulladék eltüntetése, ami a 
legnagyobb gondot a Wekerle-
telepen okozza, mivel a kerü-
letben itt a legtöbb nagy lomb-
koronájú fa. Az önkormányzat 
csak tavaly október vége és de-
cember eleje közt – szerevezett 
keretekben – mintegy 2 500 m3 
lombot szállíttatott el a wekerlei 
utcákról, ami tetemes költség-
gel járt. Emellett rengeteg pénzt 
emészt még fel az év közben il-
legálisan kirakott zöldhulladék 
elszállítása is – hangsúlyozta a 
Kispestnek Lipcsei Szabolcs, a 
hivatal Zöldprogram Irodájá-
nak vezetője. Ezen szeretnének 
változtatni ebben az évben a 
kerületi szakemberek. 
Sokan nem is tudják, hogy tilos 
a közterületre kerti zöldhulla-
dékot kihelyezni, pedig a „Helyi 

környezet védelméről, a közte-
rületek és ingatlanok rendjéről 
és a településrész tisztaságáról” 
szóló önkormányzati szabályo-
zás pontosan így rendelkezik. 
Az irodavezető lapunknak ki-
emelte, a korábbiaktól eltérően 
mostantól szigorúan ellenőrzik 
az utcákat, és élni kívánnak a 
szabálysértőkkel szemben a 
rendelkezésben megfogalma-
zott jogukkal. Annak értelmé-
ben pedig akár 30 ezer forintig 
terjedő  helyszíni bírsággal 
sújtják azokat, akik a kertükben 
vagy házuk előtt keletkezett  
zöldhulladékot közterületeken 
helyezik el. A probléma orvos-
lására több lehetőséget is emlí-
tett az irodavezető. Egyrészt az 
önkormányzat Wekerlén – mi-
vel Kispesten itt van a legna-
gyobb mennyiségű fa – tovább-
ra is megszervezi ingyenesen 

a zöldhulladék-begyűjtést, évi 
három alkalommal: tavasszal, 
nyáron és ősszel. Legközelebb 
március 27-én, 28-án és 29-én, 
valamint április 17-én, 18-án 
és 19-én lehet Wekerle-telepen  
a metszések után keletkezett 
gallyakat, darálható zöldhulla-
dékot kirakni közterületre. A 
meghirdetett időszakokon és 
Wekerlén kívül  a környezetvé-
delmi rendelet értelmében tilos 
és büntetendő a zöldhulladék 
közterületi kirakása, melyet 
szigorúan be is fognak tartatni, 
hangsúlyozta Lipcsei Szabolcs 
(a nyári és őszi időpontokról a 
későbbiekben értesítik a lakos-
ságot). Másik lehetőség, hogy 
a kerület és az FKF Zrt. táry-
gyalásainak eredményeképpen 
április 1-jétől a köztisztasági 
cég a kuka mellé kitett, egy 
méteresre összevágott, kötegelt 

gallyakat hetente egyszer (szer-
dánként) ingyenesen  elszállítja. 
Ezzel a lehetőséggel egyelőre 
a  Kossuth L. u. – Nagykőrösi 
út – Bercsényi u. – Ady E. út, 
valamint a Hofherr A. u. – Ipa-
ros u. – Kassa u. – Kolozsvári 
u. – Méta u. – Zombor u. – Te-
mesvár u. – Katona J. u. által 
határolt területek lakói élhetnek 
(információink szerint a pontos 
kerületi helyszínekről az FKF 
Zrt. szórólapon tájékoztatja a 
lakókat). Újabb lehetőség és 
leginkább környezetbarát meg-
oldás a komposztálás, melynek 
megtanulása nem ördöngösség, 
könnyen elsajátítható. Ráadá-
sul, a kerület idén pályázik 
egy komposztálási programra, 
melynek keretében elindulhat 
majd egy komposztálást segítő 
program – mondta az irodave-
zető. Emellett a lakosságnak év 
közben is lehetősége van a ke-
letkezett zöldhulladék elszállít-
tatására, ez ügyben a Közpark 
Kft.-t kell keresni (Bercsényi u. 
18. Tel.: 282-9931).
Mindemellett a FKF Zrt. emb-
lémájával ellátott, úgynevezett 
kerti zöldhulladékos zsákokat 
is elszállítják, melyek megvásá-
rolhatók a Közpark Kft.-nél, a 
Wekerlei Társaskörben, valamint 
több MOL töltőállomáson is.

Büntetik az illegális 
zöldhulladék lerakását

KÖRNYEZETÜNK

isztelt Lakosok!
Kispest önkormányzata és 

az ÖKOMAT Elektronikai Hul-
ladék Hasznosítást Koordináló 
Kht. közösen meghirdeti kerü-
letünkben a lakosság számára a 
veszélyes hulladéknak minősülő 
elektromos és elektronikai hul-
ladékok ingyenes begyűjtését.
Az akció során április 3-án, 
pénteken 12-18 óra között 
a kerületben az alábbiakban 
felsorolt négy gyűjtőhelyen 
adhatják le a Fe-Group Invest 
Zrt. munkatársainak a műkö-
désképtelen vagy leselejtezett 
elektromos és elektronikai hul-
ladékaikat:
1.:  a Vass Lajos Általános 

Iskola mögötti, Bem J. u. 
felőli parkoló,

2.:  Jókai u. - Zrínyi u. közötti 
parkoló (Üllői út mentén),

3.:  Wekerle-telep: Deák F. 

Gimnázium előtti terület,
4.: Kócsag tér.
Amennyiben az Önök ház-
tartásában kidobásra szánt 
elektronikai hulladék mennyi-
sége meghaladja az 500 kg-ot, 
elszállítási igényét jelezheti 
személyesen a Fe-Group 
Invest Zrt. munkatársainál, 
vagy a 236-0506-os telefon-
számon Garai Gabriellánál, az 
ÖKOMAT Kht. munkatársánál. 
Ebben az esetben az elszállí-
tásra a begyűjtési napot követő 
héten, hétköznap kerülhet sor.
Leadható minden olyan gép, 
készülék, amely árammal vagy 
akkumulátorral vagy elemmel 
működött.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel 
környezetünk megóvása érde-
kében!

KISPEST ÖNKORMÁNYZATA
ZÖLDPROGRAM IRODA

FELHÍVÁS

Elektromos hulladék 
begyűjtése

Első alkalommal rendezett 
horgász- és vadászbörzét 
március 7-én a KMO. Az 
egész napos különleges ren-

dezvényen az érdeklődők 
nemcsak megismerkedhettek 
a legújabb felszerelésekkel, 
hanem tapasztalatokat cse-
rélhettek egymással, és vá-
logathattak is a speciális esz-
közök között. Mindemellett 

a börze kiegészítő kiállításán 
trófearitkaságokat, vadá-
szati témájú bélyegkiállítást, 
könyvvásárt és természetfo-
tókat is láthatott a közönség. 
Nyilas Gabi művelődésszer-
vezőtől megtudtuk, hasonló 
jellegű rendezvény eddig 
nem volt Dél-Pesten, igény 
pedig van rá, amit az is bi-
zonyít, hogy mintegy félszáz 
kiállító vett részt a rendezvé-
nyen. Legközebb az ezotéria 
iránt érdeklődőket várja a 
Teleki utcai művelődési in-
tézmény, a március 29-i bör-
zén többek között előadáso-
kat hallgathatnak, ingyenes 
szűréseken vehetnek részt, 
valamint a kiállított termé-
kek között is válogathatnak 
az érdeklődők.

KIÁLLÍTÁS

Horgász-vadász 
börze a KMO-ban

R

T



8 2009. március 18. 92009. március 18.HÍREK HÍREK

árciusban tavaszköszön-
tésnek is méltó tárlat nyílt 

a Wekerlei Gyermekházban. A 
természetfotózás elkötelezett 
híveiből álló csapat tagjai évek 
óta hódolnak a nemes hobbi-
nak, melyet mindenki munká-
ja mellett amatőrként, mégis 
profi szinten művel. A csoport
neve „Bördtomátó” Baráti 
Kör tréfásan arra a madárpa-
radicsomra utal, ahol először 
fotóztak közösen. A fotózás 
és a természet szenvedélyes 
szeretete köti össze a vidám 

társaságot. A közös túrák után 
képeiket rendszeresen vetítik 
és elemzik. Többnyire digi-
tális kamerákat használnak, a 
természetfotósok etikai elvárá-
sának megfelelően minimális 
utólagos változtatással. A ta-
gok többsége különböző fotós 
tanfolyamokat és képzéseket 
is elvégzett, valamint több 
országos pályázaton is díjakat 
nyert.
A képeken feltűnik egy-egy 
figyelő állat, egy levélen meg-
csillanó vízcsepp, egy bogárka, 

egy csörgedező patak, a felkelő 
nap sugarai a felhők mögött, 
egy virágszirom erezete, a 
ködös és napsütötte magyar 
tájak. Az alkotók hajnalonként 
a fűben hasalnak, leshelyeken 
dideregnek, éjszaka kelnek, 
összesarazzák a ruhájukat, ki-
lométereket gyalogolnak. Az 
eredmény most a Gyermekház 
falait díszíti. 
A kiállítás április 6-ig tekinthe-
tő meg munkanapokon 8 órától 
20 óráig.

SZABÓ MÁRIA

KIÁLLÍTÁS

„Parázslatos” természet
dén 250 éve született Ka-
zinczy Ferenc. A nyelvújítás 

atyjának tiszteletére rende-
zett a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház vers- és 
prózamondó versenyt a dél-
pesti régióban. A vetélkedőre 
Kazinczy, illetve egy kortársa 
szabadon választott művével 
lehetett jelentkezni: a döntőt 
március 14-én tartották. 
Három kategóriában összesen 
36 versenyző – 12 általános 
iskolás, 15 felnőtt és 9 kö-
zépiskolás – állt a közönség, 
valamint a Cs. Szabó Mária 
előadóművész, Vajkóné Var-
gha Katalin drámapedagógus 
és Cserkó Zsolt, a Kispesti 
Kisszínház vezetője alkotta 
zsűri elé. 
A felnőttek mezőnyében 
Hargittay Gergely győzött, 
Kovács Tiborné és a kispesti 
Vitéz Ottó előtt. Az ugyancsak 
kerületi Nagy Mihály külön-
díjat kapott. A középiskolások 
versenyét Mészáros Máté nyer-
te. Foki Zsófia és Kotán Gábor

egyaránt második lett, Bárdos 
Bence szerezte meg a harma-
dik helyet, Erdős Tamarának 
különdíj jutott. Az általános 
iskolások között Viczián Viktó-
ria szerezte meg az első helyet, 
második díjat viszont nem osz-
tott ki a zsűri. Alexa Fanni lett 
a harmadik, Horváth Hanna és 

Horváth Dominika Rea pedig 
különdíjat kapott.
„A középiskolás mezőny volt a 
legerősebb, ott elődöntőt is kel-
lett rendeznünk, a felnőttek vi-
szont kicsit gyengébbek voltak” 
– összegezte a tapasztalatokat 
Kiss Ágnes művelődésszerve-
ző. „Nagyon jó, hogy kispestiek 
is indultak, s különösen örülök 
annak, hogy eredményesen 
szerepeltek” – hangsúlyozta a 
szavalóverseny szervezője.

Vers- és prózamondó verseny
KULTÚRA

közigazgatás érdekében 
huzamos időn keresztül 

végzett kiemelkedő tevékeny-
ségük elismeréséül a kispesti 
polgármesteri hivatal két iro-
davezetőjének adományozott 
kitüntetést Gyenesei István 
önkormányzati miniszter 
március 15. alakmából. Az 

elismeréseket március 13-án 
át Dr. Forgács Imre hivatalve-
zető a Közép-magyarországi 

Regionális Államigazgatási 
Hivatalban rendezett ünnepsé-
gen: a kispesti köztisztviselők 
mellett még négyen kaptak 
érmet és ajándékot. Szeifert 
Ferencné, a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Iroda vezetője „A 
köz szolgálatáért érdemjel” 
ezüst, Lászlóné Mester Zsuzsa 
gazdasági igazgató a kitüntetés 
bronz fokozatát vehette át. Az 
önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal nevében Vinczek 
György alpolgármester gratu-
lált az elismerésekhez.

Miniszteri kitüntetés
ELISMERÉS

z elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is folytatódik Kispest 

és testvérvárosainak együttmű-
ködése. Februárban a bulgáriai 
Smolyan városának tűzoltói lá-
togattak el Kispestre. A bolgár 
vendégek, akiknek többsége 
tűzoltó és katasztrófavédelmi 
szakember volt, február 28-án 
a főváros és a kerület neveze-
tességeinek megtekintése után 
a Kispesti Tűzőrségre is elláto-
gattak. A bolgár tűzoltók és ka-
tasztrófavédelmi szakemberek 
elsősorban az elhelyezési kö-

rülményekre, a felszerelésekre, 
a gépjárműfecskendőkre, vala-
mint  a hazai fizetésekre voltak
kíváncsiak. A laktanya bejárása 
mellett természetesen jutott idő 
a felszerelések bemutatására és 
a szakmai tapasztalatok cseré-
jére is. A vendégek között volt 
többek között Smolyan me-
gyei katasztrófavédelmi igaz-
gatója és helyettese, Smolyan 
város tűzoltóságának parancs-
noka és helyettese, valamint a 
testvérváros önkormányzatá-
nak négy tagja.

LÁTOGATÁS

Bolgár tűzoltók a Kispesti Tűzőrségen

Családtagjai, rokonai, ba-
rátai, tisztelői és ismerősei 
kísérték utolsó útjára a 61 
évesen elhunyt dr. Lélfay 
Botondot március 14-én 
a wekerlei Munkás Szent 
József katolikus templom-
ban. A szentmisét celebráló 
Tercsi Zoltán plébános az 
elhunyt segítőkészségét 
emelte ki beszédében.
Dr. Lélfay Botond környe-
zetvédelmi szakjogász füg-
getlen képviselőként tagja 
volt Kispest első szabadon 
választott képviselő-testü-
letének. A legutóbbi időkig 
szaktanácsadóként segí-
tette a környezetvédelmi 
bizottság munkáját. Ham-
vait az altemplom urnate-
metőjében helyezték örök 
nyugalomra.

ELHUNYT

Búcsú 
dr. Lélfay 
Botondtól

Elsősegélynyújtásban mérték 
össze ismereteiket fiatalok és
felnőttek a Magyar Vöröske-
reszt Fővárosi Szervezetének 
március 13-i versenyén. A 
megmérettetésen a dél-pesti 
kerületek csapatai vettek részt 
általános iskolás, középisko-
lás és felnőtt kategóriákban. 
A különböző állomásokon a 
versenyzőknek gyakorlati és 
elméleti ismereteikről kellett 
számot adniuk. A március ele-
ji „összecsapáson” általános 
iskolás kategóriában a Vajk 
László iskola csapata, a kö-
zépiskolások között a Pogány 
Frigyes Építőipari Szakiskola 
és Kéttannyelvű Gimnázium 
diákjai, a felnőttek között pedig 
a Semmelweis Ignác Humán 
Szakképző Iskola és Gimná-
zium csapa vívta ki az elsősé-
get – tudtuk meg Kökényesi 
Györgynétől, a kerületi vörös-
kereszt vezetőjétől.

EGÉSZSÉGÜGY

Elsősegély-
nyújtásban 
versenyeztek

Szeifert Ferencné és Lászlóné 
Mester Zsuzsa 

Ruhabörze

Összesen 40 ezer forint be-
vétellel zárta idei harmadik 
ruhabörzéjét március 13-én 
a Kispesti Véradók Egyesü-
lete – tudtuk meg Somogyi 

Lászlóné elnöktől. A ruhák 
árából befolyt összeggel a Kis-
pesti Rászorultak Megsegíté-
sére Közalapítványt támogatja 
a civil szervezet.

EGÉSZSÉGNAP ÉS BÖRZE A KMO-BAN
ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, GYÓGYULJ ÉS TANULJ!

Szakértőkből álló zsűri bírálta el 
a produkciókat

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

INGYENES 
SZOLGÁLTATÁSOK
Koleszterin-, vérnyomás –és 
vércukorszint mérés

TOMBOLA
melyen ingyenes kezeléseket, 
értékes ajándékokat nyerhetsz:
biotermékek, masszázsok, aura-
fotó, jóga tanfolyam, SPA kezelés, 
fengh shui tárgyak, gyógyteák, Voll 

diagnosztika állapotfelmérés, avon 
csomagok, ajándéktárgyak stb.

VÁSÁR
Ásványok, kristályok, natúr 
kozmetikumok, étrend kiegészítők, 
Tarot jóslás, számmisztika, masz-
százs, fül-akupunktúra, aurafotó, 
BEMER mágnesterápia, asztroló-
gia, grafológia, voll dignosztika, 
jóga,TÁDÉ fül – és testgyertyák, 
Avon, Spa termékek,kerámiák, 
csobogók, dísztárgyak, Bionet 
termékek és sok minden más.

KMO, 1191. Budapest, 
Teleki utca 50.
Érdeklődni: info@angyalfeny.hu; 
30-245-6791; 06-30-287-7426; 
06-30-438-95-14
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ispesttel ismerkedtek 
március elején az Eöt-

vös iskola montenegrói és 
bosznia-hercegovinai partner-
iskoláinak diákjai és tanárai. 
A külföldi vendégek március 
2-án a városházára látogattak, 
ahol Vinczek György alpol-
gármester mutatta be nekik a 
kerületet. A találkozón részt 
vett Christine Gamper, az 
Interkulturelles Zentrum mun-
katársa és Robin Gosejohann, 
az Erste Foundation projekt 
igazgatója is.
Az Eötvös József Általános 
Iskola tavaly májusban nyer-
te meg a bécsi székhelyű – az 
Erste Foundation által ala-
pított – Academy of Central 

European Schools (ACES) 
„Tanuljunk meg együtt élni: 
Interkulturális párbeszéd 
Európában” (Learning To 
Live Together: Intercultural 
Dialogue In Europe) pályáza-
tát. A nemzetközi projektben 
több magyar iskola is szere-
pel partneriskolaként, de a 
kerületi oktatási intézmény 
úgynevezett koordinátor-
iskola, vagyis ők a projekt 
írói és vezetői. Az iskola 
diákcsere keretében valósítja 
meg programjait két partner-
intézményével. Jelenleg 12 
ország több mint 80 iskolá-
ja vesz részt a munkában, 
melyet az érintett országok 
oktatási minisztériumai és 

az UNESCO is támogat. A 
projekt keretében 2008 októ-
berében az Eötvös iskola 11 
tanulója utazott ki Bosznia-
Hercegovina Siprage nevű 
községébe az ottani testvér-
iskola – O.S. Petar Kocic – 
szervezésében. Majd tovább-
utaztak Montenegróba, mivel 
másik partneriskolájuk – az 
O.S. Oktoih – a fővárosban, 
Podgoricában van. Mindkét 
országban megtekintették a 
világörökséghez tartozó ne-
vezetességet: Mostarban az 
Öreg-hidat, Montenegróban 
a Kotori-öblöt és Kotor ősi 
városát. Most a partnerintéz-
mények viszonozták a láto-
gatást.

DIÁKCSERE

Külföldi partneriskolák 
tanulói Kispestenfák gallyazásával és vissza-

vágásával március közepén 
megkezdődött a Madách utcai 
fasor felújítása Wekerle-tele-
pen. A 49-ből 9 vadgesztenye-
fa erősen leromlott állapotba 
került az idők során, ezeket 
ki kell vágni. Tízet elegendő 
megifjítani (visszavágni) a biz-
tonság érdekében, a többi 30-ra 
gallyazások, metszések és seb-
kezelések várnak – tájékoztatta 
a Kispestet a munkáról Lipcsei 
Szabolcs, a hivatal Zöldprog-
ram Irodájának vezetője. 
Megtudtuk, a régóta meglévő 
fahiányokat és a most kivágás-
ra ítélt beteg, balesetveszélyes 
egyedek pótlását 42 előnevelt 
dekoratív, nagyméretű dísz-
fa telepítésével oldja meg az 
önkormányzat. A szakértői 
véleménnyel alátámasztott 
fajtaváltásnak az utca szűk 
keresztmetszete is oka, hiszen 
ez a fafaj csekélyebb lombko-
ronája miatt kifejlett korában is 
kisebb életteret igényel. A tele-
pítés a gallyazások, metszések, 
kivágások után kezdődik, és a 
tervek szerint április közepéig 
tart.
Lipcsei Szabolcs számít a 
lakosság megértésére a mun-
kálatokkal kapcsolatos eset-
leges kényelmetlenségek – a 
láncfűrész és fadaráló keltette 
zaj és az ágak ideiglenes utcai 

tárolása – miatt. Ugyanakkor 
kéri az ott élőket, hogy a mun-
kálatok ideje alatt lehetőleg ne 
parkoljanak a mostani és a maj-
dani fasor sávjában. (A lakók 
a zoldprogram@kispest.hu e-
mail címen, a 347-4526-os tele-
fonszámon vagy a 282-9044-es 
faxszámon tehetnek észrevételt 
a munkákkal kapcsolatban.)
 A főkertész elmondta, a Madách 
utcai fákat az 1920-as években 
telepítették. Az elmúlt években 
– 2005. és 2007. között – 9 fa 

kidőlt, vagy a törzse kettétört. 
A tulajdonos önkormányzatnak 
kötelessége, hogy megelőzze az 
élet- és balesetveszélyes hely-
zeteket, ezért halaszthatatlanná 
vált a fasor részleges cseréje, 
rekonstrukciójának megkezdé-
se. A fák állapotát 2006 végén a 
soproni Nyugat-magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Kara 
mérte fel: a belső hangsebes-
ség-mérésen alapuló vizsgálat 
a meglévő állomány egy részé-
nek törzsében erős korhadást 

észlelt. A kertészeti szakvéle-
mény alapján készült részletes 
terv a fasor felújítására.
Március végétől az ELMŰ 
is gallyaztatásokat végeztet 
a kerületben. A veszélyessé 
vált ágak és gallyak eltávolí-
tását az elektromos vezetékek 
biztonságos üzemeltetésével 
indokolja az áramszolgáltató. 
A Zöldprogram Irodához el-
juttatott tájékoztató szerint a 
munkákat végző Elektro-Escort 
Kft. igyekszik úgy megoldani a 
feladatokat, hogy azok a lehető 
legkevésbé zavarják a lakossá-
got, és minél ritkábban kerüljön 
sor a villamosenergia-hálózat 
feszültség-mentesítésére. A cég 
hangsúlyozza, hogy a munkák 
szempontjai nem feltétlenül es-
nek mindig egybe a kertészeti 
- esztétikai faápolási szem-
pontokkal. A levágott gallyakat 
azonnal, de legkésőbb 2 napon 
belül kell elszállítania az egyes 
területekről, ezért a cég kéri, 
hogy az egyes helyszíneken a 
szállításokig más növényi hul-
ladékot ne helyezzenek ki az 
ott lakók. (A munkákról Fekete 
Máté, az Elektro-Escort Kft. 
műszaki vezetője – tel.: 06-
29/530-800, 06-29/530-801, 
mobil: 06-20/334-9742, fax: 
06-29/530-471, e-mail: fekete.
mate@elektro-escort.hu – ad 
felvilágosítást.) 

KÖRNYEZETÜNK

Gallyazás és fakivágás pótlással

REevolutio Programiro-
da által szervezett fórum 

a szakma és a közvélemény 
figyelmét kívánta felhívni az
Üllői út fejlesztési lehetősé-
geire, és lehetőséget nyújtott a 
már elkezdett vagy befejezett 
fejlesztési projektek bemuta-
tására. Az ingatlanfejlesztők, 
befektetők, valamint fővárosi 
és kerületi szakemberek rész-
vételével rendezett tanácsko-
záson Kispestet Gyulai István 
főépítész és Jancso Zaprjanov, 
az Europark fejlesztési vezető-
je képviselte.
Több IX. kerületi beruházás 
mellett Kispestet érintő témák-
kal is foglalkoztak a résztve-
vők. A kerületi elképzeléseket 
vázolva a főépítész beszámolt 

arról, hogy a már megvaló-
sult, a folyamatban levő és a 
tervezett projektekkel együtt 

– a Kőbánya-Kispest metró-
végállomást és környékét is 
beleszámítva – összesen kö-

zel 400 ezer négyzetméteres 
ingatlanfejlesztés valósul meg 
Kispesten az Üllői út vonzás-
körzetében. Ismertette a kerü-
let vízióját: az önkormányzat 
szeretné, ha az Üllői úttal pár-
huzamosan épületegyüttesek 
állnának és beépülnének a hé-
zagok, ezért is járul hozzá az 
Europark bővítéséhez, vala-
mint a NEO Center és az Euro 
Office Center építéséhez.
A tanácskozáson újra szóba 
került a 3-as metró vonalának 
meghosszabbítása Ferihegy 2-
ig. A közlekedésfejlesztéssel 
kapcsolatban Gyulai István a 
Kispestnek elmondta, a főváros 
Integrált Városfejlesztési Stra-
tégiájába bekerült egyik lehe-
tőség szerint a metrót vezetnék 
el a reptérig, a másik alterna-
tíva az 50-es villamos lesüly-
lyesztésével, kéreg alatti vasút 
kialakításával oldaná meg a 
feladatot. A főépítész szerint a 
távlati elképzelés megvalósítá-
sa 2020 után várható.
Megtudtuk, a főváros közle-
kedési tervében szerepel egy 
aluljáró kialakítása is az Üllői 
út és a lajosmizsei vasútvonal 
találkozásánál. „Számítunk rá, 
hogy ez megvalósul, mert a 
mostani helyzet ellehetetlení-
ti Kispest és a XVIII. kerület 
közlekedését is”- jelentette ki 
Gyulai István.

KONFERENCIA

Fejlesztési kerekasztal 
az Üllői útról
A főváros egyik legfontosabb főútját vizsgálta ingatlanfejleszté-
si, kulturális és infrastrukturális szempontból a Hotel Mercure 
Budapest Koronában március 4-én rendezett konferencia.

Virággal, gyümölcstortával 
és pezsgővel köszöntötte a 
Kispesti Kertbarát Klub 
legidősebb tagját március 
9-én a Kispesti Kaszi-
nóban. Takács Sándorné 
–, aki 95 éve 1914. márci-
us 3-án született – alapító 
tagja a civil szervezetnek, 
1962 óta dolgozik a klub-
ban. Tóth Tibortól, a klub 
alelnökétől megtudtuk, „a 
kertbarátok Manci nénije” 
évről évre korát megha-
zudtoló módon  vesz részt 
a klub életében.

Idős 
kertbarátot
köszöntöttek

árcius 3-án az Országos 
Mentőszolgálat kért se-

gítséget a kispesti rendőröktől, 
mivel hívás érkezett hozzájuk, 
hogy a Tompa utca egyik lakó-
ja ön-gyilkossági kísérletet kö-
vetett el, de a helyszínre tartó 
mentőautó elakadt a forgalom-
ban. A térfigyelő szolgálat tagjai
– Simó Szilveszter törzszászlós, 
Szücs András törzsőrmester, va-
lamint Bodnár József őrmester 
– nyomban a helyszínre siettek. 
A családi ház alagsori szobá-

jának félhomályában valóban 
egy ágyon fekvő, középkorú 
férfit találtak, akinek bal karján
hatalmas vágás volt. A kispesti 
rendőrök a szolgálati autó men-
tődobozában lévő kötszerekből 
nyomókötést készítettek az 
eszméletlen férfi csuklójára,
beszéltek hozzá, igyekeztek 
életben tartani. A mentőautó 
kiérkezéséig elállt a vérzés, és 
tudatát is vissza-nyerte a férfi.
Megtudtuk, csupán perceken 
múlott az élete.

KÖZBIZTONSÁG

Életet mentettek 
a rendőrök Vállalunk  kiskertekben, 

társasházi előkertekben

-  KERTÉSZETI 
MUNKÁKAT (fű- és 
sövénynyírás,gyomirtás, 
növénytelepítés, stb.)

-  ZÖLDHULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁST (1 600 
Ft+áfa /m3)

-  Társasházak előkerti 
zöldfelületéről SZÓRT 
SZEMÉT napi összegyűj-
tését, elszállítását (6500 Ft 
+ áfa/hó/kb.500 m2 terület)

Továbbá a zöldhulladék-
gyűjtő zsákok árusítását 
idén is folytatjuk, jelenleg 
140 Ft-os egységáron. 

A zsákot a kuka mellé kell 
kihelyezni, ahonnan az FKF 
Zrt. köteles elszállítani.

További információ:

KÖZPARK Nonprofit Kft.
1192 Budapest, 
Bercsényi u. 18.
Tel.: 282-9931,
282-9622, 
email: kozpark@kispest.hu

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZPARK Nonprofit Kft. A
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A Barcza Gedeon SC, valamint a 
BEAC sakkszakosztálya nevében 
köszönetet mondok mindazok-
nak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át a Barcza Gedeon 
Sakk Club javára ajánlották fel. 
2008. évben felajánlásaiknak 
köszönhetően 410 611 Ft-os ösz-
szeget utalt át számlánkra az 
APEH. Ez az összeg részben 
fedezte egyesületeink tagdíját, 
a budapesti felnőtt és ifjúsági 
sakkcsapatbajnokság költségeit, 
az országos felnőtt sakkcsapat-
bajnokság nevezési és bírói díja-
it. A Barcza Gedeon SC felnőtt 
csapatait is lényegében teljes 
egészében ifjúsági sakkozók 
alkotják, és legjobb ifjú sak-
kozóink a BEAC sakkszakosz-
tálynak is meghatározó tagjai. 
Az egyesületünk célja továbbra 
is az ifjúsági sakkozás felvirá-
goztatása, a gyerekek oktatása, 
versenyeztetése. Kérjük Önöket, 
2009. év elején elkészítendő adó-
bevallásuk során is segítsenek 
bennünket személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával, 
és erre bíztassák rokonaikat, is-
merőseiket is. A Barcza Gedeon 
SC Kispesten Gó szakosztályt, 
az ELTE épületében bridzs 
szakosztályt működtet, támoga-
tásuk ezen szakosztályok létét is 
segítette. Kérem, hogy a mostani 
adóévben is támogassák ifjúsági 
egyesületünket. 
Adószámunk: Barcza Gedeon 
Sakk Club, 18157224-1-42
Köszönettel kérjük és fogadjuk 

támogatásaikat, a segítségüket a 
jövőben is a gyermeksakkozás, 
nevelés érdekében fogjuk fel-
használni.

ÁDÁM GYÖRGY
szakosztályvezető

Tisztelt kispesti polgárok! A 
Kispesti Kertbarát Klub új 
programot hirdet! Adja adója 1 
%- át a Kispesti Kertbarát Klub-
nak, és ebből a pénzből fát ülte-
tünk közterületen kerületünk-
ben! A Kispesti Kaszinó kertjét 
2009-ben felújítjuk! Adószám: 
18041284-1-43.
A klub minden hétfőn a Ka-
szinóban 17 órakor (Fő u. 42.) 
önképző előadást tart! Ha va-
lami kézzel foghatót szeretne 
tenni környezetünk épülésére, 
szeretettel várjuk! Köszönjük a 
2008-as évi adó 1%-ot!

A Szemünk Fénye-Eötvös 
utcai Bölcsőde Gyermekeiért 
Alapítvány kuratóriuma ne-
vében köszönetemet fejezem 
ki mindazoknak, akik a 2007.
évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-át, alapítványunk részére 
átutalták, amely 290 493 Ft. Az 
Önök támogatásával bölcső-
dénk játékkészletét bővítettük. 
Ezzel nagy örömet szereztünk 
a hozzánk járó gyermekeknek, 
akik nekünk a legfontosabbak. 
A kis adomány is nagy segítség! 
Kérem, ha tehetik a jövőben 
is támogassák alapítványun-
kat! Támogatásukat előre is 
megköszönöm! Adószámunk: 
18246960-1-43.

HORVÁTH LÁSZLÓNÉ
kuratóriumi elnök

Köszönjük!

z MSZOSZ Kispesti Szer-
vezetének március 4-i gaz-

dag ismeretet nyújtó programja 
ismét nagy sikert aratott. Ócsára 
látogattunk el, ahol a sok látni-
való, a farsangi mulatságunknak 
helyet adó Sarokház étterem és 
a tagság szeretete biztosította a 
nap sikerét. Elsőként a reformá-
tus műemléktemplomot csodál-
tuk meg, amely a ’90-es évek-
ben megkapta az Európa Nostra 
díjat. Ezután a tájház nádfede-
les épületeit tekintettük meg. 
A lakóházakban bemutatott, 
jórészt helyben gyűjtött haszná-
lati tárgyak, munkaeszközök, 
ruhák és bútorok a száz-kétszáz 
évvel ezelőtt élt ócsai emberek 
mindennapi életét tárták elénk. 
Egy kicsit „nosztalgiáztunk” is, 
hiszen sok konyhai eszköz még 
a mi ifjúságunk idején haszná-
lati tárgy volt. Megnéztük a ba-
bakiállítást is, ahol a gyönyörű 
népviseleti ruhákban öltöztetett 

babák, a neves alkalmakkor 
viselt alkalmi ruhák, az egész 
múzeum berendezése varázsolt 
el mindannyiunkat. Utolsóként 
a gyöngyfűzést, a tojásfestés 
művészetét bemutató tárlatot és 
az ásványgyűjteményt néztük 
meg.

A sok szépség és ismeretszer-
zés után egy kedves kis étte-
rembe mentünk, ahol már várt 
ránk a finom ebéd, a jó zene.
Hangulatunkat fokozta a gyö- 
nyörűen terített élő virággal 
díszített asztal, a fogadtatás, 
és nem utolsósorban a kitűnő 
kiszolgálás. Délutánunkat 
vidám énekléssel, tánccal, a 
„Szeressük egymást gyere-

kek” című sláger eléneklésével 
fejeztük be, ahol mindenki 
nagyon jól érezte magát. Az 
év első kirándulása kellemes, 
emlékezetes kikapcsolódás 
volt.

MEDGYES JANKA

A Kispesti Kertbarát Klub 
vezetősége szeretettel hív-
ja és várja Önöket prog-
ramjaira.
Március 23. 17 óra: 

El Camino – úti beszámo-
ló (Honty Vilmos).

Március 30. 17 óra: 
Kovács Istvánné kertje, 
gyakorlati tanácsok, ta-
pasztalatok.

Április 5. 14 óra: 
Kertlátogatás: Népliget. 
A sétát vezeti Pesti Lász-
ló, találkozó a Planetári-
um előtt az Ilenczfalvy 
táblánál.

Az előadások és klubes-
tek hétfőnként 17 órakor 
kezdődnek. A klubtagokon 
kívül is minden érdeklődőt 
szeretettel várnak (Kispes-
ti Kaszinó, Fő u. 42. Tel: 
282-9562).

TÁJÉKOZTATÓ

Kertbarát 
Klub

A 2009-ben 20 éves Alkotó 
Képzőművészek és Írók Or-
szágos Szövetsége (AKIOSZ) 
március 21-én 11 órakor nyitja 
meg az AKIOSZ Galériáját a 
Hungária Általános Iskolában 
(Hungária út 36.). A kiállításon 
az AKIOSZ alkotói mutatkoz-
nak be. A tárlat április 13-ig 
tekinthető meg keddenként: 
14-18 óráig, csütörtökönként: 
14-18 óráig, valamint szom-
bat-vasárnap: 10-18 óráig.

Kiállítás

Ócsán voltak 
a nyugdíjasok

KIRÁNDULÁS

Az Ady Endre út rendőrka-
pitánysággal szembeni ré-
szére helyezik át a wekerlei 
kispiac melletti (Gutenberg 
körúti) szelektív hulladék- 
gyűjtő szigetet március fo-
lyamán – tudtuk meg Tóth 
Tibortól, az önkormányzat 
környezetvédelmi bizottsá-
gának elnökétől. A változ-
tatást az önkormányzathoz 
érkezett lakossági panaszok 

tették szükségessé  – mondta 
el a Kispestnek a bizottság 
elnöke, aki hangsúlyozta 
– a piacra autóval érkezők 
parkolását nehezítették a 
hulladékgyűjtők. 
Kispesten 2004-ben helyez-
ték ki az első gyűjtőszigete-
ket, azóta számuk folyama-
tosan nő, jelenleg a lakosság 
26 kerületi helyszínen gyűjt-
heti szelektíven a szemetet.

KÖRNYEZETÜNK

Áthelyezik a 
szelektív szigetet

árcius 6-án tartotta az 
Autista Kutató Intézet 

Országos Konferenciáját, 
amelyre előadónak meghív-
ták az Árnyas Óvoda Corvin 
krt.-i tagóvodájában dolgozó 
Csató Józsefné Judit óvodape-
dagógust. A felkérés azután 
érkezett, hogy az intézet mun-
katársai által ez év februárban 
megtartott kispesti Autista-nap 
keretében megismerkedtek az 
Árnyas Óvodában folyó autista 
integrációs gyakorlattal. Nem-
csak azért volt öröm ez a lehe-
tőség, mert egy kiváló előadás 
során megismerhette az ország 
többi részéről érkezett pedagó-

gus az Árnyas Óvodában folyó 
gyakorlatot, amelyet az Autista 
Kutató Intézet igazgatója elis-
merő szavakkal méltatott, ha-
nem azért is, mert a jelenlévő 
pedagógusok megtudhatták, 
hogy sok helyen, de nagyon 
különböző feltételek mellett 
végzik a pedagógusok az 
autista integrációt. A Kispestet 
képviselő résztvevők jóérzés-
sel vették tudomásul, hogy a 
kerületi önkormányzat nagyon 
nagy segítséget nyújt ennek 
a feladatnak az ellátásához a 
többi településhez képest.

SZÜCSNÉ JUHÁSZ CSILLA

Országos autista 
konferencia

OKTATÁS1 %

Avar és kerti hulladék ége-
tésének szabályai

(1)  Az ingatlan tisztítása, 
karbantartása miatt a 
területen keletkező avar 
és kerti hulladék csak 
állandó felügyelet és a 
tűzvédelmi előírások 
betartása mellett éget-
hető, a lakókörnyezet 
lehető legkisebb zavarása 
mellett az e rendeletben 
meghatározott feltéte-
lekkel. Égetést kizáró 
körülménynek kell te-
kinteni a nagyon ködös, 
párás, szeles időszakot, 
illetve ha az arra illetékes 
szerv tűzgyújtási tilalmat 
rendel el.

(2)  Az avar között a nem 
kerti hulladék elégetése 
tilos.

(3)  A lakosság egészségének 

és a levegő tisztaságának 
védelme érdekében az 
avar égetése minden 
évben kizárólag két 
időszakban megengedett: 
tavasszal március 16. és 
június 15. között, (vala-
mint ősszel szeptember 
15. és november 15. 
között).

(4)  Az égetést csak hétfőn, 
kedden, szerdán, csü-
törtökön, pénteken és 
szombaton 8 – 17 óra 
között szabad végezni.

(5)  Tilos az avar égetése 
közterületen és ünnep-
napokon.

(6)  Az avar és a kerti hul-
ladék égetésének szabá-
lyait az önkormányzat 
az égetési időszak 
megkezdése előtt, a 
helyben szokásos módon 
közzéteszi.

Avarégetési szabályok
TÁJÉKOZTATÓ

Lánczi Anikó, a kispesti rend-
őrkapitányság törzsőrmestere 
állhatott a dobogó legfelső 
fokára a február 25-én ren-
dezett Országos Rendőr Judo 
Bajnokságon. A BRFK csa-
patában indult, 21 éves fiatal
rendőrnő – aki tavaly nyáron 
érkezett a kerületi kaptányság 
állományába –  52 kilogramm-
ban nem talált legyőzőre a 
versenyen.

SPORT

Cselgáncsos
siker

„A régi értékek mai vi-
lágba helyezése” – így 
jellemezte március 13-i 
kiállítás-megnyitójában 
a tanítvány, Vincze Judit 
életművésznő, a mester, 
Vágó Zoltán művészetét a 
KMO Előtér-galériájában. 
Valóban, elég csak a kame-
ra előtt olvasószemüvegét 
szorongató Mona Lisára 
pillantani, hogy rábólint-
sunk a megállapításra, s a 
derűs életszemlélet is meg-
határozónak gondoljuk. 
Ezt maga a KMO Szilva 
rajziskoláját vezető alkotó 
is megerősítette, amikor 
azt mondta magáról: „vi-
dáman látom a világot!” 
Vágó Zoltán Párhuzamok 
című tárlatát április 16-ig 
láthatják az érdeklődők.

TÁRLAT

Festői 
párhuzamok

A
M
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Kispest önkormányzata pá-
lyázatot hirdet közművelődési 
tevékenység támogatására a 
2009. évre. A pályázat célja: 
művelődési, alkotó, hagyo-
mányápoló rendezvények, idő-
szakos közművelődési prog-
ramok és azok feltételeinek 
pénzügyi támogatása.
Pályázók köre: a pályázat cél-
jának megfelelő, konkrét és 
ellenőrizhető tevékenységet 
folytató kispesti szervezett 
közösségek (jogi személyek, 
társadalmi szervezetek, egye-
sületek és intézmények), akik 
a pályázat feltételeinek megfe-
lelnek.
A pályázat beadásának feltét-
elei:
- Pontosan kitöltött és határidő-
re beadott „Pályázati adatlap” 
(beszerezhető ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodáján 
(1192 Budapest, Ady Endre u. 
7.) Oravecz Évánál.
- A pályázaton kispesti szék-
helyű és működésű szerveze-
tek vehetnek részt.
- Politikai szervezetek a pályá-
zatban nem vehetnek részt.

A pályázatokat Budapest 
Főváros XIX. ker. Kispesti 
Polgármesteri Hivatal Humán- 
szolgáltatási Irodájára (1192 
Budapest, Ady Endre út 7.) a 
pályázati feltételeknek megfe-
lelően lehet benyújtani április 
7-ig.
Hiányosan megküldött vagy 
a beküldési határidő után be-
nyújtott pályázatokat nem bí-
rálnak el. A pályázatot a fenti 
címre kell eljuttatni (személye-
sen vagy postán), a megadott 
határidőig.

A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

PÁLYÁZAT

Közművelődési 
támogatás

Budapest Főváros XIX. 
ker. Kispest Önkormány-

zata pályázatot hirdet Kis-
pesten működő, és a kispesti 
közéletben tevékenykedő 
öntevékeny lakossági szerve-
zetek 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 
határidőre beadott “Pá-
lyázati Adatlap”, amely 
beszerezhető ügyfélfogadá-
si időben a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatá-
si Irodáján (1192 Bp. Ady 
Endre u.7. /Győriné Bán 
Máriánál/ telefon: 3474-
607) vagy letölthető 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 közpén-

zekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdés 
szerinti összeférhetetlen-
ségről

-  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 
pályázó részesülhet, aki 
a döntéshez szükséges 
információkat és  kért 
igazolásokat, okmányokat 
hiánytalanul megküldte.

3.)  A pályázati támogatás 
kifizetése az év folyamán
egy alkalommal – május 
hónapban történik a 
Támogatási Szerződésben 
meghatározottak szerint, 

egyszeri elszámolási 
kötelezettséggel.

4.)  A pályázat nyerteseinek a 
támogatás felhasználásá-
ról el kell számolni. Ha a 
pályázó az előző naptári 
évben önkormányzati 
pályázaton támogatáshoz 
jutott, s azzal határidőre 
nem számolt el, akkor 
nem kaphat támogatást. 
Egy pályázó egy évben 
legfeljebb három pá-
lyázatot nyújthat be az 
önkormányzathoz. A 
háromnál több pályázatot 
benyújtó pályázó adott 
évben kizárja magát a 
pályázatokon való rész-
vételből.

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

ispest önkormányzata pá-
lyázatot hirdet táborok és 

nyári szünidős programok tá-
mogatására. A pályázat célja: 
a szervezett táborozásban és 
szünidős programban részt-
vevő kispesti gyermekek és 
fiatalok részvételi költségeinek
csökkentése, a szülők anyagi 
terheinek enyhítése.
Pályázók köre: a 2009. évi 
erdei iskolában, nyári táboro-
zásban és szünidős foglalko-
zásban (napközi) konkrét és 
ellenőrizhető feladatot vállaló 
kispesti szervezett közösségek 
(társadalmi szervezetek, egye-
sületek, önkormányzati intéz-
mények, intézményen belüli 
szervezett közösségek), akik 
a pályázati feltételeknek meg-
felelnek. Elsősorban a kispesti 
önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények, illetve 
legalább 80 %-ban Kispesten 
lakó tanulókat táboroztatók 
pályázatát várjuk.

Fontosabb pályázati feltételek:
- Kispesti székhelyű és műkö-
désű szervezetek pályázhat-
nak, akik óvodás, általános és 
középiskolás korosztály nyári 
táborait vagy foglakozásait 
szervezik.
- Politikai szervezetek (ifjúsági 
tagozat is) a pályázatban nem 
vehetnek részt.
- Pályázni csak az erre a célra 
rendszeresített PÁLYÁZATI 
ADATLAP-on lehet, csatolva 
az összeférhetetlenségi nyilat-
kozattal. Az adatlap átvehető 
a Humánszolgáltatási Irodán 
– 1192 Bp. Ady E. u. 7. – vagy 
letölthető a www.kispest.hu 
internetes oldalról.
- A pályázat kizárólag kispesti 
gyermekek és fiatalok számá-
ra, elsősorban Magyarország 
területén szervezett táborok-
hoz nyújt támogatást. Kivételt 
képez - a pénzügyi lehetőségek 
függvényében - a határon túli 
magyar gyermekek fogadása.

- A táborozás támogatására 
elnyert összeget csak a részvé-
teli költségek - szállás, étkezés, 
utazás, belépők - csökkentésé-
re lehet fordítani, oly módon, 
hogy ez által a hátrányos 
helyzetű résztvevők költségei 
csökkenjenek. 
A pályázatokat Budapest 
Főváros XIX. ker. Kispest 
Polgármesteri Hivatal Humán- 
szolgáltatási Irodájára (1192 
Bp. XIX. ker. Ady Endre út 
7.) a pályázati feltételeknek 
megfelelően lehet benyújtani 
április 6-ig.
Az önkormányzat a nyertes 
szervezetekkel támogatási 
szerződést köt.
A pályázatot a fenti címre kell 
eljuttatni (személyesen vagy 
postán), hogy az a megadott 
határidőig a pályáztatóhoz ke-
rüljön.

A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

PÁLYÁZAT

Szünidős programok támogatása
Kispest önkormányzata Kör-
nyezetvédelmi pályázatot 
hirdet környezetvédelmi célok 
megvalósítására 2009. évben. 
A pályázat célja, Kispest fiatal-
ságának és a kerület lakosságá-
nak a környezet megóvására, 
védelmének szemléletére való 
nevelése. A gyerekek megis-
mertetése a közvetlen környe-
zetben lévő állat- és növényvi-
lággal; környezetük ápolására, 
védelmére, fejlesztésére; az 
épített környezet messzemenő 
óvására való ösztönzés.

Kategóriák:
1.: Kerületi oktatási, nevelési 
intézmények,
2.: Társadalmi és civil 
szervezetek valamint társas-
házak (szövetkezeti ház), és 
lakóközösségek.

A pályaművek elbírálásánál 
figyelembe fogják venni, hogy
azok hány embert mozgatnak 
meg a közös cél elérése érde-
kében, valamint azok jótékony 
hatása mennyiben javítja a Kis-
pesten élők közérzetét és ezáltal 
környezetszemléletét. Mindkét 
kategóriában a pályázatoknak 
tartalmaznia kell: a célkitű-
zések részletes kifejtését, a 
célkitűzések megvalósításához 
szükséges feladatok ismerte-
tését, a feladatok mellé rendelt 
előzetes költségbecslést.
Pályázat formai követelményei: 
A pályázatokat nyomtatott for-
mában, A4-es oldalakon, mini-
mum 2 oldal, maximum 5 oldal 
terjedelemben, mellékletekkel 
együtt (fotók és/vagy rajzok, 
és/vagy tervek) kell benyúj-
tani.
Pályázat benyújtása: a pályá-
zatokat írásban kell benyújtani 
május 8-ig, a Zöldprogram 
Irodán a Környezetvédelmi Bi-
zottság titkáránál (B épület III. 
emelet 96-os szoba).
A pályázathoz csatolni kell: (ha 
volt ilyen) a 2008. évi pályáza-
ton nyert pénzösszeggel való 
elszámolást a 28/2002.(I.22.) 
sz. Ökt. h. alapján, 2009. április 
30-ig, de legkésőbb a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg, (ha 
volt ilyen) a 2008. évi pályáza-
ton nyertes pályázatok esetén 
maximum egy oldalas beszá-
molót az előző évi célkitűzések 
megvalósulásáról.

PÁLYÁZAT

Támogatás 
környezet-
védelemre

ispest önkormányzata a 
kerület lakóközösségben 

üzemeltetett (6 vagy annál 
több lakásos) lakóházainak 
felújítási munkáihoz egyszeri 
kamatmentes támogatási keret-
összeget hagyott jóvá a 2009. 
évi költségvetésében.

A pályázat célja: a lakóházak 
közös épületrészeinek halaszt-
hatatlan és lakhatást gátló fel-
újítási munkáinak támogatása.

A pályázat részvételi feltéte-
leit, Bp. Főv. XIX. ker. Kispest 
Önkormányzat Képviselő-
testülete 26/2005.(VIII.10.) 
sz. rendeletének I. sz. fejezete 
tartalmazza.
A rendelet és a jelentkezési 
lap átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Hasznosítási Irodáján (1195 
Bp. XIX. ker. Városház tér 18-
20. C. ép. I. emelet 42.) félfoga-
dási időben hétfő 14-18, szerda 

8.00-16.30 és péntek 8-12 óra 
között. A pályázatok leadása 
ugyanitt történik.
Információ a 3474-680 telefon-
számon is kérhető.

Jelentkezési határidő: 
április 3. 12 óra.

A pályázat teljes anyaga (hir-
detmény, rendelet, jelentkezési 
lap) letölthető a www.kispest.
hu honlapról (pályázatok).

TÁMOGATÁS

Társasházi pályázat

ispest önkormányzata 
március 27-ig költségelvű 

pályázatot hirdet az önkor-
mányzat tulajdonában álló üres 
bérlakásokra.
Fontosabb pályázati feltételek:
-  Pályázatot olyan 18 év feletti 

kerületi lakosok nyújthatnak 
be, akik legalább 2 éve élet-
vitelszerűen, ténylegesen a 
XIX. kerületben élnek. (sze-
mélyazonosító igazolvány 
szerint, lakó- vagy tartózko-
dási hely megszakítás nélküli 
folyamatos bejelentése alap-
ján.)

-  Egy család csak 2 darab la-
kásra adhat be pályázatot. 

-  Pályázatot az a család adhat 
be, akiknél az együttköltö-
zők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme az elmúlt 12 hónap 
átlaga alapján a 71 250 Ft-ot 
meghaladja.

-  A pályázat megnyerése ese-
tén pályázóknak vállalniuk 

kell az óvadék megfizetését,
melynek összege a havi lak-
bér 5-szöröse.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
élveznek: akik jövedelmük 
alapján magasabb lakbér fize-
tését vállalják; főbérlő, aki az 
önkormányzati bérlakását, az 
önkormányzat részére beköl-
tözhető állapotban visszaadja; 
gyermekes családok; gyerme-
küket egyedül nevelő szülők; 
albérlő, családtag, szívességi 
lakáshasználó; az építésügyi, 
illetve egészségügyi hatóság 
szerint romos, műszakilag 
elavult, vagy egészségügyi 
szempontból nem megfelelő 
lakásban él; a családban tar-
tósan beteg személynek nem 
biztosított a külön szoba; a 
lakásban együttlakó önálló 
család részére nem biztosított 
a külön szoba.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: március 27. 17 óra.

A pályázatokat benyújtani 
csak a pályázat időtartama és 
ügyfélszolgálati idő alatt, a 
Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási és Hasznosítási 
Irodáján (Bp., XIX., Városház 
tér 18.-20 C. ép. I. 42-es, 44-es 
és a 45-os szobákban) lehetsé-
ges. Ügyfélfogadási időn kívül 
a pályázatok átvételére lehető-
ségünk nincs. A pályázatokat 
benyújtani, csak az egység-
csomagban megtalálható, egy 
évre visszamenőleg kitöltött, 
havi bontású nettó jövedelem-
igazolásokkal együtt, és a pá-
lyázók személyazonosítója és 
lakcímkártyája bemutatásával 
lehetséges.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő: 
1400-tól - 1800-ig; Szerda:  
800-tól – 1630-ig; Péntek:  
800-tól – 1200-ig.
A pályázati egységcsomag 
nyomtatvány csak a pályázat 
időtartama alatt szerezhető be: 
A Városháza Hatósági Irodáján 
(Városház tér 18.).

A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

TÁMOGATÁS

Költségelvű lakáspályázat
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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 30. A helyes megfejtők között könyveket 
és Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Igen, de ha lehet én mégis a lányánál maradnék”. 
Nyerteseink: Helembai Istvánné (Toldi utca), Holczhauzer 
Ferencné (Klapka utca). A nyereményeket postán küld-
jük. Gratulálunk!

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 bejelntkezés alapján. 
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu, 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

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

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

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

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

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 házban: Bibliaóra kedden 
de. 9-kor. Játszóház kisgyermekek 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.  
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RENDEZVÉNYEK

Közkívánatra!
Március 24. kedd 19 óra

EDITH PIAF – A BUDAPESTI KAMA-
RASZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Címszerepben: Vári Éva szín-
művésznő

Március 27. péntek 19-22.30
KÁNAÁN KLUB

ifjúsági zenei klub
- Kánaán koncert 
- meglepetésvendég
- karaoke, süti, ropi, tánc, móka, 
kacagás... :-)

Március 28. szombat 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB 

Fodrozik a Tisza vize…

2009. március 29. vasárnap 10-16
ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, 
GYÓGYULJ ÉS TANULJ!

Előadások, tanácsadások, keze-
lések és börze
Belépődíj: 200,-Ft (amely egy-
ben tombola is!)

AGYKONTROLL TANFOLYAMOK

FELNŐTT AGYKONTROLL 
Akkreditált tanfolyam 40 órá-
ban. Tanfolyami időpontok: 
április 4-5. és 18-19. (szombat-
vasárnap)
A Silva módszeren alapuló 40 
órás felnőtt agykontroll tanfo-
lyam egészségügyi szakalkal-
mazottak részére akkreditált 
tanfolyam (40 kredit pont)
Vezeti: Domján Gábor
További információ: 
www.agykontroll.hu 

GYERMEK AGYKONTROLL
10-16 éveseknek 20 órában
április 18-19. (szombat-vasár-
nap). Vezeti: Magda Katalin
További információ: www.
tanulaskontroll.hu

A gyerek és felnőtt agykontroll 
tanfolyamokra előzetes jelentke-
zés és részvételi jegy vásárlása a 
KMO-ban.

KLUBOK

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
vasárnaponként 16-21 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)

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor.

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig

KISPESTI AMATŐR 
KÉPZŐMŰVÉSZEK

Hétfő, 14.30-17 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 foglalko-
zásokat vezeti: Nyitrai Zsóka és 
Nagy Roland. Jelentkezés a 282-
9826/0106-os telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

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, 
csütörtök 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

PILATES TORNA
Hétfő, szerda 17,30-19 óráig

RINGATÓ
Kedd 10-10.30 óráig

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA 
ÚJ kezdő csoport indul: március 
31. kedd 18 óra
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

FELHÍVÁSOK

MŰVÉSZETI TÁBOR
Kunbaracson, a háborítatlan ter-
mészetben!
július 6-tól július 15-ig
- színjátszás-musical,
- kreatív-hobbi szakokkal
a 8-15 éves korosztály részére.
A szakmai programok mel-
lett: kirándulás a Kiskunsági 
Nemzeti Parkba, a Kecskeméti 
élményfürdőbe, kenyérsütés ke-
mencében, stb.
Játszótér természetes anyagok-
ból, lovaglási és gokartozási 
lehetőség minden nap, fürdőme-
dence, sportpályák!
Részvételi díj: 29.900,-Ft, mely 
az utazás, szállás, napi három-
szori étkezés, a szakmai és sza-
badidős foglalkozások költségeit 
tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: június 12. 
Figyelem! A május 15-ig jelent-
kezőknek részletfizetési lehető-
séget és 1.000,-Ft kedvezményt 
biztosítunk!

ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik szív-
ügyüknek tekintik a közműve-
lődés létjogosultságát, segítsék 
jövedelemadójuk 1 %-ával 
a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Házat.
Adószámunk: 15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is 
köszönjük!

PROGRAMOK PROGRAMOK

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

KIÁLLÍTÁS

Április 6-ig „Parázslatos ter-
mészet” természetfotó kiállítás 
látható hétköznap 8 órától 20 
óráig.

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

MESÉS TÁNCHÁZAK
Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt 
mese. Élő magyar népzenei 
táncház mesejátékkal.
Március 20. 16.30-17.30: 
A huszárnak állt leány
Részvételi díj: 600 Ft/fő

ÉLETRAJZI FILMKLUB 
FELNŐTTEKNEK

Ember a Holdon (Andy Kaufman 
élete) - 1999, színes ang.-ném.-
japán-am. vígjáték, 118 p.
fsz.: Jim Carrey, rend.: Milos 
Forman 
A film megtekintése után be-
szélgetést tartunk.
Részvételi díj: 400 Ft/fő
Március 27. 16-19 óra

BÖLCSIS VILÁG

Ha hétfő, akkor zenebona,
Ha kedd, akkor babaszínház,
Ha szerda, akkor báb,
Ha csütörtök, akkor maszatolás,
Ha péntek, akkor mozgás.

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

BABASZÍNHÁZ-JÁTSZÓHÁZ
„Cirkuszi mulatság” – Interak-
tív 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 17-17.45

ABRAKA-BABRA
Báb műhely 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 és 10.30-11

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 

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
Szerda 16-16.30 és 16.45-17.15 

BABA-MAMA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves 
korig klubfoglalkozás keretben. 
A torna után szervezett beszél-
getésekre, tanácsadásra, tapasz-
talatcserére van lehetőség.
Hétfőtől csütörtökig délelőttön-
ként  

OVISOKNAK 
ÉS KISISKOLÁSOKNAK

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismer-
kedés a drámajátékokkal, a zene 
és a mozgás művészetével. Ren-
geteg játék, dalok és vidámság 
kedves, családias légkörben.
Hétfő 17.10 - 17.50 

MESEOVI 
Bábozás, mesélés és a történet-

hez kapcsolódó kézműves fog-
lalkozás, bábkészítés.
Kedd 17-17.45 

OVIS TORNA
Játékos torna 2,5 éves kortól 4 
éves korig. 
Szerda 16-16.45

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 17-17.45 (ovisok), 
17-18.30 (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 16-17.30 

FAZEKAS MŰHELY
6-14 éves gyermekeknek. A 
foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyaggal, a 
mechanikus és a gépi koronggal. 
A kész munkákat kiégetjük.
Hétfő 16.30-18 

FELNŐTTEKNEK

FOLTVARRÁS KEZDŐ ÉS 
HALADÓ

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

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 óra

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 9-10.30;
szerda 18-19.30 

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

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

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 20. és április 3.)

IRKA-FIRKA 
GRAFOLÓGIA

Ízelítő a grafológiából ínyen-
ceknek. Grafológiai előadások 
pedagógusoknak és érdeklő-
dőknek.
Március 20., 
péntek 17-19 óra

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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

A KMO-ban évek óta szer-
vezünk 20 órás gyermek és 
40 órás felnőtt agykontroll 
tanfolyamokat, melyet már 

pedagógusok és egészségügyi 
dolgozók részére akkreditált 
tanfolyamnak fogadnak el. 
A képzés során különböző 

technikákat tanulunk ame-
lyek lehetővé teszik, hogy 
saját agyunk kapacitását  az 
eddigieknél jobban ki tudjuk 
használni. Ezekben a mód-
szerekben az a jó, hogy ak-
kor és arra használjuk amire 

– életünk adott szakaszában 
– éppen szükségünk van. 
Nem ad csodákat, csak annak 
a felismerését, hogy a csoda 
bennünk van! A KMO április 
4-5. és 18-19. között indít agy-
kontroll tanfolyamokat.

Minden hónap utolsó péntek 
estéje Kánaán péntek! A prog-
ram változatos, a hangulat 
igazán „klubos”: élő Kánaán 

koncert, meghívott sztár ven-
dégek, humoros jelenetek, 
„Stand Up Comedy”, karaoke, 
„süti, ropi, tánc, móka, kaca-

gás.”, stb. Néhány az eddigi 
meghívott vendégek közül: 
Varga Feri és Balássy Betty 
(Megasztár), Toldi Annamária 
és Toldi Viktória (Csillag szü-
letik), Octovoice Énekegyüt-
tes, 3 Man Gag Show.

2009-ben is folytatódik a Ká-
naán klub, melyről aktuális 
információkat az alábbi hon-
lapokon talál:

www.kanaanmusic.hu
www.kmo.hu

Kánaán klub a KMO-banAgykontroll a KMO-ban
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SZOLGÁLTATÁS

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

TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. 
Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható, 
precíz munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Telefon: Kármán Sándor.: 
276-9235, 06/20-415-1712 

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPE MOSÁST; SZŐNYEG, 
KÁRPIT, BŐRKÁRPIT, AUTÓ KÁRPIT TISZTÍ-
TÁST, AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK, MIND-
EZT OTTHONÁBAN + FESTÉST, MÁZOLÁST. 
TEL.: 06/70-50-20-131 

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös házhoz megy. 
Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem vég-
leges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985 

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

Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást, csa-
ládi házak szigetelését, színezését, lomtalanítást, 
konténer rakást, ablakcserét, kisebb munkákat, 
garanciával, ingyenes árajánlattal. Telefon: 06/30-
33-12-170 

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-, KÉMÉNYFEL-
ÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 
06/20-532-7823 

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, IN-
GYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARAN-
CIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TELEFON: 
06/70-381-7402

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 megtekinthe-
tő. Tel.: 06/30-401-1029 

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

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

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

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍ-
TÁSA, 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

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

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

Megbízható, leinformálható nyugdíjas, idős gondo-
zást vállal. /hétvégén is/ Tel.: 06/30-330-8291 

Megoldás Délpesti Gyors szerviz. Minden típusú 
háztartási gép javítása garanciával! Mikrosütők su-
gárzásmérése! Bármilyen gép javításánál ingyenes! 
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- ablakrácsok, 
kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 
06/30-961-37-94 

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

Rács, kerítés, kapu, elő tető, korlát, erkélybeépítés, 
folyosó leválasztás, egyéb lakatosmunkák, javítások. 
Tel.:284-2540, 06/70 209-42-30 

RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRUSÍTÁS, 
EGYES CIKKEKRE. Olcsón, szövetbélés 100 Ft-
tól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás, zsebanya-
gok, gombok, cérnák, zipp zárak nagy választék-
ban. Kispest, Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 280-1147

Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, tapé-
tázást, külső szigetelést. Profi minőség, elérhető áron.
Közületeknek is dolgozunk. Kerületieknek 20% ked-
vezmény. Telefon: 292-1379. 06/20-3733-849 

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

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

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

VÍZ-, GÁZ FŰTÉS SZERELÉS, gázkészülékek 
javítása, cseréje, gázmű-engedélyezés. Nagy Lász-
ló, épületgépész, tel.: 06/30-944-6513

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

KERT, TELEK RENDEZÉS! Permetezés, metszés, 
favágás, fűkaszálás, bozót irtás, tereprendezés, 
gyepesítés, kerítés építése, öntöző rendszer kiépí-
tése. Térkövezés, járda készítés, kőműves és ács 
munkák. Épületek bontása és szállítás. Egyéb ker-
tészeti és kőműves munkák vállalása. Garanciával, 
reális áron. Részletfizetés megoldható. E-mail:
mu0000@freemail.hu, Telefon: 06/70-422-9445, 
061/786-5872, fax: 061/785-7344 

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes kö-
rű 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% ak-
ciós kedvezménnyel. Szakszerű beépítés. Cím: XX. 
Nagysándor J.u.50. Tel.-fax:284-0550, Mobil: 06/
70-949-7690. E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu

TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, üzemek, ma-
gánlakások, rendszeres, ill. nagytakarítása. Szőnyeg, 
kárpit tisztítás, ablaktisztítás, ( egyéb üvegzetek, 
homlokzatok tisztítása ( alpin technikával.). Alap 
területek gépi tisztítása. Egyéb takarítási feladatok 
elvégzése. Garanciával, referenciákkal. Megbízható-
an. Elérhetőségeink: E-mail: mu0000@freemail.hu . 
Mo.: 06/70-422-9445, Tel.: 786-5872, Fax: 785-7344 

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

Épület és bútorasztalos munkák ajtó, ablak méretre 
gyártva. Konyhabútor, szobabútor, beépített szek-
rény, lépcsők, korlátok, galériák, kerti építmények. 
Tel.. 06/70-364-9697 

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák felhajtását; 
függönyök, ágyneműk varrását; zippzárak cseréjét, 
mindenféle varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! 
Rövid határidővel, FÉLÁRON. Forduljon hozzám 
bizalommal! Elérhetőség: 06-20-268-8548

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületek sze-
relése, kaputelefon telepítés, villanytűzhely, bojler 
javítás, vízvezeték-, vízóra szerelés-, csere. Tel.: 
260-4870, 06/20-979-0624 

Redőnyök, szúnyog hálók, (mobil, fix), reluxák, nap-
ellenzők, szalagfüggönyök, (tisztítása is), roletták ja-
vítása és készítése garanciával!!! Tel.: 06/1 280-5081, 
06/20-354-0518, 06/30-211-9730, 06/70-381-0931, 
E-mail.szamorex@freemai.hu 

Vállalok gyermek felügyeletet a Kispest vonzáskör-
zetében. Hétköznap du. 3-tól. Hétvégén megegyezés 
szerint. Állattartók kíméljenek. Telefon este: 281-
0779, 7-14 óráig: 431-4783, Mo.:15- 21 óráig: 06-70-
2040-621

INGATLAN

Wekerlén, tetőtér beépítés nélkül, ikerház saroktel-
ken eladó. Tel.: 06/20-339-3903 

Kispest központjában, a Kossuth tér mellett, 2+1 
félszoba + hall, erkélyes, vízórás, 62 nm-es, teher-
mentes öröklakás sürgősen eladó. Irányár: 9,2 millió 
Ft. Tel.: 06-70-3791-600

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. Tel.: 
06/70-4192-705 

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK 
ELADÓ LAKÁST vagy HÁZAT, VÁSÁROLNI 
SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. 
ÜGYVÉDI HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉS- 
INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEGBÍZHATÓ-
SÁG. 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 szobás 
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333 

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

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, hat szobás családi ház 
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Tel.: 
06/20-5859-748 

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, 
garedrob szobás, jó beosztású ingatlan, egyedi 
megoldásokkal, erkéllyel, pincével. Új nyílászá-
rók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva. 
(Lehetőség+ 1 vagy 2 állásos garázs megvásárlásá-
ra.) Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427 

KISPESTEN 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es, csa-
ládi ház, 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, garázs + 
MELLÉKÉPÜLET ELADÓ Irányár: 31,9 M. Ft. 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. Iá.: 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 

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

Wekerlén, nagyméretű tetőtér beépítéses ikerhá-
zamat, garázzsal, alatta pincével eladom. Telefon: 
06/20-438-5120 

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

Wekerlén a kis piac mögött, négyemeletes téglaház-
ban, 2 szobás, konvektoros, szép lakás tulajdonostól 
eladó. Alacsony rezsi költség. Ár: 13,8 M Ft. Tel.: 
06/30-319-70-01 (délután, este) 

Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos házban, eladó 
egy 76 nm-es, 2+2 félszobás, dél-nyugati fekvésű 
lakás, tejesen felújított, gondozott kert, nagy tároló. 
Iá.: 28,5 M. Ft. Tel.: 06/30-638-6066 

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

Üzleti célra kiadó, Társasházban, 2 db., 34 nm-es 
helyiség, csendes tevékenységre, Kispest központjá-
ban. (Ital tilos!) Tel.: 357-9822 

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

MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ, KISPESTEN, 
CSENDES KERTVÁROSI KIS UTCÁBAN, 150 
NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, 1992-BEN ÉPÜLT, 
KÉT SZINTES, ELÖKERTES, 140 NM, 3+1 SZO-
BÁS, HÁROM FÜRDÖSZOBÁS, NAGYON JÓ 
ELRENDEZÉSÜ HÁZ, 20 NM HANGULATOS 
FEDETT TERASSZAL, PINCÉVEL KIVÁLÓ NA-
POS FEKVÉSSEL ELADÓ! IÁ.:39,9 M. Ft. TEL.: 
0630/9332-592, www.ingatlavarazs.hu

FIGYELEM! ELADÓ LAKÁS WEKERLE EGYIK 
LEG KULTURÁLTABB HATLAKÁSOS TÁRSAS 

HÁZÁBAN, METROHOZ KÖZEL, FÖLDSZINTI, 
47 NM-ES, KÉTSZOBÁS, GONDOZOTT, JÓ 
ELRENDEZÉSÜ, GÁZFÜTÉSES, SZEPARÁLT 
KERTTEL, MELLÉK ÉPÜLETTEL ELADÓ! 
IÁ.: 15,3 M. Ft. TEL.: 06/30-9332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, 
KÉTSZOBÁS, CIRKÓ FÜTÉSES, NAGYON JÓ 
ELRENDEZÉSŰ, BARÁTSÁGOS, TEHERMEN-
TES LAKÁS, GARÁZZSAL, SAJÁT KERTTEL 
ELADÓ!IÁ: 13,3 M. Ft. TEL.: 06/30-9332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

FIGYELEM! WEKERLEI INGATLANT KERE-
SEK, SAJÁT RÉSZRE, MAGÁNSZEMÉLYKÉNT! 
HÍVJON BIZALOMMAL! KÖSZÖNÖM! Tel.: 06-
304-626-306

WEKERLEI NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN LÉVÖ, 
TETÖTÉR BEÉPITÉSES, 2+2 FÉLSZOBÁS, NA-
GYON HANGULATOS, WEKERLEI STILUST 
MEGHAGYVA, IGÉNYESEN FELÚJITVA, 
CIRKÓVAL, KLIMÁVAL, NAGYON ÁPOLT, 
200 NM-ES KERTTEL, MELLÉK ÉPÜLETTEL, 
CSENDES, NYUGODT KÖRNYEZETBEN EL-
ADÓ! IÁ.: 28,5 M. Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉREN, MÁSODIK 
EMELETEN, 58 NM-ES, KÉT SZOBÁS, GÁZ 
FÜTÉSES, FELÚJITOTT ÜRES AZONNAL 
KÖLTÖZHETÖ LAKÁS, 8 NM-ES SAJÁT PINCÉ-
VEL, ELADÓ! IÁ.: 16,5 M. Ft. TEL.: 06/30-9-332-
592, www.ingatlanvarazs.hu

ALACSONY ÁRON ELADÓ, KISPEST EGGYIK 
LEGKULTURÁLTABB PANEL HÁZÁBAN, EGY 
HARMADIK EMELETI, 53 NM-ES, 1+2 FÉLSZO-
BÁS, ERKÉLYES, SZÉP ÁLLAPOTÚ LAKÁS, ÚJ 
NYILÁSZÁROKKAL! S.O.S! IÁ.: 9,3 M. Ft. TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

KIADÓ!! WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉREN, 
ELSÖ EMELETI, 52 NM-ES KÉTSZOBÁS, 
GÁZFŰTÉSES LAKÁS, GÉPKOCSI BEÁLÁSI 
LEHETÖSÉGGEL 70000FT + REZSI TEL.: 06/30-
0-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI HANGULATOS 88 NM-ES, 2+1 
FÉLSZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, CIRKÓFŰ-
TÉSES IKERHÁZ, AMERIKAI KONYHÁVAL, 
GARDRÓB SZOBÁVAL, CSENDES MELLÉK 
UTCÁBAN, 312 NM-ES, SZÉP, GONDOZOTT, 
ÖNTÖZŐBERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT KERT-
TEL, KERTI PAVILONNAL, HOMOKOZÓVAL, 
GARÁZZSAL ELADÓ! IÁ.: 36,9 M Ft. TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

ELADÓ KÉT GENERÁCÓNAK IS ALKALMAS, 
EGYSZINTES, 100 NM-ES, BŐVÍTHETŐ, HÁ-
ROM SZOBÁS, 2007-BEN FELÚJÍTOTT CSALÁ-
DI HÁZ, 720 NM-ES TELKEN, 100 NM-ES MEL-
LÉKÉPÜLETTEL, GARÁZZSAL, KISPESTEN, 
NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCÁBAN! IÁ.: 32 M Ft. 
TEL.: 06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI, NÉGYLAKÁSOS  TÁRSASHÁZBAN 
LÉVŐ, HÁTSÓ KERT KAPCSOLATOS, CIRKÓ 
FŰTÉSES, DÉLI FEKVÉSŰ, 1+3 FÉLSZOBÁS, 
ÉTKEZŐS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, 2007-BEN 
FELÚJÍTOTT, BARÁTSÁGOS HÁZRÉSZ, 200 
NM-ES KERTTEL ELADÓ! IÁ.: 26,5 M Ft. TEL.: 
0630-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, KIS REZSIJŰ, NAGYON SZÉP ÁL-
LAPOTÚ, 39 NM-ES, EGY SZOBÁS, GÁZFŰTÉ-
SES, CSENDES HELYEN LÉVŐ GARZONLAKÁS, 
IGÉNYES, BEÉPÍTETT KONYHABÚTORRAL, 
SAJÁT PINCERÉSSZEL ELADÓ! IÁ.: 10,9 M Ft. 
TEL.: 06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu 

Kispesten három szintes, kétgenerációs, önálló csa-
ládi ház, fúrt kúttal, automata locsolás, több extrával, 
áron alul eladó. Tel.: 06/20-491-6223 

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

Eladó - kiadó ingatlanokat keresünk a kerületben 
ügyfeleink részére, reális áron. Hatékony közvetítés, 
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

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 

Kispesten, 4 emeletes társas házban, 75 nm-es 
önkormányzati lakást kisebb önkormányzatira cse-
rélnénk, érték egyeztetéssel. Tel.: 06/70-511-0565, 
06/70-511-4532 

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

folytatás a 22. oldalon
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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 

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

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 nm-es, kétszobás, 
felújított, magasföldszinti lakás, 16 nm pincehelyi-
séggel 19 millió forint vételárért eladó. Tel.: 70/623-
7322 

XVIII. metró közelben, 50 nm-es, 2 külön szobás, 
I. emeleti, erkélyes, tégla lakás. 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 

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, eladó 
egy rendezett 400 nm-es telken lévő 75 nm-es, 2 szo-
bás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál álla-
potú ház, egy 80 nm-es, felújítandó épülettel együtt, 
ami felújítás után a házzal összenyitható, így akár két 
generáció részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft. 
Tel.: 06-20-476-7176

Megbízással keresek 1,5-2 szobás, eladó lakást Kis-
pest központjához közel. Tel.: 06/70-454-1913

Eladó családi házat keresek Kispest óvárosi részén 
30-40 M. Ft. közötti áron. Tel.: 06/30-910-70-65 

XIX. Zrínyi utcában, 59 nm-es nagy konyhás, 1+2 
fél szobás, jó állapotú öröklakás eladó! Világos, jó 
beosztású! Liftes házban, új konyha , rendezett ingat-
lan. Ár.9.380.000 Ft. Tel.: 06/70-319-3427

XIX. Deák utcában, 2 szobás, étkezős hallos, kitűnő 
beosztású, világos lakás eladó, liftes házban, erkélye 
parkra néző! Kitűnő közlekedés, jó ellátottság. Nyo-
mott áron: 8.890.000 Ft. Tel.: 0670-319-3427

XIX. családi házas környéken, 46 nm-es, 1 + fél-
szobás, felújított, egyedi fűtésű ingatlan eladó! 13,5 
M. Ft. Ugyanitt 2 szobás, 55 nm-es egyedi fűtésű is 
eladó! Tel.: 06/70-319-34-27

XIX. Petőfi utcában, négy emeletes társasházban, 1
+ 2 félszobás, étkezős, erkélyes, kitűnő beosztású, 
világos, felújított öröklakás eladó! Új ablakok, kö-
vezett, parkettázott, + pince. Iá.: 11.500.000 Ft. Tel.: 
06/70-319-3427

Keresek Kispesten - Wekerlén, eladó lakást, házat 
vagy házrészt, állapotától független! Hívását köszö-
nöm! Tel.: 06/30-218-9697

XIX. József Attila utcában, 4 emeletes ház első eme-
letén, barátságos, világos, 1 szobás összkomfortos 
lakás eladó! 27 nm-es ingatlan, kövezett, parket-
tázott, új fürdő- kitűnő állapotú. Tiszta rendezett 
lakás, tiszta rendezett házban. Ár: 8.300.000 Ft. Tel.: 
06/70-319-3427

KIADÓ Wekerlén, 31 nm-es, egyedi fűtésű, üres 
garzon, hosszú távra. Ára: 50.000 + rezsi + 2 havi 
kaució. Tel.: 06/20-333-6675 

XIX. Wekerlén, tulajdonostól, 2007- ben, belső 
építész tervezte modern stílusban teljesen felújított 
házrész (80 nm), szeparált kerttel, pincézett, dupla 
garázzsal, metró közelben eladó! Iá.: 29,6 M. Ft. Tel.: 
06/20-391-2233 

Kispesti, önkormányzati, 28 nm, egy szoba, konyhás 
komfort nélküli gázfűtéses lakásomat elcserélném 
nagyobb 2 szobás komfortos önkormányzati la-
kásra, Pesti oldalon. A lakáshoz kis kert tartozik, 
fürdőszoba kialakítható, csendes nyugodt környéken 
van, jó közlekedéssel zöldövezetben. Érdeklődni: 
06-20/621-0502 

Eladnám, kisebbre cserélném, Kispest óvárosi ré-
szén, 383 nm telken, 110 nm-es, 2 lakásos házam. 
Irányár: 29,9 M Ft. Telefon: 06/20-516-2690

Toldy utcai pontházban, felújított, III. emeleti, 37 
m2-es, 1 szobás, erkélyes, házközponti fűtéses lakás 
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 nöl-es telken, felújított, kétszintes, 
135 m2-es, dupla komfortos családi ház garázzsal 
eladó 35 Millióért 06-70/365-6499 

Wekerlén, Mészáros Lőrinc utcában, földszinti, 45 
m2-es, 2 szobás lakás garázzsal eladó 12 Millió Fo-
rintért 06-20/389-6675 
 
Kisfaludy utcában, jó állapotú, I. emeleti, 49 m2-es, 
2 szobás, gázcirkós lakás eladó 12.5 Millió Forin-
tért 06-30/210-9841

Eladó a XIX. ker Fő utcában egy IV. emeleti 53 
nm-es, 1+2 félszobás, tehermentes, felújítandó, sé-
tálóutcára néző panellakás jó közlekedéssel, széles 
vásárlási lehetőséggel, 8.325.000 Ft-ért. Jelentkezé-
st telefonon várok: 0630-968-9350 

Wekerle telep, 4 lakásos házban, 2 hátsó kertkapcso-
latos lakás egybenyitva tulajdonostól eladó! Iá.: 29.9 
M. Ft. Tel.: 06/20-511-6411 

Zalakaroson Tulipán utcában lakható hétvégi ház für-
dőszobával eladó. Iá.: 5,9 M. Ft. Tel.: 06/30-947-3368

Soroksáron a 166-os busz vonalán eladó egy osz-
tatlan, közös tulajdonú /lemondó nyilatkozattal/, 
tehermentes nyeles zárt kert, 2,2 M. Ft-os irányáron. 
Hívjon a 06/30-665-7074-es számon

VÁLLALKOZÓK! Családi házban 20 nm-es garázs, 
raktárral, csendes vállalkozásnak, forgalmas helyen 
kiadó. Ármegegyezéssel! Tel.: 281-1275

Wekerlén 8 lakásos társasházban 3 szobás, felújí-
tott, 56 nm-es lakás a metrótól 7 perce garázzsal, 
kamrával, pincével, saját kertrésszel, beköltözhető 
állapotban magánszemélytől eladó. Irányár:19,9MFt. 
Érdeklődni: 30/444-1534

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

OKTATÁS

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

Angol oktatásban 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 
jogosítvány, 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 esetén 
3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, 
fordítás. Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077 

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 

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

MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára, felvé-
telire, érettségire felkészítés minden korosztálynak. 
Tel.: 06/30-726-4205 

ÁLLÁS

KOZMETIKUST KERESEK 7 ÉVE MŰKÖDŐ 
SZÉPSÉGSZALONBA, VENDÉGKÖRREL 
RENDELKEZŐ, MUNKÁJÁRA IGÉNYES, CSA-
PATBAN DOLGOZNI TUDÓ KOLLÉGÁT KERE-
SÜNK. TEL.: 06/70-3135-117

Munkalehetőséggel, költségmentes átképzéssel, biz-
tosítás, és hitel értékesítésére munkatársat keresek. 
Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését 
várom. Trényi Tamásné, tel.: 287-8384, 06/70-336-
8317

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

Gyermekfelügyelet: 3 éves kortól gyermekfelügye-
letet vállal megbízható középkorú hölgy. Telefon: 
06/20-558-9440

A Károlyi Mihály Gimnázium felvételt hirdet, 8 órás 
gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. Elvárás: 
középfokú végzettség, a közigazgatásban szerzett 
legalább 2 éves tapasztalat. Előnyt jelent: pénzügyi, 
közgazdasági végzettség. Bérezés a KJT szerint. 
Jelentkezés önéletrajzzal a gazdasagi@karolyigimn
azium.sulinet.hu vagy a 1191 Budapest, Simonyi Zs. 
u. 33. címen. 

Kispesti családi házba, kerti és javítási munkákhoz, 
(évente kb. 150 óra) nyugdíjas segítséget keresünk. 
Tel.: 06-30-369-33-05

TÁRSKERESŐ

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

EGYÉB

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

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

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

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. Telefon: 
06/70-319-34-27 

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

4 GB-OS SD MEMÓRIA KÁRTYÁT ELCSERÉL-
NÉK 2 DB 2 GB-OSRA TEL.: 06/70-50-20-131 

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX kerékpár, 
íróasztal, éjjeli szekrény, Tv-VIDEÓ-HIFI állvány, 
gyermek forgószék, férfi váltós kerékpár. Telefon:
06/30-606-8955 

Porszívó 1 db, 5.000 Ft/ db.(újszerű), linóleum(új), 3 
nm, 2.000 Ft., Lucznik varrógép: 15.000 Ft., 2 cso-
mag felnőtt pelenka, féláron, wc ülőkék, kis szépség-
hibákkal 800-3000 Ft-ig, csempe ragasztó 10 zsák, 
800 Ft/ zsák (belső ragasztó). Tel.: 06/30-33-12-170 

Eladó kifogástalan állapotú, fehér, zománcos öntött 
vas fürdőkád 20.000 Ft., vadonatúj számzáras ak-
tatáska, valódi bőrből 5.000 t., Budmil iskolatáska 
3.000 Ft., 1- 2 L-es szódás szifon kitűnő állapotban. 
Tel.: 3783-986 

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

Eladó: Koloniál sarok garnitúra 50.000 Ft., barna 
marhabőr, billenős, lábtartós tv fotel 12.000 Ft., vesz-
szőből font, 2 ajtós, pakolós szekrény 5.000 Ft-ért, 
többváltós férfi kerékpár 10.000 Ft., 2 lapos villany-
rezsó 2.000 Ft. Tel.: 282-2479, 06/30-285-5363

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

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

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

Vörösréz ötkarú csillár -1600Ft, könnyűfém tető cso-
magtartó -1200 Ft. eladó. Tel.: 280-2704 

Lábbal hajtható kerámia- korongozó eladó megegye-
zés szerint. Tel.: 282-3288 

Eladó 220 W önolajozó, ipari varrógép, erős motor-
ral, 2 db. gázpalack és sok Daniele Steel könyvek. 
Érd.: 282-4492 

Eladó Zanussi elől töltős mosógép, megkímélt álla-
potban. Iá. : 22000. Ft. Tel.: 282-0581, 06/30-435-
747 

Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási munkát 
vállalok. takarítás, mosogatás, vasalás, Stb. Tel.: 
281-3648
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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.




