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KULTÚRA
BALKAY LÁSZLÓ
Rendhagyó előadást 
tartott április 8-án a Tárt 
Kapu Színház a Határ 
útnál. Április 15-én 18 
órától a Passiót adják elő 
a Kispesti Kaszinó kert-
jében.

5. oldal

EP VÁLASZTÁS INTERJÚ

XV. évfolyam, 8. szám

LÁNGI GÁBOR
„Annak érdekében, 
hogy a szolgálta-
tások színvonalát 
tartani tudjuk, 
minden lehetséges 
módon pénzhez 
próbálunk jutni, 
leginkább pályáza-
tok útján.”

DR. ISTVÁNFI 
SÁNDOR
Június 7-én tartják az 
Európai Parlament 
magyar tagjainak 
megválasztását. 
Lapunkban a Helyi 
Választási Iroda  
tájékoztatóját olvas- 
hatják.

12-13. oldal

TÓTH TIBOR 
Április elsejével 
indult a kerület 
közfoglalkozta-
tási programja, 
a rövid idő 
alatt már 55-
en jelentkeztek 
munkára a Közpark 
Kft.-nél.

2. oldal 8. oldal

Tavaszi vásár
4. OLDAL
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prilis elsejével indult a kerület köz-
foglalkoztatási programja, amely 

amellett, hogy munkavállalási szándékuk 
alapján szigorúbban szűri 
a segélyezetteket, növeli 
a munkaerőpiacra való 
visszalépésük esélyeit is. 
A programba a Közpark 
Kft. is bekapcsolódott, a 
cég önkormányzati tagi 
képviselője, Tóth Tibor, 
lapunknak elmondta, je-
lenleg már több mint 150 
főt tudna a cég foglalkoz-
tatni a Kft-ben és a kerület 
intézményeiben. Hozzá-
tette, a közfoglalkoztatás 
az önkormányzat költ-
ségvetésében nem jelent 
több terhet, mivel az azzal 
járó költségek mintegy 95 
százalékát az állam állja. 
A képviselő elmondta, a 
jogosultsági feltétel szigo-
rodásával rendszeres szo-
ciális segélyt csak az kap-
hat, aki egészségkárosodott vagy 55 év 
feletti munkanélküli. Akik ebbe a körbe 
nem tartoznak bele, azok a rendelkezés-

re állási támogatásra jogosultak, amely 
2009-ben 28 500 Ft havonta. A képviselő 
elmondta, eddig már 55-en jelentkeztek 

munkára a Közpark Kft.-
nél, akik közül 28 fő fog-
lalkoztatása már el is kez-
dődött. Megtudtuk, eddig 
négyen utasították el az 
együttműködést, akiknek 
ezért megszűnt a segélye-
zése, tíz főt pedig orvosi 
felülvizsgálatra küldtek. 

emrégiben a Kft. ál-
lományába került a 

kispesti Zöldkommandó 
csoport is, amely a haté-
konyság növelése érdeké-
ben már 24 órás szolgá-
latot teljesít a kerületben. 
Tóth Tibor hangsúlyozta, 
ugyan hivatalos felmé-
rés nem készült, de a 
szabálysértési eljárások 
megindítása visszatartó 
erejű az illegális hulla-

dék kihelyezőivel szemben: az elmúlt 
hónapokban csökkent a szabálysértések 
száma. 

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Gázvezetékeket újítanak fel
ázvezeték-felújítási munka kezdődött 
április 7-től a Kenyérmező utcában az 

Esze Tamás utca és Ady Endre út közötti 
szakaszon – tájé-
koztatta a kerületet 
a Fővárosi Gázmű-
vek Zrt. (FŐGÁZ). 
A kivitelezés során 
a régi vezetéket újra 
cserélik a további 
üzemzavarok meg-
előzése érdekében. A 
felújítást az Adonyi 
Vagyonkezelő és 
Ingatlanforgalmazó 
Kft. végzi a FŐGÁZ 
megbízásából. A 
gázvezeték-építés és 
helyreállítás várha-
tóan 1 hónapot vesz 
igénybe, május 5-ig tart. A munka ideje 
alatt a cég biztosítja a lakosok számára az 
ingatlanok megközelítését.

Hasonló felújítási munkálatokat végeztet 
a cég  április 14-től május 14-ig a Könyv-
kötő utca Üllői út-Móricz Zsigmond út 

közötti szakaszán. 
A kivitelezés során 
itt is a régi gázve-
zetéket cserélik ki 
a további  üzemza-
varok megelőzése 
érdekében. A mun-
kálatok 1 hónapot 
vesznek igénybe, és 
itt is biztosítják a 
lakosok számára az 
ingatlanok megkö-
zelítését. A munká-
latok kivitelezője a 
FŐGÁZ megbízá-
sából a Pulzus Zrt. 
A gázszolgáltató a 

gázvezeték-építés és -helyreállítás elvégzé-
sének időpontjáig kéri az érintettek szíves 
türelmét és megértését.

KARBANTARTÁS

Á

Már van eredménye
a változásoknak

G

82 ÉVE SZÜLETETT A FUTBALL-LEGENDA

Emlékezés 
Puskás Ferencre

Szent István Bazilikában tartott ápri-
lis 1-jei megemlékezésen Gajda Péter 

polgármester úgy fogalmazott, „nekünk, 
kispestieknek adatott meg, hogy vállunkra 
emeljük a csodacsatárt, s a mi büszkesé-
günk, hogy fél évszázaddal a felejthetetlen 
sikerek után, a Bozsik-pálya felé vezető 
úton egy iskolát avassunk, mely nemcsak 
Puskás Ferenc nevét, díszpolgárunk szo-
borba öntött arcvonásait, de reméljük, pél-
dáját is megőrzi majd”. 

koszorúzás utáni sajtótájékoztatón 
Szöllősi György, a család szóvivője 

hangsúlyozta, az Aranycsapat kiválóságá-
nak emléke halála óta semmit sem kopott. 
Kispesten kívül Törökszentmiklóson is 
utcát neveztek el az olimpiai bajnok sport-
emberről, és rangos labdarúgótornát is 
rendezett a város. Emlékeztetett arra, hogy 
halálának második évfordulóján, tavaly 
november 17-én a Bazilikában szentmisét 

celebráltak és jótékonysági hangversenyt 
rendeztek tiszteletére, valamint idén ta-
vasszal mutatták be a „Puskás Hungary” 
című dokumentumfilmet.

z Aranycsapat kapitányának, Kispest 
díszpolgárának emléktáblájánál április 

másodikán rendezett koszorúzási ünnep-
séget az önkormányzat és a Budapest Hon-
véd FC. Az eseményen a régi csapattársak 
közül Grosics Gyula, Sándor Károly, Fa-
ragó Lajos és Rákóczi Ferenc is részt vett. 
A Bozsik Stadion bejáratánál Kispest pol-
gármestere emlékezett a 82 évvel ezelőtt 
született Puskás Ferencre.

ajda Péter arról beszélt, hogy Pus-
kás ezer szállal kötődik Kispesthez: 

gyermekkora óta itt élt a későbbi legen-
dás focista, az itteni grundokon rúgta a 
labdát barátaival, itt tanult, s egyetlen 
hazai klubja, az idén 100 éves Budapesti 
Honvéd – illetve elődje, a KAC – is kis-

pesti. Elmondta, a kerület őrzi a Nemzet 
Sportolójának emlékét: a két évvel ezelőtti 
emléktábla-avatást követően utcát nevezett 
el Puskásról, akinek a jó baráttal, Bozsik 
Józseffel közös emléktábláját tavaly avat-
ták fel egykori iskolájuk falán. Ugyancsak 
2008-ban Puskás nevét vette fel egy kis-
pesti iskola is.

régi játékostárs, Faragó Lajos azokat a 
gyermekkori emlékeket idézte fel, ami-

kor először látta focizni Puskást az iskola-
udvaron, majd a Kispest kölyökcsapatában. 
Az ünnepség végén a polgármester és dr. 
Istvánfi Sándor jegyző a kerület nevében
koszorúzta meg az emléktáblát, majd a 
család részéről Puskás Éva, valamint a 
Budapest Honvéd FC, a Puskás iskola, a 
Puskás Alapítvány, a Magyar Alzheimer 
Társaság, a Magyar Futball Akadémia és a 
Honvéd Baráti Kör képviselői helyezték el 
az emlékezés virágait.

Április elsején a Szent 
István Bazilikában lévő 

sírjánál, másodikán a kis-
pesti Bozsik Stadion falán 

elhelyezett Puskás Fe-
renc-dombormű előtt em-
lékeztek a 82 éve született 

legendás futballistára.
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Balkay László vezette 
társulat a Költészet napja 

alkalmából verseket és dalokat 
adott útravalóul az utasoknak 
az 50-es villamos végállomá-
sánál és az aluljáróban. Saját 
verseik mellett Balkay dalaival, 

valamint Ady Endre, Csokonai 
Vitéz Mihály, Karinthy Frigyes, 
Tamkó Sirató Károly és Szergej 
Jeszenyin költeményeivel aján-
dékozták meg a közönséget. 
Kaszás Nóra pszichopedagógus, 

művészeti titkár táncolt és nép-
dalokat énekelt, hallható volt 
ars poeticájuk, József Attila 
„Kopogtatás nélkül” című ver-
se, s részletek hangzottak el 
„Passió” című előadásukból is. 
Megtudtuk, a felújított „Passi-

ót” április 15-én este 6 órától a 
Kispesti Kaszinó kertjében újra 
előadja a művészetterápiával 
gyógyító társulat.
A Tárt Kapu Színház egy éve 
működik Kispesten. A XIX. 

Tárt Kapu a Határ úton
SZÍNHÁZ

intha egy teljes virág-
kertészet költözött volna 

a Kossuth-szobor köré: a ta-
lapzatot kertbe, virágládába 
ültethető török szegfű, petúnia, 
begónia, muskátli és még sok 
más szebbnél szebb növény 
borította. Szemben gyógy- és 
fűszernövények illatoztak, ki-
csit arrébb tuják és bokrok sora-
koztak, árnyékukban mosolygó 
kerti törpék szemlélték a vásári 
forgatagot. Az újra divatba 
jött színes és vidám kertlakók 
ellenére a vásár nélkülözte az 
egyébként ilyen alkalmakkor 
megszokott bóvlidömpinget. 
A kézműves termékek kínála-
tát a faáruk vezették: egyebek 
mellett dísztárgyakat, konyhai 
eszközöket, kanalakat, tálakat, 
vágódeszkákat, tálcákat és 
még játék kardokat is lehetett 

találni, de az érdeklődők lát-
hattak kupák mögött megbújó 
hordócskákat is. Kaphatók 
voltak egyszerűségükkel hódí-
tó cserépedények, kézi szövésű 
szőnyegek, kosarak, s minden 
olyan tárgy, ami háncsból ké-
szíthető: a táskáktól a dobozo-
kon át a papucsokig. Lehetett 
kapni porcelán emléktárgyakat, 
indiai ruhát és még tönkölybú-
za-párnát is, a bőrműves pult-
nál pedig ékszerekből, táskák-
ból, tárcákból és övekből volt 
bőséges a kínálat.
Édességből – a gyerekek leg-
nagyobb örömére – imponáló 
volt a felhozatal: a hagyo-
mányos cukorkaárustól nem 
messze igazi különlegességek 
sorakoztak: tartósítószert és 
mesterséges színezéket nem 
tartalmazó, répacukor-, liszt- és 

tojásmentes finomságok hívo-
gatták a torkoskodni vágyókat. 
Volt persze „rendesebb” étel 
is: a szomszédban kemencés 
lángost sütöttek, mellettük pe-
dig eredeti székelyudvarhelyi 
faszénen sült kürtöskalácsot 
kínáltak.
Persze a szervezők nem csak 

nyalánkságokkal várták a 
gyerekeket. A bérletpénztár 
mögött egy hatalmas sárkány 
gyomrában lehetett kalandtúrát 
tenni, a pár méterrel arrébb 
található játszóház többféle 
kézműves foglalkozást ajánlott 
ingyenesen. Délutánonként le-
hetett tojást és díszeket festeni, 
gipsztojást és tavaszi virágokat 

készíteni különféle anyagok-
ból. Április 11-én gyerekelő-
adást is tartottak a sátornál. 
A vásárt szervező ASSA Kft. 
eddig főképp dísznövény-kiál-
lításokat rendezett, korábban a 
Kertészeti Egyetemen, újabban 
a Petőfi híd budai hídfőjénél.
Krébecz József ügyvezető a 

lapunknak elmondta: a kispesti 
rendezvény a Húsvét miatt 
bővült ki kirakodóvásárral. 
Hangsúlyozta, minőségi prog-
ramot akartak szervezni, s az 
önkormányzat támogatása 
– az ingyenesen biztosított víz, 
áram és helyszín – nagy se-
gítséget jelentett abban, hogy 
válogatni tudtak a kiállítók 
között. „Éreztük a kerület és 
a hatóságok – rendőrök, köz-
terület-felügyelők – figyelmét,
s ez hozzájárult ahhoz, hogy a 
kiállítók és árusok biztonság-
ban, jól érezték magukat a ta-
vaszköszöntő vásáron” – tette 
hozzá.

SZABADIDŐ

Tavaszköszöntés 
vásárral Tisztújító közgyűlés tartott a 

Kispesti Nyugdíjasok és Moz-
gássérültek Klubja március 
25-én. A megjelentek először 
meghallgatták az éves beszá-
molókat, és elemezték a 2008-
ban megvalósult programokat, 
majd elfogadták a pénzügyi 
beszámolót, valamint a szám-
vizsgáló bizottság jelentését. 
A régi elnökség lemondását 
követően a jelenlévők új hétta-
gú vezetőséget választottak. A 
klub új elnöke Huszár Erzsébet 
lett, a vezetőség tagjainak pedig 
Petrusz Tibort, Nagy Tibornét, 
Györe Lászlónét, Nagy Tibort, 
Nemes Józsefnét, valamint Lo-
vas Jánosnét választották.

KLUBÉLET

Tisztújítás a 
mozgássérül-
tek klubjában

kiállítótér, a kibővített 
könyvtár és a fejlesztő-

szoba a most felújított isko-
laszárnyban kapott helyet. Az 
eseményen részt vett Gajda 
Péter polgármester, Vinczek 
György alpolgármester, Nagy 
Péter humánszolgáltatási igaz-
gató és Horváth Zoltán, a Kis-
pesti Vagyonkezelő Műszaki 
Szervezet (VAMÜSZ) vezető-
je is.
A vendégeket köszöntő Ertelné 
Csák Judit igazgató arról be-
szélt, hogy a kibővített könyv-
tárral régi vágya teljesült az 
iskolának, és szükség volt új 
fejlesztőszobára is, ahol a fel-
zárkóztatásra szoruló tanulók-
kal a korábbinál jobb körülmé-
nyek között tudnak foglalkozni 
a pedagógusok. Az esztétikai 
nevelés szolgálatába állított 
galériában pedig a tehetsé-

ges saját diákok mellett más 
kerületi iskolák tanulóinak 
is bemutatkozási lehetőséget 
biztosítanak – hangsúlyozta. 
Hozzátette, a galériát pályázati 
forrásból ökobútorokkal ren-
dezték be. Végezetül okleve-

lekkel köszönte meg a kerület 
vezetőinek és a beruházás bo-
nyolítójának támogatását. 
A felújításról Horváth Zoltán, a 
munkát koordináló VAMÜSZ 
igazgatója tájékoztatta a Kis-
pestet. Elmondta, az épületrész 

földszintjén, a régi balett-terem 
helyén az új Helytörténeti Gyűj-
temény helyiségeit alakították 
ki. Mozgássérült vizesblokkot, 
irodákat, kutatószobát, gyűj-
teményi raktárakat, valamint 
egy kiállítótermet építettek. A 
gyűjtemény fölött, az emeleten 
kapott helyet két logopédiai, 
fejlesztő szoba, valamint a régi 
zeneterem és a könyvtár egy-
benyitásával, felújításával egy 
megnövelt alapterületű könyv-
tár és olvasóterem. Ezek előte-
rében a régi lépcsőlejáró meg-
szüntetésével alakították ki a 
galériát. Az átalakítás a főépü-
letet is érintette: két tanterem 
összenyitásával hozták létre az 
új balett-termet és öltözőt, és 
új helyre telepítették a techni-
katermet. Megtudtuk, a teljes 
átalakítás összesen mintegy 20 
millió forintba került.

OKTATÁS

Épületrész-avató 
a Vass iskolában

Ötödik alkalommal tartottak 
versmondó napot április 7-
én a Kós Károly iskolában, 
ahol a nap során összesen 
152 fellépő 96 verset szavalt 
el. (Az első ilyen eseményt 
még 2005-ben József Attila 
100. születésnapján rendezte 
a wekerlei iskola.) Az idei 
versmondó nap a Radnóti-
centenárium jegyében zajlott, 
de megemlékeztek Kazinczy 
Ferenc 250., Benedek Elek 

150., valamint Kányádi Sán-
dor 80. születésnapjáról is 
– tudtuk meg Zuborné Sallai 
Márta szervezőtől. A Kós is-
kola diákjain kívül Hargittay 
Gergely felkészítő tanár veze-
tésével önálló műsorral léptek 
fel a pesterzsébeti Kossuth 
Lajos Gimnázium középisko-
lásai, valamint bekapcsolód-
tak az eseménybe az Ady, a 
Pannónia, a Reménység és a 
Vass Lajos iskolák tanulói is.

KULTÚRA

Versmondó nap 
a Kósban

A

„Utazzon egy verssel” címmel tartott rendhagyó előadást ápri-
lis 8-án a Tárt Kapu Színház a Határ útnál. 

Először nyílt Kispesten húsvéti kirako-
dóvásár április 6-án. Az érdeklődők kéz-
műves termékek és pompás virágok kö-
zül válogathattak, a gyerekeket ingyenes 
játszóházi programok és foglalkozások 
várták április 12-ig a Kossuth téren.

Miasnikov Gréti 7. osztályos tanuló tárlatá-
val nyílt meg a Vass Lajos Általános Iskola 
diákgalériája március 31-én. 

A gyerekeknek kézműves foglal-
kozást is tartottak a vásár ideje 
alatt

M

A

Parkinson-betegek Világ-
napját ünnepelte április 

11-én a kispesti Rehabilitációs 
Centrumban működő Delta 
Magyar Parkinson Egyesület, 
melyen Kispest önkormányzatát 
Vinczek György alpolgármester 
képviselte. A Jahn Ferenc utcai 
intézmény kertjében tartott ren-
dezvényen a szervezet elnöke, 
Komlódi Lászlóné beszédében 
a betegség tüneteit elsőként 
leíró James Parkinson angol 

háziorvos életét elevenítette fel. 
Elmondta, egyesületük 1998-as 
megalakulása óta 2008 fontos 
mérföldkő volt: fennállásuk tíz-
éves évfordulóját ünnepségso-
rozattal, fa- és tulipánültetéssel, 
valamint dombormű-állítással 
tette emlékezetessé tavaly a 
civil szervezet. Dr. Fazekas 
András főorvos, tanácsadó 
köszöntőjét követően Szentes 
Béla egyesületi tag két saját 
költeményét szavalta el, majd 
a megjelentek együtt énekelték 
el az egyesület összefogást és 
akaraterőt hirdető himnuszát.

Megemlékezés

kerületi pszichiátriai gondozó 
Táncsics Mihály utcai rehabi-
litációs részlege tavaly március 
végén nyitotta meg kapuit. 
Ennek Gyógyító Művészeti 
Műhelyében talált új otthonra a 
korábban az Országos Pszichi-
átriai és Neurológiai Intézetben 
működő társulat. A színház 
2005-ben Balkay László mű-
vészetterapeuta irányításával 
alakult meg, tagjai főként lelki 
problémákkal küzdő, rehabili-
táció alatt álló emberek, akiket 
gyógyulásukban segít az iroda-
lom és a zene.

A
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Veszélyes hulladéknak minő-
sülő működésképtelen vagy le-
selejtezett elektromos és elekt-
ronikai eszközöket gyűjtöttek 
a Zöldprogram Iroda, az ön-
kormányzat Környezetvédelmi 

Bizottsága és az ÖKOMAT 
Kht. közös április 3-i akció-
jában. A kerületben összesen  
4 200 kg kidobásra szánt elekt-
romos berendezés gyűlt össze, 
melyeket idén is négy kispesti 
helyszínen – a Vass iskola mö-
gött, a Jókai utca-Zrínyi utca 
közötti parkolóban, a Deák 
gimnázium előtti területen és a 
Kócsag téren – lehetett ingye-
nesen leadni. 
Tóth Tibor, a Környezetvé-
delmi Bizottság elnöke a Kis-
pestnek sikeresnek minősítette 
a gyűjtést, mint mondta: „lát-
szik, hogy van igény az akcióra, 
sokan éltek a lehetőséggel”.

KÖRNYEZETÜNK

Elektronikai 
hulladékokat 
gyűjtöttek

Móra Ferenc Általános Is-
kola és Egységes Gyógy-

pedagógiai Módszertani 
Intézmény megemlékezésén 
– melyen Gajda Péter polgár-
mester és Vinczek György al-
polgármester is részt vett – a 
diákok felelevenítették az író 
életét, valamint szavaltak és 
mesejátékot adtak elő. A mű-

sor után a tanulók megkoszo-
rúzták az iskola névadójának 
domborművét. A program 
táncházzal és kézműves fog-
lalkozásokkal folytatódott, 
majd átadták a tanulmányi 
eredményeik alapján kivá-
lasztott hat tanulónak a Kéz 
a Kézben Alapítvány ösztön-
díjait.
Schmehl Júlia igazgató az 
idei tanévben új épületbe 
költözött intézményről a Kis-
pestnek elmondta, az elmúlt 

időben egyik legfontosabb 
feladatuk volt, hogy az új 
környezethez alakítsák pe-
dagógiai programjukat, ami 
– mint megjegyezte – nem 
volt könnyű feladat. Az ered-
ményt jól példázza az is, 
hogy a nemrégiben lezajlott 
Budapesti Komplex Vetél-
kedőn negyedik helyezést 
értek el tanulóik. Megtudtuk, 
tanév közben a Széchenyi ut-
cai épület második emeletén 
egy mozgásfejlesztést segítő 

termet is sikerült kialakítani. 
Az igazgató elmondta, az 
eltelt időben jó kapcsolatot 
alakítottak ki a szomszédos 
Puskás iskolával, bár meg-
jegyezte, hogy a tornaterem 
közös kihasználásában még 
nem teljes mértékben tudták 
összehangolni a két intézmény 
tanóráit. Az intézményvezető 
kiemelte, a tervek szerint 
idén szeptemberre elkészül a 
tavaly elmaradt iskolaudvar 
felújítása is.

Megemlékezés 
és ösztöndíjosztás 

ÜNNEPSÉG

Móra Ferenc születésének 130. évfordulója alkalmából 
rendeztek ünnepséget április 8-án a róla elnevezett ke-
rületi iskolában. 

A

Az iskolai diákjai 
a Móra-napon

Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház Előtér 

Galériája, a Nagy Balogh Já-
nos Kiállítóterem, valamint 
Skoda Éva Műterem-galéri-
ája tavaszi képzőművészeti 
szemlére invitálja Kispest 
közönségét: két nap alatt 
három képzőművész mun-
káit tekinthetik meg az ér-
deklődők. Három generáció 
művészeti üzenete, három 
helyszínen három együtt 
munkálkodó, egymást erő-

sítő galéria közös tavaszi 
tárlata igazi csemegét kínál 
a képzőművészet szerelme-
seinek.
Visszatekintés címmel nyílik 
meg április 16-án 18 órakor 
Skoda Éva festőművész mű-
termében (Hunyadi u. 131.) 
Nikmond Beáta és Kalmár 
János szobrászok közös tár-
lata. Nikmond Beáta a kép-
zőművészeti élet idősebb, 
míg Kalmár János annak kö-
zépgenerációjához tartozik. 

A kiállításon Nikmond Beáta 
letisztult, archaikus formavi-
lágú gránitszobrai kerülnek 
közös térbe Kalmár János 
korai, a főiskolás és az azt 
követő évek bronzszobraival. 
A kiállítást Wehner Tibor mű-
vészettörténész nyitja meg.
A Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben (Ady Endre 
út 57.) Kalmár János egyéni 
tárlatán legújabb műveit te-
kinthetik meg az érdeklődők. 
Az idő, melyen áthatolunk 

éppen 30 év távlatából mu-
tatja Kalmár művészi útját. 
A kiállítást április 17-én 17 
órakor Radnóti Sándor esz-
téta nyitja meg.
Mészáros Bori festőművész 
a mai képzőművészeti élet 
legfiatalabb generációjához
tartozik. Fotórealisztikus, 
nagyméretű vásznaiból ren-
dezett kiállítás a KMO Előtér 
Galériájában (Teleki u.50.) 
nyílik meg április 17-én 18 
órakor.

Tavaszi képzőművészeti szemle
A
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TISZTELT 
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Sólyom László köztársasági 
elnök 2009. június 7-re tűzte ki 
az Európai Parlament magyar 
tagjainak megválasztását. Az 
alábbiakban egy rövid össze-
foglalóban kívánjuk az eliga-
zodást segíteni.
-  A szavazati joggal rendelkező 

állampolgárok a névjegyzék-
be történő felvételről szóló 
értesítőt az ajánlószelvénnyel 
együtt 2009. április 6. és 10. 
között kapják meg.

-  A választásra jogosultakat 
tartalmazó névjegyzék 2009. 
április 8-tól április 15-ig meg-
tekinthető a Polgármesteri 
Hivatal Okmányirodáján.

-  Abban az esetben, ha valaki 
nem szerepel a névjegyzéken, 
a felvétel miatt 2009. április 
8-tól április 15-én 16.00 óráig 
élhet kifogással a jegyzőnél. 

-  Aki a választás napján nem 
tartózkodik Magyarorszá-
gon, kérheti külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételét. 
Ez lehetséges személyesen 
vagy meghatalmazott útján 
a Helyi Választási Iroda ve-
zetőjénél 2009. május 22-éig. 
Ajánlott levélben is kérhető, 
úgy, hogy az legkésőbb 2009. 
május 22-ig megérkezzen a 
Helyi Választási Irodába. 

-  Akik a szavazás napján nem 
tartózkodnak a lakóhelyükön, 
de élni kívánnak a választás 
jogával, a választás előtti 
péntekig, azaz 2009. június 
5-én 16.00 óráig kérhetik 
a Helyi Választási Irodától 
az igazolást. Ez is kérhető 
ajánlott levélben, melynek 
beérkezési határideje 2009. 
június 2. Igazolás kiadása 
csak 2009. június 5-én 16.00 
óráig lehetséges.

-  A módosított névjegyzék 
2009. június 5-én 16.00 óráig 
megtekinthető lesz a polgár-
mesteri hivatalban.

AZ AJÁNLÁS

A választáson csak pártok ál-
líthatnak listát és csak akkor, 
ha összegyűjtöttek 20 ezer 
érvényes ajánlószelvényt. A 
listák 66 nevet tartalmazhat-
nak, ebből 22 név kerül fel a 
szavazólapra, mivel Magyar-
ország 22 képviselőt küldhet 
az Európai Parlamentbe. A 
szavazólap az egész országban 
egységes lesz.
Aki élni kíván az ajánlás jogá-
val, annak az ajánlószelvényt 
kitöltve, a jelölő és a jelölt 
megnevezésével, saját kezűleg 
aláírva kell átadnia az ajánlást 
a gyűjtőnek. Ajánlószelvények 
2009. május 8-án 16.00 óráig 

gyűjthetők. Amennyiben va-
laki nem kapta meg az aján-
lószelvényét, az kérhető a hét 
minden munkanapján a pol-
gármesteri hivatalban a Helyi 
Választási Irodától (földszint 
19. telefon: 3474-907 vagy a 
3474-545-ös telefonszámon) 
2009. május 8-ig.

A SZAVAZÁS

A szavazás napja 2009. júni-
us 7-én 6.00 órától 19.00-ig 
történik. Azokon a külképvi-
seleteken, ahol az időeltoló-
dás a közép-európai időhöz 
képest -1 vagy -2 óra, a helyi 
idő szerinti 6.00 óra és a kö-
zép-európai idő szerinti 19.00 
óra között lehet szavazni. Az 
amerikai kontinensen létesí-
tett külképviseleteken 2009. 
június 6-án, helyi idő szerint 
6.00 és 19.00 óra között lehet 
majd szavazni.
Szavazni a szavazás napján 6 
órától 19 óráig, személyesen 
a választópolgár lakóhelye 
szerint kijelölt szavazóhelyi-
ségben lehet. A szavazatszám-
láló bizottság munkájának 
megkönnyítése érdekében az 
értesítőt szíveskedjék magával 
vinni. Szavazni a következő 
érvényes igazolvány(ok) be-
mutatásával lehet: lakóhelyet 
tartalmazó személyazonosító 

igazolvány, vagy lakcímiga-
zolvány és személyazonosító 
igazolvány, vagy  lakcímiga-
zolvány és útlevél, vagy lak-
címigazolvány és 2001. január 
1-jét követően kiállított veze-
tői engedély. Természetesen, 
ha valaki igazolással szavaz, 
az igazolást is magával kell 
vinnie.
A mozgásában gátolt választó-
polgárt szavazásának lehetővé 
tétele érdekében – kérésére 
– a szavazatszámláló bizottság 
legalább két tagja mozgóur-
nával felkeresi. Mozgóurnát 
a szavazás napja előtti napig, 
tehát június 6-án délután 16 
óráig lehet írásban kérni a He-
lyi Választási Irodától (telefon: 
3474-907), illetve a szavazás 
napján a lakóhely szerinti sza-
vazatszámláló bizottságtól.
Amennyiben a szavazásnak 
nincs akadálya, a szavazat-
számláló bizottság átadja a 
választópolgárnak a szavazó-
lapot, melyet a választópolgár 
jelenlétében hivatalos bélyeg-
zőlenyomattal lát el. A szava-
zólap átvételét a választópolgár 
a névjegyzéken saját kezű alá-
írásával igazolja. A szavazólap 
kitöltéséhez szavazófülke áll a 
választópolgár rendelkezésé-
re. Ennek igénybevétele nem 
kötelező. Jelöltre szavazni a 
jelölt neve alatti, feletti vagy 
melletti körbe tollal írt két, 
egymást metsző vonallal lehet. 
A választópolgár a szavazóla-
pot ezek után borítékba teszi 
és a szavazatszámláló bizott-
ság előtt urnába helyezi. 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

EP választás 2009

z ember azt hinné, hogy 
az, hogy a Balatonban 
lehet fürdeni, az nem 

lehet kérdéses. Vannak persze 
aszályos nyarak, mikor a víz 
visszahúzódik, a déli parton 
sokat kell gyalogolni egy fel-
nőttnek, míg nyakig ér a víz. 
Ilyenkor szoktak a szakembe-
rek vitatkozni, hogy mindezt 
hagyni kell-e, vagy a lehetősé-
gekhez képest fel kell tölteni. 
Az ökológusok általában azt 
mondják, hogy legnagyobb ta-
vunkat hagyni kell úgy ahogy 
van, a víz szintje előbb-utóbb 
úgyis emelkedni fog, nem kell 
beavatkozni a természetes 
folyamatokba. Igaz, szélső-
séges esetben a Balaton ki is 
száradhat. Erre századokkal 
korábban már volt példa, igaz 
akkoriban még nem voltak szá-
mottevő mértékben turisták, és 
nem volt erre épülő szolgáltató 
szektor, sőt  az ökológia mesz-
sze nem volt ilyen fejlett tudo-
mány, mint napjainkban.
Reméljük, a Balaton belátha-
tó időn belül nem szárad ki. 
Akkor mi veszélyeztetheti a 
benne való fürdőzést? Keve-
sen tudják, hogy néhány évvel 
ezelőtt egy uniós szabályozási 
terv bizony veszélyeztette a 
megszokott balatoni nyara-
kat. A veszélyt úgy hívták: 
fűrdővíz direktíva (irányelv). 
Ez az irányelv egységesen vo-
natkozott volna az európai vi-
zekre, tavakra, tengerekre. Ha 
az Unió változatlan formában 
fogadta volna el a tervezetet, 
az megtiltotta volna  a fürdést 
a Balatonban!

Ekkor szólalt fel a vitában 
Hegyi Gyula szocialista kép-
viselő:

„Tisztelt Elnök Úr!
Magyarországon van egy vic-
ces szólás, miszerint valaki a 
fürdővízzel együtt  a gyereket 
is kiönti. Sajnálom, hogy ezt 
kell mondanom Önnek, de ez a 
véleményem a javaslatról.
A Tanács közös álláspontja re-
álisan közelíti meg a témát, át-
érezve a különböző tagállamok 
és azok régióinak problémáit. 
Képviselőtársam, Maeten úr 
által készített jelentés pont ezt 
a kompromisszumot borítja fel, 
példának okáért azzal, hogy 
törli a „megfelelő” kategóriát. 
A hétköznapi emberek meg-
értik, hogy ez mit jelent: bár a 
víz lehet, hogy nem tökéletes 
a fürdőzésre, de egyben nem 
is veszélyes. Ezt hívjuk józan 
észnek.
A tenger és tavak öntisztulási 
folyamata különbözik. Ezért 
állított fel a Tanács bölcsen két 
különböző előírást a fürdőzéssel  
kapcsolatban, egyet a tenger-
vízre, egyet pedig az édesvízre. 
A jelentést készítő viszont el-
utasítja. A Maeten-jelentés egy-
ben azt is központilag előírná a 
tagállamoknak, hogy milyen 
nyelven tegyék közzé a vízmi-
nőséggel kapcsolatos informá-
ciókat. Ez nem egy jó ötlet. Ha 
az emberek egy része úgy dönt, 
hogy nemmel szavaz az Euró-
pai Alkotmányra, akkor ponto-
san az ilyen és ehhez hasonló, 
a túlszabályozást erősítő jelen-
tések miatt fognak így tenni.”

A vita hosszú volt, de végül si-
került jól lobbizni. A hónapo-
kig tartó egyeztetés után Hegyi 
Gyula újabb hozzászólása már 
barátságosabb lehetett.
„A szocialista frakció magyar 
képviselőjeként elégedett va-
gyok a fürdővíz direktíváról 
szóló egyeztetés eredményé-
vel. Hosszasan vitáztunk előbb 
a Környezetvédelmi Bizottság-
ban, és később az Egyeztető 
Bizottságban is róla.
Nem volt könnyű tisztázni, 
hogy számos kritériumot nem 
tudunk úgy alkalmazni a szá-
razföldi parti vizek és tavak 
esetében - például a Balatonon 
Magyarországon - mint ami-
lyet alkalmazunk mondjuk az 
Atlanti Óceánnal kapcsolat-
ban. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem látnánk szívesen a szi-
gorú szabályokat folyóinkon, 
tavainkon. De kell látni, hogy 
a tavak és az óceánok nyilván-
valóan különbözőek. 
A szárazföldi országoknak, 
mint Magyarországnak vagy 
Ausztriának, joguk van 
használni fürdővizeiket. Ma-
gyarország fürdőtavainak 
környékén tiltva van az ipari 
és mezőgazdasági tevékeny-
ség, s a szennyvízrendszer 
lefedettsége a háztartásokban 
majdnem 100%-os. Számos 
dolgot tudunk fejleszteni, de 
nem tudunk óceánná varázsol-
ni egy tavat.
A jelenlegi megoldás elfogad-
ható, bár sok munkát fog je-
lenteni hazámnak. Bezár majd 
néhány strand, sokat fejlesz-
teni kell; de ez az ára a tiszta 

és egészséges környezetnek. 
Támogatom tehát az elégsé-
ges kategóriára vonatkozó 
kompromisszumot. Szintén 
fontosnak tartom a partokon 
elhelyezett, vízminőséget 
jelző nyilvános információs 
táblákat. A Balaton körül a 
strandokon máris tábla jelzi 
a vízminőséget magyarul, 
angolul, németül és oroszul. 
Természetesen hozzáadhatjuk 
a francia nyelvű változatot 
is, remélve, hogy egyre több 
turista érkezik majd Francia-
országból és a francia ajkú 
országokból.
A legutóbbi felszólalásom al-
kalmából, a jelentés második 
olvasatának vitájában elég 
kemény hangot ütöttem meg. 
Ez az egyperces limitnek, il-
letve a felhevült vitának volt 
köszönhető. Most azonban 
megköszönném Maaten úr-
nak kompromisszumkészsé-
gét és konstruktív javaslatait. 
Jó munkát végzett.
Remélem, meghívhatom majd 
Magyarországra, s akkor majd 
a saját szemével látja, milyen 
tiszta és kellemes a mi tavunk, 
a Balaton.”
Azt hinnénk, szinte mindegy, 
hogy ki képviseli Brüsszelben 
hazánkat. Hát nem! Az Euró-
pa Parlamenti választások-
nak nem csupán belpolitikai 
következményei vannak. Az 
dől el, hogy alkalmas kép-
viselőket sikerül-e választa-
nunk az ország érdekeinek 
védelmére.
Hogy például nyugodtan le-
hessen fürödni a Balatonban.

Lehet-e fürödni 
a Balatonban?

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

A

Tájékoztató az Európai Parlament magyar tagjainak választásáról

A választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 10. § (2) 
bekezdése alapján, mint a He-
lyi Választási Iroda Vezetője 
az alábbi szavazókört jelölöm 
ki, ahol azok a választópol-
gárok szavazhatnak, akiknek 
lakcíme a lakcímbejelentésre 
vonatkozó jogszabály értel-
mében csak az adott település 
megnevezését tartalmazza, 
illetőleg akik igazolással ren-
delkeznek:
21. szavazókör JATE Buda-
pesti Média Intézet (Budapest 
XIX., Fő utca 22.).

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
jegyző

HIRDETMÉNY

Szavazókör
Dr. Istvánfi Sándor

– a Helyi Választási Iroda vezetője
Dr. Kiss Anna 

– a Helyi Választási Iroda helyettes vezetője
Kaposi György 

–  az oktatási ügyek koordinátora, előadója, az 
aljegyző távollétében irodavezető helyettes

Réti Gábor 
– informatikai, számítástechnikai ügyekért felelős

Füredi Péter 
– informatikai, számítástechnikai ügyekért felelős

Szántó Lászlóné 
– szervezési feladatok felelőse.

Sebestyén Andrea 
– szervezési feladatok felelőse.

Holicska Sándorné 
– szervezési feladatok felelőse.

Póti Tímea 
– VÜR és HVI adminisztrációs feladatok felelőse

Horog Magdolna 
– VÜR és HVI adminisztrációs feladatok felelőse

Dr. Veres Anikó 
– névjegyzéki és okmányirodai feladatok felelőse

Székelyné Schwarcz Mária 
– névjegyzéki és okmányirodai feladatok felelőse

Tóth Ferencné 
– pénzügyi és gazdasági feladatok felelőse

Horváth Katalin 
– pénzügyi és gazdasági feladatok felelőse

Bors Tibor 
– logisztikai feladatok felelőse

A Helyi Választási Iroda címe:
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. ép. I. 27.
Jegyzői Kabinet Iroda tel.: 347-4567 vagy 282-9742, 
fax: 282-9964, e-mail: jegyzo@kispest.hu

A Helyi Választási iroda tagjai

Meghívó
A felújított Városház téren Kispest Önkormányzata átadó ünnepséget tart 
április 29-én, szerdán 17 órakor, amelyre tisztelettel meghívjuk Önöket.

A rendezvényen faültetéssel, tombolasorsolással, sok nyereménnyel várjuk Önöket,  
és beindítjuk az új szökőkutat, valamint az ünnepség résztvevői közül kisorsoljuk 

azt a szerencsés kispestit, akinek betonba öntött kézlenyomatát elhelyezzük a téren. 
A jó hangulatról az Obsitos Zenekar fúvósai gondoskodnak.

Kispest Önkormányzata
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KISPESTEN MARADT 
A KUPA

A Tájfun Sportegyesület spor-
tolóinak első hazai versenye 
ebben az évben a március 29-i 
Egerben rendezett IX. Orszá-
gos Diákolimpia és Engrich 
Mariann Emlékverseny volt. 
A kerületben 19 éve működő 
egyesület a taekwondo sportág 
legnagyobb utánpótlás nevelő 
bázisa, 2002 óta sorozatban hét 
alkalommal bizonyult veretlen-
nek diákolimpián, így már  hét 
éve a Magyar Taekwondo Szö-
vetség  vándorkupája a Tájfun 
Sportegyesületnél van. A jó 
sorozat folytatódott, a márciusi 
hétvégén nyolcadik alkalommal 
állhatott a dobogó legfelső foká-
ra a csapat, és ismét egy évig a 
kerületnél marad a vándorkupa.
A versenyen első helyezést ért 
el Gál Gergely, Matei Adrien, 
Cvetkó Dóra, Oláh Bence, Ke-
néz Barnabás, Kolesár Szundy 
Fanni, Mester Zoltán, Varga 
Erik, Fekete Kristóf, Barta 
Szonja és Domán Blanka. Má-
sodik lett Bács Csenge, Simon 
Mihály, Tar Balázs, Führinger 
Levente, Füredi Rebeka, Ér-
melléki Márk, Szőke Alexand-
ra, Varga Róbert, Mező Milán, 
valamint Kolesár Szundy Kin-
ga. A dobogó harmadik fokára 
Jármai Lajos, Führinger Olivér, 
Balog Márton, Bokor Dániel, 
Kenéz Attila és Kaszab Szil-
veszter állhatott fel.

DÍJÁTADÓ

A Tájfun Sportegyesület 
két kadet korosztályú ver-
senyzője Braun Tímea és 
Kenéz Attila kimagasló 
tanulmányi és sporttelje-
sítményének köszönhetően 
elnyerte a „Magyar Köztár-
saság jó tanuló - jó sporto-
lója 2008” kitüntető címet.  
Az ünnepélyes díjátadót az 
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium rendezte márci-
us 30-án a Magyar Néprajzi 
Múzeumban. A díjazottak 
Südi János államtitkártól 
vehették át az oklevelet és 
az emlékplakettet.

NEMZETKÖZI SIKER

Március 21-22-én a Tájfun 
Sportegyesület sportolói 
közül négyen a Magyar 
Válogatott színeiben 
versenyeztek a Nyílt 
Holland Bajnokságon, 
Eindhovenben. Sobotkáné 
Fábián Éva vezetőedző la-
punknak hangsúlyozta, az 
„A” kategóriás versenyen 
a világ minden tájáról ér-
kezett népes mezőny in-
dult. Elmondta, Herczeg 
Viviennek az ifjúsági 
korosztályban harcos küz-
delmekkel sikerült bronz- 
érmet nyernie.

Taekwondos eredmények
SPORT

Márciusban a Kispesti Tűz-
őrség állománya három alka-
lommal tűzesethez, hatszor 
műszaki mentéshez, egyszer 
pedig téves jelzéshez vonult 
ki a kerületben – tájékoztatta 
a Kispestet Sándor László 
Őrségparancsnok. Megtud-
tuk, a tűzesetek során szemé-
lyi sérülés nem történt, míg a  
műszaki mentések során egy 
személy sérült meg. A tűzoltó 
hadnagy lapunknak elmond-
ta, március 27-én 20 óra 40 

perckor a Rákóczi utcában 
lévő 10 emeletes ház nyolca-
dik emeleti lakásának kony-
hájában égett az elszívó be-
rendezés, melyet a helyszínre 
érkező raj rövid időn belül 
eloltott. A füst a lakóépület 
elszívó berendezésén keresz-
tül telítette az alatta és felette 
lévő lakásokat is.   Másnap 21 
óra 15 perckor a Vas Gereben 
utcába riasztották a kispesti 
tűzoltókat, ahol  két égő sze-
lektív hulladékgyűjtőt kellett 

eloltaniuk. Személyi sérülés 
egyik esetben sem történt.
Március 5-én 18 óra 55 perc-
kor a Hofherr Albert utcában 
személygépkocsival ütközött 
egy menetrend szerinti BKV 
busz, a kiérkező tűzoltóknak 
a baleset következtében ke-
letkezett forgalmi akadályt 
kellett megszüntetniük. Már-
cius 11-én 05 óra 54 perckor 
a Lehel utcában egy Audi és 
egy Skoda Octávia ütközött, 
melyben az egyik jármű 

vezetője súlyos fejsérülést 
szenvedett. A kiérkező raj a 
sérültet átadta a mentőknek, 
majd megszüntette a forgalmi 
akadályt. Másnap 16 óra 30 
perckor a Kisfaludy utcában 
akadt dolguk a tűzoltóknak, 
ahol egy BMW száguldott 
bele több parkoló autóba.  
Megtudtuk, személyi sérülés 
szerencsére nem történt, de 
jelentős forgalmi akadályt 
kellett megszüntetniük a kis-
pesti lánglovagoknak.

TÜZES HÍREK

Tűzesetek és balesetek

Futópaddal bővült nemrégiben 
a Kispesti Tűzőrség eszköz-
állománya, a berendezést be-
szerzésére a Közalapítvány a 
XVIII. Kerület Biztonságáért, 
az Europark, valamint a Hervis 
sportáruház nyújtott támogatást 
– tudtuk meg Sándor László 
őrségparancsnoktól. A tűzoltó 
hadnagy elmondta, az állomá-
nyában szolgálatot ellátó tűz-
oltóknak évente kemény fizikai
állapotfelmérésen kell részt ven-
niük, és ahhoz, hogy a szintidők 

betartása mellett ezt sikeresen 
végre tudják hajtani, folyama-
tosan edzésben kell lenniük. 
Ennek érdekében a kispesti tűz-
őrség rendelkezik kondicionáló 
teremmel, ahol különböző erő-
fejlesztő gépek találhatók, ám 
ezek nagy része  már elavult, 
elhasználódott az évek során. A 
cserét a tűzoltóság nem minden 
esetben képes finanszírozni,
ezért különösen nagy segítsé-
get jelent egy-egy támogatás 
– hangsúlyozta lapunknak a 
tűzőrségparancsnok.

ADOMÁNY

Futópadot 
kaptak 
a tűzoltókKözoktatásról szóló mó-

dosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 24.§ értelmében az 
óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek 
neveléséhez szükséges, a 
teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások kereté-
ben folyik.
Az óvodába a gyermek har-
madik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. Az 
újonnan jelentkező gyerme-
kek fogadása az óvodai neve-
lési évben – amennyiben azt 
a férőhelyek száma lehetővé 
teszi – folyamatosan történik.
A gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köte-
les óvodai nevelésben részt 
venni, melynek teljesítéséért 
a szülő felelős.

Mit kell tudni az óvodai felvé-
telekről?
Az óvodai felvétel jelentkezés 
alapján történik. Jelentkezni 
a meghirdetett időpontban a 
lakóhely szerinti körzetileg il-
letékes – vagy választott – ön-
kormányzati továbbá nem ön-
kormányzati óvodában lehet. 
A jelenleg bölcsődében elhe-
lyezett gyermekekre vonatko-
zó igényt is be kell jelenteni. 

A jelentkezés időpontja: 
2009. május 4-8.

A beíratáskor be kell mutatni 
a szülő, illetve gyermekének 
személyazonosságát, lakcím-
ét igazoló dokumentumot, a 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát. A sajátos nevelési 
igényű gyermekeket nevelő 
óvodába való felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs bi-
zottság javaslata szükséges.
Az új gyermekek fogadása a 
tanév – nevelési év első nap-

jától folyamatosan történik. 
Az óvodai nevelés nemzeti-
ségi nyelven is folyhat. Egy 
adott nemzetiséghez tartozó 
gyermek anyanyelvén, anya-
nyelven és magyar nyelven 
vagy magyar nyelven része-
sülhet óvodai nevelésben. A 
Fővárosban több kerületben 
működik nemzetiségi, illetve 
nemzetiségi nyelven is nevelő 
óvoda, ezek listája a  kerületi 
intézményekben kifüggesztett 
HIRDETMÉNY-en található. 

A gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, 
amelynek körzetében lakik, 
illetőleg ahol szülője dolgozik. 
Az óvodai felvételről, átvé-
telről az óvoda vezetője dönt. 
Ha az óvodába jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvoda-
vezető, több óvoda esetében az 
óvoda fenntartója bizottságot 
szervez, amely javaslatot tesz 
a felvételre. Az óvodai kör-

zethatárok, valamint a sajátos 
nevelési igényű gyermekekre 
vonatkozó körzethatárok meg-
tekinthetők az önkormányzat 
és az óvodák hirdetőtábláján, 
valamint a www.kispest.hu 
honlapon.
Az óvodavezető a felvételek 
lezárásáról – a felvételekről 
hirdetmény, az elutasításról 
határozat formájában – értesíti 
a szülőket 2009. június 6-áig. 
Az elutasító határozatot a szü-
lőnek meg kell küldeni. Az 
elutasított óvodai felvétellel 
kapcsolatos határozatok köz-
lésétől számított tizenöt napon 
belül a szülő eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be az óvoda-
vezetőnél. Az óvodavezető az 
eljárást megindító kérelmet 
nyolc napon belül – elbírálás 
céljából – önkormányzati 
óvoda esetében a fenntartó ön-
kormányzat jegyzőjéhez, nem 
önkormányzati óvoda esetében 
a fenntartóhoz küldi meg. 

Az első óvodai foglalkozási nap: 
a tanév - nevelési év első napja: 
2009. szeptember 1. (kedd). Ek-
kor történik az eddig bölcsődé-
ben elhelyezett, óvodába felvett 
gyermekek átvétele is.

Az óvodai felvételekről
HIRDETMÉNY

A

Közoktatásról szóló mó-
dosított 1993. évi LXXIX. 

törvény tankötelezettségről 
szóló 6-7. §-a értelmében tan-
kötelezettségének kezdetén 
minden gyermeket iskolába 
kell beíratni.
A 2009/2010. tanévben tankö-
teles az a gyermek, aki az isko-
lába lépéshez szükséges fejlett-
séget elérte, és 2009. év május 
31-ig a hatodik életévét betölti. 
A szülő kérelmére a gyermek 
tankötelessé válhat akkor is, 
ha a hatodik életévét december 
31. napjáig tölti be. A tankö-
telezettség teljesítése a tanév 
első tanítási napján kezdődik. 
A tankötelezettség kezdetéről, 
a tanuló felvételéről az óvoda 
véleménye alapján, illetőleg, 
ha a gyermek nem járt óvodá-
ba – vagy az óvoda kezdeméy-
nyezi – a nevelési tanácsadó 
véleménye alapján; a sajátos 
nevelési igényű gyermek ese-
tén a tanulási képességet vizs-
gáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakértői véleménye 
alapján az igazgató dönt. A 
beíratáskor be kell mutatni a 
szülő, illetve gyermekének 
személyazonosságát, lakcím-
ét igazoló dokumentumot, a 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, továbbá az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást. 

A beiratkozás időpontja: 
2009. április 23-én (csütör-
tök) 8-19, április 24-én (pén-
tek) 8-18 óráig

Ha a szülő a gyermek tankö-
telezettsége teljesítésével kap-
csolatban jogszabályban meg-
határozott kötelességét nem 
teljesíti, a jegyző a kötelesség 
teljesítését elrendeli. Azon 
szülőknek, akik nem a helyi 
önkormányzatok által fenntar-
tott általános iskolába kívánják 
beíratni gyermeküket, ugyan-
csak a beiratkozás szabályai 
szerint kell eljárniuk.

Iskolai beiratkozás
FELHÍVÁS

A
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Kispest: Több mint húszéves a 
Kispesti Uszoda, milyen jelen-
tősebb fejlesztések történtek az 
évek során, hogyan változott a 
vendégeik létszáma?

LÁNGI GÁBOR: A sportlétesít-
mény tavaly ősszel volt húsz-
éves, 1988 novemberében 
adták át, ám akkor még csak 
maga a két medence létezett, 
azóta azonban nagyon sok 
fejlődés történt az uszodában. 
Az évek során kialakítottunk 
egy napozókertet, mivel sajnos 
kerti medencénk nincsen. Van 
viszont számtalan sportpálya 
és egyéb, a vendégek szórako-
zását szolgáló szolgáltatásunk. 
Folyamatosan próbáltuk fej-
leszteni a kertet, és ugyanezt 
tettük bent a medencetérben 
is, hiszen ma már szaunáink, 
szoláriumaink vannak, mini 
konditerem, masszázslehető-
ség. Két évvel ezelőtt egy fon-
tos fordulóponthoz érkeztünk, 
amikor is egy nagyon jelentős 
modernizálást tudtunk elvé-
gezni az épületben: kiépítet-
tük a beléptető rendszert. Sok 
nehézsége ellenére, nagyon 
sok haszna van a rendszernek, 
az egyik legfontosabb, hogy 
a korábbiakhoz képest sokkal 
nagyobb biztonsággal zárja ki 
a jegy nélküli, illegális belépé-
seket. Az előcsarnokban büfé 
és sportbutik áll rendelkezésre 
a hozzánk látogatók számára. 
Az uszoda  kertjében talál-
ható még két strandröplabda-
pálya, melyekre azért is va-
gyunk nagyon büszkék, mert 
az első, 1993-ban épült pálya, 
Budapesten az első ilyen léte-
sítmény volt. Emellett van egy 

korszerű műfüves focipálya, 
ping-pong asztalok, lengőte-
ke, minigolf, és bográcsozási 
lehetőséget is biztosítunk ven-
dégeink számára, vagyis akár 
az ebédjüket is megfőzhetik 
nálunk, hiszen magán az élel-
miszer alapanyagokon kívül az 
összes hozzávaló kellék itt ren-
delkezésre áll.

Áprilisban szokatlan módon 
hirtelen küszöntött be a jó idő, 
mikor nyit az uszoda kertje és 
mettől meddig fogad vendége-
ket?

LÁNGI GÁBOR: A napozókertet 
hivatalosan május elsején nyit-
juk, de próbáljuk a munkálato-
kat olyan intenzitással végezni, 
hogy ha az idő engedi, akkor 
már pár nappal előbb is kinyis-
sunk, hiszen már most is len-
ne rá igény, ezért rohammun-
kában végezzük el a szokásos 
tavaszi kertészeti munkákat. 
Nyitás után a kert szeptember 
15-ig áll majd vendégeink ren-

delkezésére minden nap 9-től 
18 óráig. 

Mennyire népszerű a kerületi 
uszoda, és ez hogyan változott 
az elmúlt években? 

LÁNGI GÁBOR: Az elmúlt húsz 
év első időszakában rengete-
gen látogattak minket, hiszen 
hiányt pótolt az akkor új léte-
sítmény, majd volt pár olyan 
év, amikor csökkent a látoga-
tók száma, de örömmel mond-
hatom, hogy az elmúlt év no-
vembere óta napjainkig megint 
fellendülőben van a vendégfor-
galom. Véleményünk szerint 
ennek egyik oka, hogy úgy 
döntöttünk, elfogadjuk mi is 
az üdülési csekket. Ez minden-
képpen megnövelte a vendég-
számot, és természetesen pró-
báljuk fokozatosan fejleszteni 
szolgáltatásainkat, hiszen fel 
kell venni a versenyt a környé-
künkön levő konkurenciával. 

A főszezonban milyen progra-
mokkal várják a kispestieket? 

LÁNGI GÁBOR: Május elsején 
indul a kerületi strandröplab-
da-bajnokság, már négy pá-
lyán, hiszen a velünk szom-
szédos középiskolában is van 
két pálya. A  nagyszabású 
bajnokság folyamatosan zajlik 
majd a nyár folyamán. Május 
5-én a műfüves focipályánkon 
kezdődik a kerületi meghívá-
sos amatőr kispályás futball-
bajnokság, melyen a csapatok 
létszámától függően minden 
kedden és csütörtökön lesznek 
majd mérkőzések. Ehhez kap-
csolódva megjegyzem, hogy 

mind a két röplabdapályát még 
nyitás előtt felújítjuk. A strand-
röplabda-pálya új, jobb minő-
ségű homokot kap a Kispest 
SE jóvoltából. Természetesen 
mind a strandröplabda-pályá-
kat, mind a műfüves focipályát 
előzetes  foglalás után bárki 
használhatja, a bajnokságok 
pedig nyitottak a nagyközön-
ség számára. 
Május utolsó napján a Kispesti 
Uszoda napozókertje ad majd 
otthont a kerületi gyermeknap-
nak. A rendezvény bárki szá-
mára látogatható, és az uszoda 
szolgáltatásait ingyenesen le-
het majd igénybe venni. Június 
utolsó napján lesz a köztiszt-
viselők napja, amelyet most 
először az önkormányzat örö-
münkre a Kispesti Uszoda na-
pozókertjében kíván megren-
dezni, melyen  reggel nyolctól 
este 21 óráig tartanak majd a 
programok. 
Állandó programjaink közé 
tartoznak az intézményünk ál-
tal szervezett táborok. Ellentét-
ben a korábbi évek hagyomá-
nyával idén nem két helyszínen 
táboroztatunk, mivel nyáron 
felújítják a Kós iskola kazán-
ját, amely közös a tanuszodá-

Indul a főszezon 
az uszodában
A Kispesti Uszoda igazgatóját, Lángi Gábort a sportléte-
sítmény eddigi fejlesztéseiről és a közeljövő terveiről, vala-
mint a nyári programkínálatáról kérdeztük.

éval. Így táboraink idén csak  
a Simonyi Zsigmond utcai 
uszodában lesznek, ahol kilenc 
héten keresztül folyik majd a 
táboroztatás. Alapvetően zö-
mében olyan gyerekek tábo-
roznak nálunk, akik év közben 
is ide járnak. A jelentkezések-
ről az oktató pedagógusoknál 
lehet érdeklődni, másrészt az 
interneten és az uszoda faliúj-
ságján is megtalálhatók a rész-

letek. Reggel 7-8 óra között ér-
keznek a gyerekek, és délután  
négy és fél hat között lesz a 
távozás, vagyis  egész napos 
programot kínálunk a gyere-
keknek kilenc héten keresztül, 
amibe természetesen bármikor 
be lehet csatlakozni. Tábora-
inkban egyértelműen a sport 
és a szórakozás áll a közép-
pontban, melyekben a kétszeri 
étkezés mellett sok-sok úszás 
és egyéb kiegészítő progra-
mok gondoskodnak majd a 
gyerekek szórakoztatásáról, 
rossz idő esetén a szomszédos 
gimnázium tornatermét tudjuk 
majd használni.

Sajnos a kerületben nincs kül-
téri strand, az uszoda műszaki 
lehetőségei megfelelőek lenné-
nek ennek kialakítására, mi az 
oka annak, hogy még sincs? 

LÁNGI GÁBOR: A kerti me-
dence létesítésének egyetlen 
akadálya van, mégpedig az 
anyagi források hiánya. Ma-
napság egy kerti medence ki-
alakítása, létrehozása nagyon 
sok pénzbe kerül, így  azt kell 
mondanom, hogy a pillanat-
nyi gazdasági helyzet nem 
alkalmas arra, hogy medencét 
alakítsunk ki. Ezért próbáljuk 
egyre inkább fókuszba he-

lyezni a kint lévő sportlétesít-
ményeinket, melyek viszont a 
szomszédos uszodákban nin-
csenek. 

Mik a közeljövő legfontosabb 
tervei? 

LÁNGI GÁBOR: Talán nem kell 
hangsúlyoznom, hogy a gaz-
dasági világválság idején, ne-
héz helyzetben éljük minden-
napjainkat, de természetesen 
arra törekszünk, hogy amíg 
lehet, ezt ne érzékeljék a ven-
dégeink. Annak érdekében, 
hogy a szolgáltatások színvo-
nalát tartani tudjuk, minden 
lehetséges módon pénzhez 
próbálunk jutni, leginkább 
pályázatok útján. Jelenleg 
is két helyre pályáztunk, az 
egyik a Fővárosi Önkormány-
zat által kiírt pályázat, míg a 
másik a helyi önkormányzat 
pályázata. A közeljövő egyik 
legnagyobb fejlesztése au-
gusztus 17. és szeptember 7. 
között lesz, amikor a karban-
tartás miatt zárva is leszünk. 
Ha sikerül addig annyi anya-
gi  forrást előteremteni, ak-
kor a tető rekonstrukcióját 
végeztetjük el, ha nem, akkor 
kisebb fejlesztéseket hajtunk 
végre az uszodában. Ezen 
kívül komoly szakmai lobbit 
folytatunk a Magyar Fürdő-
szövetségben, nagy hang-
súlyt fektetünk a humánerő-
forrás fejlesztésére. Ennek 
érdekében munkatársainkat 
tovább- illetve átképezzük, 
célunk az, hogy egy-egy 
munkakörben dolgozó kol-
léga több szakterülethez is 
értsen, valamint a vendé-
gekkel mindenki kulturáltan 
és udvariasan viselkedjen. 
Ezért elkészítettünk egy eti-
kai kódexet, melyben tétele-
sen meghatároztuk, hogy a 
kollégáktól a vendégeinkkel 
szemben milyen magatartást 
vár el az uszoda vezetése.

SZABADIDŐ

Lángi Gábor,
a Kispesti Uszoda igazgatója

prilis 10-én befejeződött az 
Europark húsvéti jótékony-

sági rendezvénysorozata, a be- 
vásárlóközpontban két aján-
dékokkal teli óriástojást adtak 
át a Kispesti Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatnak.
Az ünnepi készülődés és a jóté-
konyság jegyében április 6-án 

kezdődött rendezvénysorozat 
ideje alatt a bevásárlóközpont 
az érdekes programok mellett 
a húsvéti szigeten elhelyezett 
két különleges díszítésű, 150 
cm magas óriástojásokban 
gyűjtött ajándékot kispesti 
rászoruló családoknak. Az 
ajándékok április 10-i átadá-
sában a Kispesti Tűzőrség 

munkatársai, valamint Gajda 
Péter polgármester is közre-
működött, aki örömét fejezte 
ki a bevásárlóközpont újabb 
kezdeményezésével kapcso-
latban, amely – mint mondta 
– ismét segítséget nyújtott a 
kerületiek számára. Az ünnep-
ség után Farkasházi Réka szí-
nésznő gitárral kísért műsorral 
kedveskedett a kicsiknek, de a 
programból a gyerekek köré-
ben töretlen népszerűségnek 
örvendő arcfestés sem hiány-

zott. Vighné Vincze Erzsébet, 
a Kispesti Családsegítő veze-
tője lapunknak elmondta, az 
Europark adománya – mely-
ben könyvek, rajzeszközök, 
édességek és játékok voltak 
– nagy segítséget jelentett az 
ünnepekre a kerület rászoruló 
családjainak és gyermekei-
nek. Geiger Judit, a bevásár-
lóközpont marketing vezetője 
hangsúlyozta, további jóté-
kony célú események is sze-
repelnek a terveik között. 

Húsvéti ajándékok
Á
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A Wekerlei Társaskör Egye-
sület vezetősége meghatá-
rozta a 2009. évi közgyűlés 
időpontját, és felkérte az el-
nököt, hogy a jogszabályok-
nak megfelelően hívja össze 
a közgyűlést. A közgyűlésen 
azok a tagok választhatnak és 
választhatók, akik a 2008. évi 
tagdíjukat befizették.
A kitűzött időpont: 2009. má-
jus 8. 18 óra. Helye: Munkás 
Szent József Közösségi Ház, 
Pannónia út 26. 
Napirend: 1. Az elnök be-
számolója. 2. A Felügyelő Bi-
zottság jelentése. 3. A 2008. 
évi közhasznúsági jelentés el-
fogadása. 4. A 2009. évi költ-
ségvetési terv ismertetése és 
elfogadása. 5. Felhatalmazás 
a vagyon konvertálására. 6. 
Az alapító okirat módosítása. 
7. Új tisztségviselők választá-
sa. 8. Bejelentések. 
Abban az esetben, ha a tag-
ságnak legalább a fele + 1 fő 
nincs jelen, a közgyűlés hatá-
rozatlanképtelen, így a köz-
gyűlést az elnök elhalasztja. 

A megismételt közgyűlés a 
megjelentek számától függet-
lenül határozatképes az ere-
deti napirendi pontokban.
A megismételt közgyűlés 
időpontja: 2009. május 13. 18 
óra.
Helye: Munkás Szent József 
Közösségi Ház, Pannónia út 
26. 
A jelenlegi vezetés mandátu-
ma lejár, ezért a közgyűlésen 
tisztújítás történik. A veze-
tőség felállította a jelölőbi-
zottságot, akiknél érvényes 
tagsággal rendelkezők jelöl-
hetnek más tagokat vagy ma-
gukat. Jelölni elnököt, legfel-
jebb tizenkét elnökségi tagot, 
a felügyelő bizottság elnökét 
és két felügyelő bizottsági 
tagot lehet.
A jelölőbizottság tagjai és 
elérhetőségük: Csernainé 
Hajnal Zsuzsa asszisztens, 
tel./fax/üz.: 280-0114, e-
mail: cshzsuzsi@gmail.com. 
Dr. Mosonyi Annamária 
vezetőségi tag, tel./fax/üz.: 
281-1270, e-mail: mosonyi.
ugyved@t-online.hu. Dr. Ko-
vács Józsefné vezetőségi tag, 
tel./fax/üz.: 280-3991, e-mail: 
fulcimama@freemail.hu. 

WTE VEZETŐSÉGE

Közgyűlés
WTE

Tudja-e, hogy mit jelent a KINYE rövidítés?
ha igen .......................................................................................................................................

Vett-e már részt valamilyen KINYE programon?
Ha igen, milyen programon? .................................................................................................
Elnyerte-e tetszését a program? 
Ha igen, mi tetszett? ...............................................................................................................
Ha nem, min változtatna? ......................................................................................................

Tagja-e Ön a KINYE egyesületének?
Ha nem tervezi-e, hogy tagja legyen?

Milyen programokat látogatna állandó rendszerességgel?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Milyen programokat látogatna alkalmi jelleggel?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Elmenne-e olyan kirándulásra, amelyért fizetni kell?

Mennyi az az összeg, amit egy egynapos buszos kirándulásra kifizetne?
 
Szívesen részt venne-e ingyenes műsoros délutánon?

Részt venne-e fizetős (jelképes összeg) műsoros délutánon?

Részt venne-e batyus jellegű (hozott étel, ital) műsoros délutánon?

Részt venne-e önvédelmi és vagyonvédelmi előadáson? 

Szívesen megnézné-e óvodás, iskolás korú gyerekek műsorszámát?
   
Látogatna-e süssünk-főzzünk receptcsere klubbot?

Látogatna-e Ön sakk szakkört? 

Mikulás napi ünnepségre elhozná-e unokáit?

Látogatna-e nyugdíjas könyvtárat? 

Ha van valamilyen ötlete, szívesen fogadjuk: ....................................................................
.......................................................................................................................................................

A kérdőívünk anonim, semminemű kötelezettséggel nem jár. Kérnénk, hogy a kérdőívet vála-
szaikkal az alábbi címre szíveskedjen elküldeni:
KINYE - 1193 Budapest, Csokonai utca 1-3., Veresné Mohos Angéla, KINYE elnök

Kérdőív nyugdíjasoknak
A Wekerlei Társaskör Egye-
sület április 26-án kerékpár 
versenyt szervez a Kós Károly 
téren. Óvodásoknak, babák-
nak 9.30-12.00 óra között, 
felső tagozatos diákoknak 10-
12 óra között, alsó tagozatos 
tanulóknak  14-16 óra között, 
este 20-21 óra között korhatár 
nélkül mindenkinek. Nevezés 
a helyszínen, a szervezők kérik 
a jelentkezőktől a bukósisak 
használatát. Információk,  Csu-
torás Róbert: 06-70-228-2703, 
Katona Bori: 06-30-523-0869.

SPORT

Wekerlei 
tekergés

NAPKÖZIS TÁBOR
Idén nyáron is változatos 
programokkal, jó hangulattal 
várjuk a kerületi általános is-
kolás gyermekeket a kerületi 
napközis táborba.
Ideje: június 22- augusztus 19.
Helyszín: Vass Lajos Általános 
Iskola (Csokonai u. 9.)
Részletesebb felvilágosításért 
keresse Horvay Marianne 
igazgatót a 282-9895-ös te-
lefonszámon vagy a horvay.
marianne@gmail.com e-mail 
címen!

A WEKERLEI GYERMEKHÁZBAN 
MŰKÖDŐ TÁBOROK
A táboraink ötnaposak, 9 órá-
tól 16 óráig tartanak. Napi há-
romszori étkezést biztosítunk.  
Részvételi díj: 18 000 Ft.

Mesés-bábos tábor
6 éves kortól 12 éves korig.
Mindennap más mese kerül 

elő a lovagok és királylányok 
világából. A történeteket kö-
zös játékokkal, szerepjátszás-
sal, diavetítéssel, bábozással 
dolgozzuk fel. Naponta fab-
rikálunk valami újat, bábokat 
készítünk.
Ideje: június 22-26.

FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel 
agyagtárgyakat készítenek, 
és megtanulnak korongozni, 
mintázni. A kész munkákat 
kiégetjük.
Ideje: június 29-július 3.

DIVATTERVEZŐ TÁBOR
8-14 éves korig. Színek-formák-
anyagok-t rendek-st í lusok. 
Régi idők és napjaink divatja. 
Ábrázolási technikák (kroki, 
kollázs, montázs, frottázs, 
akvarell). Lepelruhák, újrafel-
használt anyagok, kiegészítők. 
A tábor végén kiállítást és egy 

kis bemutatót rendezünk az 
érdeklődőknek.
Ideje: július 27-31.

PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások 
a képzőművészet világában. 
A XX. század híres festőinek 
nyomába indulunk. Sokféle iz-
galmas, érdekes technikával is-
merkedünk meg. Szünetekben 
szabadtéri játékokat játszunk. 
Az alkotásokból kiállítást ren-
dezünk a Gyermekházban.
Ideje: augusztus 3-7.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves 
korú gyermekek számára. 
Klasszikus balett alapok, mu-
sical és showtánc, társastánc, 
hip-hop, ír tánc. A tábor utolsó 
napján bemutatót rendezünk.
Ideje: augusztus 10-14.

FOLTVARRÓ TÁBOR 
Korhatár nélkül! Oktatás kez-
dő szintről is. Új technikák, 
trükkök elsajátítása a haladók-
nak.  
Ideje: augusztus 17-19.

TÁJÉKOZTATÓ

Nyári táborok

Az önkormányzat ebben az 
évben is köszönteni szeretné 
–  személyes jelentkezése alap-
ján – azokat a Kispesten élő 
házaspárokat, akik 2009-ban 
ünneplik 50. házassági évfor-
dulójukat. Várjuk jelentkezésü-
ket személyesen minden héten 
kedden és szerdán 14-15 óra 
között, valamint csütörtökön 
10-11 óra között a Báthory u. 
39-ben. Jelentkezéskor a sze-
mélyazonossági igazolványt és 
a házasságkötést, igazoló okira-
tot be kell mutatni. (Időpontot 
lehet egyeztetni a 357-9503-as 
vagy a 06-20-340-2552-es tele-
fonszámon). Jelentkezni lehet: 
augusztus 31-ig.

FELHÍVÁS

Házassági 
évforduló

Április 24-én reggel 9 órától 
nyílt napot tart a Kispesti 
Rendőrkapitányság (Ady End-
re út 29.). Az érdeklődők 20-25 
fős csoportokban, turnuson-
ként mintegy 45 percben meg-
ismerkedhetnek a rendvédelmi 
szervvel és Ady Endre úti épü-
letével. Előzetes jelentkezés 
szükséges. A részvételi szándék 
jelzése és az időpontok egyez-
tetése a sandor.bodnar@gmail.
com e-mail címen, illetve a 06-
20-989-1733-as telefonszámon 
április 17-ig lehet. A lakosság 
mellett a szervezők szeretettel 
várják óvodai, iskolai csopor-
tok jelentkezését is!

SZABADIDŐ

Nyílt nap a 
rendőrségen
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Tisztelt Kispesti Nyugdíjasok! Nyugdíjas egyesületünkben jelenleg heti rendszerességgel torna és 
kézimunka szakkör működik. A Kispesti Vigadóban havi 3 alkalommal – szerdánként – és a Kossuth 
Klubban minden hónap első hétfőjén a KINYE műsoros délutánt rendez. Az ezoterikus klub most 
indul szervezésünkben. Szeretnénk egy igényfelmérést készíteni, hogy milyen előadásokat és ren-
dezvényeket látogatnának szívesen. Ebben kérnénk szíves segítségüket.

Egy kispesti lakos felje-
lentést tett a XIX. kerületi 
Szabálysértési Hatóságnál, 
mert ismeretlen személy 
kicsalt tőle 20 ezer Ft-ot. 
Az eset leírása: február 
20-án a sértett az újságban 
TV szerelőt keresett, akit 
az újságban feltüntetett 
06-20-531-7638, illetve 
a 06-20-542-3529 számú 
telefonszámon fel is hí-
vott. A férfi kiment a sér-
tetthez, leült a TV-hez és 
figyelte a TV működését.
Majd egy kis idő elteltével 
felállt, kijelentette, hogy a 
TV készülék jól működik, 
elkért a sértettől 20 ezer 
Ft-ot és távozott. A sértett 
a férfi távozása után észlel-
te, hogy a hiba nem került 
elhárításra. 
A sértett arról is tájékoz-
tatta a hatóságot, hogy 
egy másik lakó is kihívta 
ezt a férfit, és azóta az a
TV működésképtelen. A 
TV szerelőt a sértett a mai 
napig nem tudta elérni. A 
„TV szerelő” kb. 40-45 
éves, kicsit kövérkés és 
170 cm magas, vékony 
hangú férfi.
Kérem, aki a leírtak alapján 
az ismeretlen férfi személy-
azonosságára vonatkozóan 
adattal rendelkezik, továb-
bá, akit a férfi hasonló mó-
don megkárosított, illetve, 
aki a fent megjelölt tele-
fonszámon kihívta a „sze-
relőt”, és erről tanúként 
nyilatkozni tud, keresse 
meg a szabálysértési irodát 
(ügyintéző: Nagy Attila 
szabálysértési vezető ta-
nácsos, elérhetőség: 3474-
586 Bp. XIX. Városház tér 
18-20 C. épület fszt.19., 
ügyfélfogadás: hétfő: 14-
18, szerda 8-16.30, péntek 
8-12.).

FELHÍVÁS

Különös eset

A Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat áprilisi ese-
ményei

Április 21. 8 óra: 
Egészségnap (II. sz. Gondozá-
si Központ Kossuth L. u. 202.)

Április 28. 8 óra: 
Egészségnap (II. sz. Gondozá-
si Központ Kossuth L. u. 202.)

Április 16. 13 óra: 
Költészet napja (III. sz. Gondo-
zási Központ Ady E.. u. 110.)

Április 10.10 óra: 
Egészségmegőrző torna 
(V./a sz. Gondozási Központ 
József A u. 77.)

Április 15.14 óra: 
Filmvetítés, a Passio című film
megtekintése 
(V./a sz. Gondozási Központ 
József A u. 77.)

Április 15. 14 óra: 
Filmvetítés, az Indul a bakter-
ház című film megtekintése
(V./b sz. Gondozási Batthyány 
u. 33.)

Április 30. 14 óra: 
Filmvetítés, az Sziámi macska 
című film megtekintése (V./b
sz. Gondozási Batthyány u. 33.)

Klubprogramok

Múlt hónapban folytatódott az 
év végén elindított Irodalmi 
Pódium sorozat a Városház téri 
Halásztanya étteremben. Már-
cius 30-án Rédai Gábor költő 
Tükörben homályosan című 
verseskötetét mutatták be. 
A közönségtalálkozón a köny-
vet Juhos-Kiss János János 
ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe, Papp János színművész 
verseket szavalt, az esten Kiss 
Kornél és Léh György műkö-
dött közre.

KULTÚRA

Irodalmi 
Pódium



16 2009. április 15. 172009. április 15.

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. május 4. A helyes megfejtők között könyveket és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Mielőtt elindultunk, kipróbáltam mindet”. Nyerte-
seink: Szamosi István (Corvin krt.), Nyikos László (Zrínyi 
utca). A nyereményeket postán küldjük. 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 szentmise. „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 ½ 8 és 18 órakor. Vasárnap: 
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimá-
dás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. Nagyheti 
szertartások: nagycsütörtökön és nagypénteken este 6-
kor, nagyszombaton este 8-kor. Plébánia hivatal: hétfő-
től péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 5. Tel: 357-
0547). Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 
16.): Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek 
részére szerdán de. ½ 10 órakor. Alapvető katekézis fel-
nőttek részére ápr. 15-én és 29-én, szerda este 7 órakor.
 

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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ISMERETTERJESZTÉS

Április 17. péntek 18 óra
MÉSZÁROS BORI FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás megtekinthető: má-
jus 21-ig 

Április 20. hétfő 18 óra
Életmódklub: Az univerzális 
energia
(a harmonikus test, lélek, az 
egészséges ember)
Előadó: Albutiu Péter a Spirituál 
Humán Yoga Kutatóközpont el-
nöke
A belépés díjtalan!

Április 25. szombat 21-03 óráig
SALSA BULI

Tánctanítás és zenés, táncos 
showműsor
Közreműködnek a Salsa Con 
Timba Tánciskola tanárai
Belépődíj: 1 000 Ft

Április 28. kedd 18 óra  
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!”

középiskolák komolyan vicces 
bemutatkozása
GÁLAMŰSOR – több, mint 
húsz fellépő a kerület sulijaiból 

Április 30. csütörtök 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ

Pán Péter – zenés mesejáték, a 
FOGI Színháza előadása
Belépődíj: 700 Ft

Május 1. péntek 11-20 óráig
KISPESTI MAJÁLIS

a Zrínyi utca 2-6. előtti játszó-
téren felállított sörsátorban és 
környékén

Május 9. szombat 18 óra
TAVASZI HANGOK

az Obsitos Fúvószenekar hang-
versenye két részben, közremű-
ködik a Palota Zenekar
Karmester: Fejes István
Belépődíj: 500 Ft

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 foglalkozásokat vezeti: Nyitrai 
Zsóka és Nagy Roland
Jelentkezés a 282-9826/0106-os 
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

TANFOLYAMOK

BABA-MAMA-TÁNC
Szerda 9.30-10.30 óráig
Neked és a babád részére közös 
tánc 3 hónapos kortól, mely 
mélyebbé és harmonikusabbá 
teszi a köztetek lévő kapcsola-
tot. Amíg Te táncolsz, addig a 
gyermeked élvezheti a szabad 
mozgás örömét.

TÁNCOLÓ TALPAK
csütörtök 9.30-10.30 óráig
Tánc játékosan tipegő kortól. 
Esztétikus testképzés-, gim-
nasztika-, balett-, kontakt- és 
szabad-tánc ismert mondókák, 
versek, énekek segítségével. 
Plusz néhány angol-nyelvű mon-
dókára tornagyakorlat.

VÁRANDÓS-TÁNC
szerda 10.30-11.30 óráig
A várandósság 12. hetétől. Jó 
közérzetet ad, mert tettél valami 
jólesőt a magad és babád egész-
sége érdekében, valamint meg-
könnyíti a vajúdást és megelőzi 
a későbbi panaszokat.

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

ETKA JÓGA
Kedd 17.30-19 óráig 

GERINCTORNA
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig

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

HATHA JÓGA
Szerda 18-20 óráig

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

PILATES TORNA
Hétfő, szerda 17.30-19 óráig

RINGATÓ
Kedd 10-10.30 óráig

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA 
FELNŐTT SALSA
14 éves kortól
Kedd csütörtök 18-21 óráig
KUBAI RUMBA 
Szerda 20 óra 
GYEREKSALSA
Péntek 17-18 óráig
SALSA WOMEN STYLE
Péntek 18-19 óráig

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig

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 20. 
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

KIÁLLÍTÁS

Május végéig Keresztes Dóra 
meseillusztrációi láthatóak a 
Wekerlei Gyermekházban. A ki-
állítás megtekinthető hétköznap 
8 órától 20 óráig.

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

KÉZMŰVES:
Készüljünk együtt! április 17. 
16.30-17.30 
Anyák napi kézműves foglako-
zás. Részvételi díj: 600 Ft

ÉLETRAJZI FILMKLUB 
FELNŐTTEKNEK:

Chaplin április 24. 16-19 óra
1992, színes, am., 138 p
fsz.: Dan Aykroyd, rend.: 
Richard Attenborough
A film megtekintése után be-
szélgetést tartunk.
Részvételi díj: 400 Ft/ fő

BÖLCSIS VILÁG

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

BABASZÍNHÁZ
Süniségek – Sünis bábme-
sék, mondókák, játékok és 
kézműveskedés 2 éves kortól.
Április 21. kedd 17.00-17.45

ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 
éves korig. Mini bábszínház, 
mesehallgatás és bábkészítés a 

gyerekeknek és szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozás 
a legkisebbeknek 20 hónapos 
kortól 4 éves korig. Festés, 
nyomdázás, gyurmázás, szó-
rás, ragasztás mesével, dallal, 
játékkal. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
Csütörtök 9.30-10.00 
és 10.30-11.00 

CSIRI-BIRI BABATORNA
A három csoportban működő 
foglalkozást 1-3 éves korig 
ajánljuk. Kúszás, mászás, pör-
gés, forgás, gurulás, ringatózás, 
futkározás, lóbálás, háton zö-
työgés, a térben való mozgás 
minden örömével. Speciális 
tornaszerek használata. 
Péntek 9.15-10.00, 10.00-10.45, 
10.45-11.30 

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig. Szerda 16.00-16.30 
és 16.45-17.15 

BABA-MAMA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves 
korig klubfoglalkozás kereté-
ben. A torna után beszélgetésre, 
tanácsadásra, tapasztalatcserére 
van lehetőség.
Hétfőtől csütörtökig délelőttön-
ként  

OVISOKNAK 

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 17.00-17.45 

OVIS TORNA
Játékos torna 2,5 éves kortól 4 
éves korig. 
Szerda 16.00-16.45

OVIS PAMACS 
Önálló alkotás játékos formában 
3 – 7 éves korig. Mesék, törté-
netek és a fantázia segítségével 
alkotunk, változatos techniká-
kat próbálunk ki.
Csütörtök 17.00-17.45

KISISKOLÁSOKNAK

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gye-
rekeknek és 7 – 13 éves korig. 
Festünk, rajzolunk, nyomatokat 
készítünk, különleges eszkö-
zöket és technikákat próbálunk 
ki (kollázs, montázs, frottázs, 
monotípia, akvarell, viaszkarc 
stb.). 
Csütörtök 17.00-18.30

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

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

FELNŐTTEKNEK

JÓGA 
A MINDENNAPOKBAN

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

TÁNCISKOLA 
FELNŐTTEKNEK

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

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Jó hangulatban különleges, szép 
tárgyakat, díszeket készítünk. 
Délelőtti és délutáni időpontban 
is.
Április 23., csütörtök 17-20 óra 
és április 28., kedd  9-12 óra

SZABÁS-VARRÁS KLUB
Kéthetente varrás-kézimunká-
zás beszélgetés mellett. Szabás-
minta és szakirodalom kölcsön-
zése, kötés, horgolás, hímzés. 
Tanácsadás, ötletcsere varrónő 
vezetésével. 
Páros héten péntek 18-20 óra 
(április 17.)

IRKA-FIRKA 
GRAFOLÓGIA

Ízelítő a grafológiából ínyen-
ceknek. Grafológiai előadások 
pedagógusoknak és érdeklő-
dőknek.
Április 24., péntek 16.45-18.45

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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

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

Kispest Önkormányzata meghívja Önt a 2009. évi „Zöld Kispestért” polgár-
mesteri díj átadó ünnepségre. 
A díjat – a tavalyi év hagyományait követve – idén is a Föld Napján szeretnénk 
kiosztani azoknak, akik közvetlen tevékenységükkel részt vállalnak a környeze-
tük szebbé, zöldebbé, virágosabbá tételében. Azoknak, akik kezdeményezésük 
vagy programjaik alapján a környezetük ápolását, megóvását célzó tudatformá-
lásban, nevelésben mutatnak példát a kerület lakóinak és közösségeinek. 

A díjátadó ünnepség időpontja: április 22. szerda 15 óra.
Az ünnepség helyszíne: Polgármesteri Hivatal Budapest, XIX. kerület Város-
ház tér 18-20., Díszterem I. emelet.

A rendezvény fő támogatója az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Rt.

Meghívó
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SZOLGÁLTATÁS

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

TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELY-
SZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás 
esetén. Megbízható, precíz munka, ga-
ranciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 
276-9235, 06/20-415-1712 

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS- manikűrös házhoz 
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenö-
vés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 
06/70-561-1524, 276-2985 

Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszere-
lési munkák, mosdók, mosogatók, WC-k, 
WC-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. 
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. 
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269 

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

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

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 
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BON-
TOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYIN-
TÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mo-
bil-fix szúnyogháló, napellenző, szalag-
függöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Rész-
letfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Mű-
anyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes 
és azonnali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

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

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

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

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

Tetőterek, lakások építése, felújítása, hom-
lokzatok hőszigetelése. Ingyenes felmérés. 
Minőségi munka. Megbízható szakembe-
rek. Tel.: 06/20-933-8634, 282-24-98 

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

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni el-
képzelések 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. 

Megoldás Dél-pesti Gyors szerviz. Minden 
típusú háztartási gép javítása garanciával! 
Mikrosütők sugárzásmérése! Bármilyen 
gép javításánál ingyenes! 285-34-88, 06-
30-9-50-17-17 

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

Zár-lakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárcsere, betörésbiztos hevederzár-szere-
lés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, 
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-
37-94 

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

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszo-
bák, konyhák felújítását vállaljuk, igény 
szerint anyaggal, bontással, sitt szállítás-
sal. Tel.: 06/70-273-4975 

Ezüst felvásárlás! Keressen bennün-
ket, a legjobb árat és készpénzt adunk. 
Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cu-
kortartók, gyümölcstál stb. vétele. Tel.: 
317-9938, 1077 Bp., Wesselényi u. 19.

FESTÉS-MÁZOLÁST-TAPÉTÁZÁST 
VÁLLALUNK 20% ÁRENGEDMÉNY-
NYEL, TAKARÍTÁSSAL EGYÜTT. 
Tel.: 06/20-358-9867 

Ajtó-, ablak-, csempe mosást; szőnyeg, 
kárpit, bőrkárpit, autó kárpit tisztítást, au-
tó polírozást vállalok, mindezt otthonában 
+ festést, mázolást. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

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

10 éve Kispesten! Szobafestés-, mázolás-, 
tapétázás, laminált parkettázás bútormoz-
gatással, fólia takarással. Megbízható 
szakemberek, korrekt árak. Közületeknek 
10 % engedmény Tel.: 0670-661-4614 

VÍZ-, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS, gáz-
készülékek javítása, cseréje, gázmű-en-
gedélyezés. Nagy László, épületgépész, 
tel.: 06/30-944-6513

KERT TELEK RENDEZÉS! Permetezés, 
metszés, favágás, fűkaszálás, bozót irtás, 
tereprendezés, gyepesítés, kerítés építése, 
öntöző rendszer kiépítése. Térkövezés, 

járda készítés, kőműves és ács munkák. 
Épületek bontása és szállítás. Egyéb 
kertészeti és kőműves munkák vállalása. 
Garanciával, reális áron. Részletfizetés
megoldható. E-mail: mu0000@freemail.
hu , Tel.: 06/70-422-9445, 061/786-5872, 
fax: 061/785-7344 

TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, 
üzemek, magánlakások, rendszeres, ill. 
nagytakarítása. Szőnyeg, kárpit tisztítás, 
ablaktisztítás, ( egyéb üvegzetek, homlok-
zatok tisztítása ( alpin technikával.). Alap 
területek gépi tisztítása. Egyéb takarítási 
feladatok elvégzése. Garanciával, referen-
ciákkal. Megbízhatóan. Elérhetőségeink: 
E-mail: mu0000@freemail.hu . Mobil: 
06/70-422-9445, Tel.: 786-5872, Fax: 785-
7344 

VARRÁS- Vállalom nadrágok, szoknyák 
felhajtását; függönyök, ágyneműk varrá-
sát; cipzárak cseréjét, mindenféle varró-
munkát! 30 éves gyakorlattal! Rövid ha-
táridővel, FÉLÁRON. Forduljon hozzám 
bizalommal! Elérhetőség: 06-20-268-8548

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, 
épületek szerelése, kaputelefon telepítés, 
villanytűzhely, bojler javítás, VÍZVEZE-
TÉK-, vízóra szerelés-, csere. Tel.: 260-
4870, 06/20-979-0624 

AKCIÓS RADIÁTORCSERE PANEL 
LAKÁSOKBAN. MUNKADÍJ: 8.000 
FT./DB. VÁLLALUNK TOVÁBBÁ VÍZ-
SZERELÉST ÉS BURKOLÁST. TEL.: 
06/30-493-9386

Vízvezeték szerelés. Csapok javításától a 
nagyobb munkáig, beázások csőtörések 
elhárítása megbízható szakembertől. Tele-
fon: (378-4649) (06 30 933-2115) 

INGATLAN

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

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KE-
RESÜNK ELADÓ LAKÁST, HÁ-
ZAT VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE,ÜGYVÉDI 
HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉS- 
INGATLANÉRTÉKBECSLÉS- MEG-
BÍZHATÓSÁG. www.ingatlan.com 
/supsa ingatlan/ TEL = 06/ 30-830-11-79

ELADÓ LAKÁSOKAT TÁRSAS-
HÁZAKAT, HÁZRÉSZEKET KE-
RESEK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 
SŰRGŐSEN! GYORS ÉRTÉKESÍTÉS, 
MEGBYZHATÓSÁG. ÜGYVÉDI 
HÁTTÉR,HITELÜGYINTÉZÉS! BIZ-
TOSÍTÁSOK, PÉNZÜGYI TANÁCS-
ADÁS! HÍVJON BIZALOMMAL! RÁB 
TÜNDE, tel.: 06/70-319-3427

KIADÓ panel lakás, 59 nm-es, 1+ 2 
félszobás házban. 55.000 Ft/ hó. Pest 
központjában. Jó közlekedéssel. Tel.: 
06/70-319-3427

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

Kispesten eladó kertes ikerház, ami külön-
álló, 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 szo-
bás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyi-
séggel. Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, 
étkezős, gardróbszobás, jó beosztású in-
gatlan, egyedi megoldásokkal, erkéllyel, 
pincével. Új nyílászárók, biztonsági ajtó, 
klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség+ 
1 vagy 2 állásos garázs megvásárlására.) 
Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427 

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

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

K.ING INGATLANIRODA 
AJÁNLATA

ALKALMI VÉTEL! Kitünő állapotú, 57 
nm. háromszobás lakások, nyolclakásos 
házban, kerttel, autóbeállással 16,7 M. 

Ft. irányáron eladók!

KIADÓ! Wekerlén, Esze Tamás utcában, 
hatlakásos házban, földszinti, 45 nm. 
részben bútorozott, jó állapotú konvekto-
ros lakás 60 e. Ft. + rezsi/hó bérbe adó!

WEKERLÉN, csendes utcában, 
tizenkétlakásos ház emeletén, 45 nm., 
cirkós lakás 14,2 M. Ft. irányáron eladó! 
Beépíthető tetőtér. Azonnal költözhető! 

MEGÉRI AZ ÁRÁT! Wekerlén, 67nm., 
HÁROMSZOBÁS HÁZRÉSZ KÉTLA-
KÁSOS HÁZBAN  26,5 M. Ft. irány-

áron eladó! Azonnal költözhető!

EZT LÁTNI KELL!  Wekerlei  kis  köz-
ben kétlakásos házban, igényesen felújí-
tott, 3 szoba+étkezos két fürdőszobás, 
részben padlófűtéses, duplaklímás gyö-
nyörűség, kerttel, fűtött melléképülettel, 
autóbeállókkal, automata kapuval 36,8 

M. Ft. irányáron eladó! 

LAKÁS+ GARÁZS! Wekerlei hatlaká-
sos ház földszintjén 48 nm. kétszobás, 
kitünő állapotú, cirkos lakás, kerttel + 18 
nm. engedéllyel épült színvonalas tégla-
garázzsal 16,5 M. Ft. irányáron eladó! 

Külön-külön is megvásárolható! 

ELADÓ     INGATLANOKAT     KERE-
SÜNK    ÜGYFELEINK     RÉSZÉRE!
KÖZVETÍTŐI  DÍJ: 2 % K.ING INGAT-
LANIRODA- KÓS KÁROLY TÉR 13.

k.ingatlan@freemail.hu      T: 348 03 
35       06/70/536 58 57       06/20/53 00 
165 TÁRSASHÁZAK  KÖZÖS KÉPVI-

SELETÉT  VÁLLALJUK! 

Zöldövezeti családi házas részen, téglaépí-
tésű, II. emeleti, 38 nm-es lakás, 1 szoba, 
amerikai konyha, teljesen felújított, mű-
anyag nyílászárók, mobil-fix szúnyogháló-
val. Iá.: 9.9 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009 

Kispest Óvárosi részén az Esze Tamás utcá-
ban, eladó egy 73m2-es tetőtér-beépítéses, 
3szobás, cirkó fűtéses, műanyag nyílászá-
rokkal és alumínium redőnnyel felszerelt, 
klímával, kandallóval, beépített konyha-
bútorral és riasztóval rendelkező szépen 
felújított kertkapcsolatos házrész. Az in-
gatlanhoz tartozik egy fedett terasz, pince 
és egy gépkocsi beálló is. Ár: 21500000-Ft. 
Tel.: 0630/97-133-97

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 +e 
rkély. Tetőtér-beépítéses, gáz cirkófűtéses, 
telefon- UPC, 340 nöl panorámás telekkel, 
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, 
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-
219-1235, 06/30-251-9135 

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

Kispest centrumában, négy emeletes ház I. 
emeletén, egy felújított, 27 nm-es garzon 
eladó. Iá.: 8,3 M. FT. Tel.: 06/30-285-0947 

Kispesten, 75 nm-es, önkormányzati lakást 
kisebbre cserélnénk. Tel.: 06/70-204-9111 

Egyedülálló középkorú nő albérletet 
KERES Kispesten elfogadható áron. 
Cserében idős gondozás is érdekel. Tel.: 
06/70-275-5844 

Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos ház-
ban, eladó egy 76 nm-es, 2+2 félszobás, 
dél-nyugati fekvésű lakás, tejesen felújí-
tott, gondozott kert, nagy tároló. Iá.: 28,5 
M. Ft. Tel.: 06/30-638-60-66 

Velencén az északi strandhoz közel, sorhá-
zi nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingat-
lanra cserélném. Tel.:06/20-984-0244 

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

Kispesten három szintes, kétgenerációs, 
önálló családi 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 (kő-
épület) eladó. Tel. esti órákban: 06/070-
516-4701 

Kispesti garzon, 32 nm-es, erkélyes, pano-
rámás, liftes, metrónál, alacsony rezsivel, 
egyedi mérésű távfűtéssel eladó. Ára: 7,8 
M. Ft. Tel.: 357-3742, 06/20-806-0460 

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

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

XVIII. KISZ lakótelepen, 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 utcájá-
ban, eladó egy rendezett 400 nm-es telken 
lévő 75 nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szo-
bássá alakítható, normál állapotú ház, egy 
80 nm-es, felújítandó épülettel együtt, ami 
felújítás után a házzal összenyitható, így 
akár két generáció részére is alkalmas le-
het! Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176

Tulajdonostól eladó kispesti pontházban, 
második emeleti, 37 nm-es, nagy konyhás, 
beépített erkélyes, tehermentes öröklakás 
9.5 M Ft-ért, alacsony rezsivel, jó közleke-
déssel. Tel.: 06/70-585-4808 

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

Pesterzsébeti 507 nm-es telken 202 nm 
összterületű 3 lakásos ház 39 M. Ft.-ért 
eladó, vagy elcserélhető kis családi házra 
értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-822-3037 

Eladó Wekerlén 12 lakásos házban, 52 
nm-es lakás, kertel tulajdonostól. Iá.: 18 
M. Ft. Tel.: 06/30-972-0905. Ingatlanosok 
kizárva. 

Magánszemélytől, Kispest szívében, 1,5 
szobás, 35 nm-es, III. emeleti lakás, ala-
csony rezsivel eladó. Tel.: 06/30-360-1315 

Kisebb kertes házra cserélném 60 nm-es, 
tégla építésű, 2,5 szobás, összkomfortos 
lakásom. Fürdőkád, zuhanyzó, külön WC. 
2 busz 1 percre. Felújítandó is érdekel. 
Tel.: 378-1899, este 

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

Eladó Kispesten metróhoz közel,VI. eme-
leti 53 nm-es 2 szoba hallos, szép állapotú 
erkélyes azonnal költözhető panellakás. 
Beépített új konyhabútorral. Irányár  
8.900.000 Ft. Érd.: 06 20 32 94 941

Felső Kispesten eladó egy 160 nöl-es 
telken, akár több generáció számára is 
alkalmas átlagos állapotú, családi ház. 
Gépkocsi beállási lehetőség megoldható. A 
ház üresen áll azonnal költözhető. Irányár: 
27.500 000 Ft Érd: 06 20 329 4941

Felső Kispesten 5 lakásos társasházban 40 
nm-es házrész kertrésszel eladó. A lakás 
átlagos állapotú, a tetőtér beépíthető. Gép-
kocsi beállási lehetőség van. Irányár:10.800 
000Ft Érd:06 20 329 49 41

Eladó XX. ker.-ben csendes nyugodt kör-
nyéken 120 nöl telken 72 nm-es családi 
ház. A tetőtér beépíthető. Irányár: 21,7 M 
Ft. Érd: 06203294941

Eladó XX. ker.-ben 243 nm-es telken 
72 nm szobás, nyári konyhás teljesen 
felújított barátságos családi ház, fúrt kút-
tal, garázzsal. Irányár: 20,5 M. Ft. Érd: 
06203294941

Wekerlén, KÓS KÁROLY TÉREN KI-
ADÓ kétszoba-hallos, 75 négyzetméte-
res, jó állapotú lakás bútorozva. Irányár:  
80 000 Ft + rezsi. Tel.: 0620- 5847489

Eötvös utcában jó állapotú, harmadik 
emeleti 1+1/2 szobás 36 nm-es lakás eladó. 
8,9 M Ft Tel.:30-399-89-90

Tulajdonostól eladó kispesti pontházban, 
második emeleti, 37 nm-es, nagy konyhás, 
beépített erkélyes, tehermentes öröklakás 
9.5 M Ft-ért, alacsony rezsivel, jó közleke-
déssel. Tel.: 06/70-585-4808

SÜRGŐSEN KERESEK WEKERLÉN 
ELADÓ INGATLANT KÉSZPÉNZES 
VEVŐM RÉSZÉRE,  TOVÁBBÁ  EL-
ADÓ INGATLANOKAT KISPESTEN. 
TEL. 06-20-364-4237,   www.ilonalak.hu

KIADÓ!!!! HOSSZÚTÁVRA  KISPES-
TEN HUNYADI UTCÁBAN, RENDE-
ZETT LÉPCSŐHÁZBAN, 59 NM-ES, 
1+2 FÉL SZOBÁS, NAGY KONYHÁS, 

folytatás a 22. oldalon
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KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT,  VÍZ-
ÓRÁS,  I. EMELETI   PANELLAKÁS 
50.000 FT/HÓ+REZSI + 2 HAVI  KAU-
CIÓÉRT. TEL.: 06-20-364-4237, www.
ilonalak.hu

XIX. KISPEST WEKERLE TELEPEN  
ESZE TAMÁS  UTCÁBAN, CSENDES 
RÉSZEN  6 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN  FÖLDSZINTI, 45 NM-ES, 1,5 SZO-
BÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, 
CIRKÓFŰTÉSES, ZUHANYZÓS,  ÚJ 
NYÍLÁSZÁRÓS, TEHERMENTES 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLA-
KÁS  KERTRÉSSZEL, GÉPKOCSIBE-
ÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL 14.900.000 
FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237, www.
ilonalak.hu

KISPESTEN CSENDES HELYEN  
KULTÚRÁLT SZINTELTOLÁSOS 
NÉGYEMELETES HÁZBAN 68 NM-
ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, 
SPÁJZOS,  ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VI-
LÁGOS,  JÓ BEOSZTÁSÚ  GYORSAN 
KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS,  PINCE-
RÉSSZEL 10.800.000 FT IRÁNYÁRON  
ELADÓ. A HÁZ  PANELPROGRAMOS. 
TEL.:06-20-364-4237, www.ilonalak.hu

KISPEST CENTRUMÁBAN 59 NM-ES, 
1+2 FÉL SZOBÁS, NAGYKONYHÁS  
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, VÍZ-
ÓRÁS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ  
ÖRÖKLAKÁS  IRÁNYÁR 9.300.000 Ft. 
ELADÓ. AZ ÁR IRÁNYÁR!!! TEL.: 06-
20-364-4237, www.ilonalak.hu

JUTALÉKMENTES ÉRTÉKESÍTÉS! 
Tulajdonosok részére kedvezményes hir-
detési lehetőség a HETING Ingatlaniroda 
internetes honlapján. www.heting.hu Érd: 
290-74-42

Kispesten szép széles utcában szoká-
sos kispesti építészeti stílus szerinti 
oldalhatáron álló, utcafrontos, 45 m2-
es, kétszobás felújítandó családi ház 
100 négyszögöl telken eladó. Irányár:  
17.000.000 Ft. Érd: 290-74-42, 06-30-
954-23-26 Bővebb információ a www.
heting.hu honlapon.

A kerületben reális áron keresünk eladó 
családi házat, ikerházat vagy szeparált, 
külön bejáratú házrészt. Felújítandó is 
érdekel. 06-30-95-42-326

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

FIGYELEM! WEKERLEI INGATLANT 
KERESEK SAJÁT RÉSZRE, MAGÁNZ-
SZEMÉLYKÉNT! HÍVJON BIZALOM-
MAL! KÖSZÖNÖM! TELEFON: 06-
304-626-306

KIADÓ!! WEKERLÉN KÓS KÁROLY 
TÉREN ELSŐ EMELETI, 52 NM-ES, 
KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES LAKÁS, 
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉG-
GEL 70000FT + REZSI. TEL.: 06/30-9-
332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI HANGULATOS 88 NM-ES, 
2+1 FÉLSZOBÁS, KÉT FÜRDÖSZOBÁS, 
CIRKÓFÜTÉSES IKERHÁZ,  AMERI-
KAI KONYHÁVAL , GARDRÓB SZO-
BÁVAL, CSENDES MELLÉKUTCÁ-
BAN, 312 NM-ES SZÉP GONDOZOTT 
ÖNTÖZÖBERENDEZÉSSEL ELLÁ-
TOTT KERTTEL, KERTI PAVILON-
NAL, HOMOKOZÓVAL GARÁZZSAL 
ELADÓ! IRÁR:36,9M FT. TEL.:06/30-9-
332-592, www.ingatlanvarazs.hu

ELADÓ KÉTGENERÁCONAK IS AL-
KALMAS EGYSZINTES, 100 NM-ES, 
BŐVITHETŐ, HÁROM SZOBÁS, 2007-
BEN FELÚJÍTOTT CSALÁDIHÁZ, 
720 NM-ES TELKEN, 100 NM-ES    
MELLÉKÉPÜLETTEL, GARÁZZSAL 
KISPESTEN NAGYSÁNDOR JÓZSEF 
UTCÁBAN! IÁ.: 32 M Ft, TEL.: 06/30-9-
332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI, NÉGYLAKÁSOS TÁR-
SASHÁZBAN LÉVŐ HÁTSÓ KERT-
KAPCSOLATOS, CIRKÓFŰTÉSES 
DÉLI FEKVÉSŰ, 1+3 FÉLSZOBÁS, 
ÉTKEZŐS, KÉT FÜRDÖSZOBÁS, 
2007-BEN FELÚJÍTOTT, BARÁTSÁ-
GOS HÁZRÉSZ 200 NÖL-ES KERTTEL 
ELADÓ! IRÁR: 26,5 M FT TEL.: 0630-9-
332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN KISREZSIÜ NAGYON 
SZÉP ÁLLAPOTÚ 39 NM-ES EGYSZO-
BÁS, GÁZFÜTÉSES, CSENDES HE-
LYEN ÉVÖ GARZONLAKÁS, IGÉNYES 
BEÉPITETT KONYHABÚTORRAL 
SAJÁT PINCERÉSSZEL ELADÓ!IÁ.: 
10,3M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLEI IKERHÁZ EL-
ADÓ!!!!! HÁROMSZOBÁS 67 NM 
A LA P T ERÜ LET Ü, BEÉPI T H ETŐ 
TETÖTÉREL, 300 NM-ES KERT-
TEL, KIVÁLÓ ADOTTSÁGOK-
KAL, GARÁZZSAL, AZONNAL 
KÖLTÖZHETÖEN ELADÓ! 
IRÁR:26M TEL:06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

ELADÓ WEKERLÉN HATLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ ELSŐ EME-
LETI, HÁROMSZOBÁS,TETŐTÉRFELÉ 
BŐVITHETŐ, SZÉPEN FELÚJÍTOTT, 
KIVÁLÓ ELRENDEZÉSŰ,  AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ, GÁZFŰTÉSES LAKÁS, 
BEÉPÍTETT, IGÉNYES BÚTOROKKAL, 
SAJÁT KERTTEL! IÁ.: 17,9 M. TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

ELADÓ WEKERLÉN ELSŐ EMELETI 
TELJESEN FELÚJÍTOTT KÉTSZOBÁS 
CIRKÓFŰTÉSES, HANGULATOS, 
BARÁTSÁGOS, JÓ ELRENDEZÉSŰ 
KISREZSIŰ CIRKÓFÜTÉSES LAKÁS, 
BEÉPÍTETT KONYHA- ÉS SZOBA BÚ-
TORRAL, GARÁZZSAL,  100 NM SZE-
PARÁLT KERTTEL! IÁ.:15,9M TEL:06/
30-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu 

OKTATÁS

Angol és olasz nyelv kezdőknek, újrakez-
dőknek, haladóknak. Érettségire, felvéte-
lire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi 
munkára felkészítés. Tel.: 06/30-858-1068 

Angol oktatásban nagy gyakorlattal ren-
delkező, nyelvterületen is járt, oroszul 
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és 
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 
06/20-224-01-30 

Némettanárnő korrepetálást, oktatást, 
vizsgafelkészítést vállal német nyelvből.
Tel.: 0630/ 3681618; 7- 077-425 

Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából és más tantárgyakból. Kisebb 
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok 
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.: 
06/70-243-4850 

Német és angol sikeres egyéni nyelvok-
tatás, nyelvvizsga, korrepetálás nagy 
gyakorlattal, igény esetén 3 fős csoportos 
oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. 
Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077 

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

MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgá-
ra, felvételire, érettségire felkészítés min-
den korosztálynak. Tel.: 06/30-726-4205 

ÁLLÁS

Iratok rendezését, kezelését, irattározóban 
vállalok. Leinformálható. Tel.: 06/20-225-
7291 

Megbízható nyugdíjas, heti 1-2 alkalom-
mal takarítást vállalna Kispesten, egész 
nap. Tel.: 377-9757

EGYÉB

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. 
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehú-
zás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 
282-2420 

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

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100% 
bükkből! A szénnel megegyező fűtőér-
ték, 10-kg-os csomag, könnyű tisztán 
tartás. 400ft/csomag www.fabrikettalas.
hu 70/9-400-555

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

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyv-
szekrény, pogácsa lábú, torony felépítmén
yes,szalonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő 
állapotú, 4 polcos, + egy ónémet íróasztal. 
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27

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

4 Gb-os SD Memória kártyát elcserélnék 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. Tel.: 06/30-606-8955

Eladó 1 db. alig használt AVIS típusú 
mellszívó , 1 db. Moment típusú új baba 
mérleg. Árban megegyezünk. Tel.: 281-
0208 

Narancs színű textilbőr ülőgarnitúra költö-
zés miatt eladó. Tel.: 06/20-984-0244 

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

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

Eladó 2 db. rekamié diófából, ágynemű 
tartós, ára 20.000 Ft., 2 db. kárpitozott 
szék, tálalószekrény. Tel.: 357-4167 

Eladó Sony hangsugárzó, 4 utas, 5 hang-
szórós, bass reflexes, mérete: 230x335x310,
2 db. tel.: 280-65-80 

Eladó 4db Renault Laguna alufelni, nyári 
gumival, Videoton rádióerősítő, Akai 
deck. Telefon: 30/272-8518 

Biztonsági záras ajtó rács 100x210 cm-es, 
bejárati ajtókhoz és 2 db ablak rács 175x135 
cm-es eladó. Tel.: 06/30-324-0661 

Indesit mosógép jelképes áron eladó. Kis 
hibával. Tel.: 06/30-547-5689 

Keveset futott Michelin Energy 135/70R13 
autógumik, 4 db. Olcsón eladók. T: 06/30/
51 31 735  

TÁRSKERESŐ

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

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.




