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PINTÉR KATALIN
Rendőröket, tűzol-
tókat és polgár-
őröket tüntetett 
ki december 3-án 
az önkormányzat. 
Az ünnepségen 18 
kerületi szakember 
kapott elismerést. 

Átadták a 
játszóteret
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KIÁLLÍTÁS

SIKLÓS 
ZSUZSANNA
A Kispesti Atlétikai 
Club történetét 
mutatja be a Helytör-
téneti Gyűjtemény 
november 27-én 
nyílt tárlata.

KÖZBIZTONSÁG

FEKETE LÁSZLÓ
A bűnmegelőzésről 
rendezett konferenci-
át december 2-án a 
Kispest Közbiztonsági 
Egyesület, a szakmai 
tanácskozás fókuszá-
ban a fiatalok és az idő-
sek álltak.

3. oldal 4. oldal 5. oldal

DÍJAZÁS

Az év sportolói
Átadták Az év sportolója elismeréseket december 2-án, 
a Városházán. Az önkormányzat és az idén 100 éves 
Kispesti Atlétikai Club (KAC) közös díjait idén tizennégy 
sportoló érdemelte ki. 

11. oldal



2 2009. december 16. 32009. december 16.HÍREK HÍREK

ízom benne, 
hogy a kör-

nyéken élők örülnek 
a modern játékokkal 
felszerelt térnek” 
– mondta az átadón 
Gajda Péter, majd 
hozzátette: a polgár-
mesteri Zöldprogram 
részeként Kispest ösz-
szes játszótere erede-
ti funkciójában vagy 
közparkként újul 
meg, idén a Bárczy 
téren, valamint a 
Klapka utca–Irányi 
utca között lett mo-
dern játszótér, és már 
a Nagysándor utcai 
központi játszópark 
építésének első üte-
me is befejeződött. 
A Kosárfonó utcai el-
hanyagolt, lerobbant 
játszótér felélesz-

tésére mintegy 12 
millió forintot költött 
az önkormányzat. A 
kisgyerekek játszó-
parkjába két rugós 
játékot, egy-egy 
kétüléses hintát és 
csúszdával kombinált 
mászóvárat állítottak 
fel. A homokozó pe-
reme gumiburkolatot 
kapott. A játékok 
alatt és körül műfű 
tölti be az ütéscsil-
lapító burkolat sze-
repét. Négy padot és 
két hulladékgyűjtőt 
is elhelyeztek a téren. 
A parkrendezés ré-
szeként felújították a 
gyepfelületet, és több 
mint 500 növényt 
– cserjét, talajtakarót 
és évelő virágot – ül-
tettek el.

FEJLESZTÉS

Új bölcsőde nyílt 
a kerületben

Gyerekekkel együtt avatta fel a Kosárfonó utca– Katica 
utca közötti felújított játszóteret a polgármester decem-
ber 12-én. 

Sporttörténelem
Különleges eseményre gyűltek össze a 

Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény 
vendégei november 27-én. Az idén új 
helyre (Csokonai utca 9., Vass Lajos Álta-
lános Iskola) költözött intézmény az idén 
100 éves Kispesti Atlétikai Clubot (KAC) 
bemutató sporttörténeti kiállítással várta 
az érdeklődőket. A megjelenteket köszön-
tő Vinczek György alpolgármester arról 
beszélt, hogy a KAC szerves része Kis-
pestnek, ezért fontos, hogy a gyerekek és 
a kerületi iskolák tanulói is megismerked-
jenek az egyesület múltjával és jelenével, 
a sportolók által elért sikerekkel.

A tárlatot megnyitó Szabó Lajos elsőként 
a klub – abban az időben Budapesti 

Honvéd SE – egykori kiválóságát, Mexi-
kóváros (1968) olimpiai bajnok birkózóját, 
Varga Jánost üdvözölte a vendégek között. 
A Magyar Testnevelési és Sportmúzeum 
igazgatója azokat a „kispesti Minarik 
Edéket” idézte fel, akik 100 éve megalapí-
tották a klubot. Beszélt arról az időről is, 
amikor a KAC beleolvadt a honvédségbe, 
és – mint fogalmazott – sérült a kispes-
tisége. A rövid történeti visszatekintés 
végén boldog születésnapot kívánva úgy 
fogalmazott, Kispestnek büszkének kell 

lennie az elődökre, akik egy évszázada 
megteremtették a helyi sportéletet. 

A Kispesti Atlétikai Club történetét 
bemutató kiállítás pillanatfelvétel 

az elmúlt száz év eseményeiről. Siklós 
Zsuzsanna, a Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője a Kispestnek elmondta, arra 
törekedtek a tárlat rendezésekor, hogy a 
KAC történetét a foci és a többi szakosz-
tály, sportág párhuzamos történeteként 
mutassák be, érzékeltetve az egyesület 
életének korszakait. Hozzátette, a kiállí-
táshoz vezető kutatómunka során sikerült 
az alakulás folyamatát is kideríteni.

Az alakuló ülést 1908 augusztusában 
az Ullmann vendéglőben tartották, a 

Kispesti Atlétikai Club első elfogadott 
alapszabálya 1909. október 5-én született 
meg. A Belügyminisztérium 1909. októ-
ber 21-én jegyezte be a klubot. Ebben az 
időszakban az egyesületi élet a közösségi 
élet egyik színtere volt: bálokat, kirán-
dulásokat, estélyeket rendeztek, egyrészt 
azért, hogy a klub gazdasági hátterét 
biztosítsák, másrészt, hogy a tagok ösz-
szetartozását erősítsék. A futballcsapat 
már az egyesület megalakulásának évé-
ben kérte felvételét a Magyar Labdarúgó 

Szövetségbe. A nagyközség 1912-ben 
létesített sportpályát, 1927-ben az akkor-
ra már városi rangra emelkedett Kispest 
tribünnel ellátott pályát avatott. 1928-ban 
a klub nyolc szakosztálya között tenisz, 
kerékpár, illetve a motorsport is műkö-
dött. Az egyesület életében és nevében 
is döntő változás 1949. december 18-án 
következett be: a 40 éves jubileumát ün-
neplő klub a Honvédelmi Minisztérium 
felügyelete alá került, s neve Budapesti 
Honvéd Sport Egyesületté változott. A 
futballcsapat továbbra is a kispesti sta-
dionban működött, míg az atlétika és a 
többi szakosztály a Dózsa György útra 
került. Az 1950-es a kispesti focisták 
alkották a legendás Aranycsapat magvát. 
A BHSE többi szakosztályának sportolói 
világversenyeken elért eredményeikkel 
szintén erősítették az egyesület nevét. 
1989 után a sportélet újbóli átszervezé-
se, a minisztérium lassú kivonulása az 
önálló klubéletet teremtette meg. 1993-
ban amatőr egyesületként újjáalakult a 
Kispesti Atlétikai Klub, mely az önkor-
mányzat támogatásával, judo, tenisz, at-
létika és kézilabda szakosztályaival vesz 
részt a kerületi sportéletben.

A Kispesti Atlétikai Club 
történetét mutatja be a 

Helytörténeti Gyűjtemény 
november 27-én nyílt tár-
lata. A nagy múltú sport-
egyesület ebben az évben 
ünnepli megalakulásának 

századik évfordulóját.
Nemrégiben nyitotta meg kapuit Kispest 

első magánbölcsődéje, a Micimackó 
Óvoda és Bölcsőde, ahová december 7-én 
Gajda Péter polgármester is ellátogatott. 
Az alapítványi fenntartású intézmény óvo-
dáját már 1998-ban létrehozták, és jelenleg 
két helyszínen a Kisfaludy és a Báthory ut-
cában összesen 107 férőhellyel működnek 
– tájékoztatta a kispest.hu-t Nagy Orsolya 
vezető. A nagy kerttel szegélyezett óvodá-
ban, természetes anyagok felhasználásával 
berendezett, praktikus, formatervezett 
környezetbe várják a gyermekeket kiscso-
portba, középsőbe és nagycsoportba, de 
lehetőségük van a szülőknek arra is, hogy 
vegyes csoportba írassák gyermekeiket. Az 

oktató-nevelő intézmény saját tornaterem-
mel és sószobával is rendelkezik.
Az óvoda idén novemberben bölcsődével 
is bővült a Kisfaludy utcában, ahol négy 
csoportszobában összesen 40 férőhely-
lyel várják a legkisebbeket. Megtudtuk, 
a bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig 
folyamatosan fogadja a gyerekeket, ahol 
a beszoktatás utáni időszaktól reggel 6-tól 
este 17.30-ig vehetik igénybe az intézmény 
szolgáltatásait. Nagy Orsolya kiemelte, cél-
juk gyermekeik nyugodt, élménygazdag, 
harmonikus fejlesztése, amit minél vál-
tozatosabb tevékenységekkel igyekeznek 
elérni szakképzett óvodapedagógusaik és 
gondozóik.

Birtokba vették 
a játszóteret

NEVELÉS

„B

Gajda Péter polgármester a gyerekekkel kö-
zösen avatta fel a megújult közterületet

MEGNYÍLT A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÚJ TÁRLATA
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A vendégeket köszöntő 
polgármester beszédé-
ben áttekintette az idei 

év közbiztonságot érintő 
fejlesztéseit: kiemelten szólt 
az idén tovább bővített térfi-
gyelő hálózatról, amelyben 
már 24 kamerán keresztül 
ellenőrzik a rendőrök Kispest 
közterületeit. Gajda Péter 
elmondta, ebben az évben kí-
sérleti jelleggel városőrséget 
is létrehozott Kispest, a köz-
biztonsági cég munkatársai a 
nagyobb felújított parkokat 
óvják. A polgármester Gulyás 
Zoltánnal, a Városüzemelteté-
si és Közbiztonsági Bizottság 
elnökével és Fekete László 
közbiztonsági tanácsnokkal 
együtt adta át az elismerése-
ket.
Az év rendőre Pintér Kata-
lin százados lett, aki „magas 
szintű elméleti és szakmai 
jártassággal, és rendkívüli 
pontossággal végzett nyo-
mozói és gazdaságvédelmi 
tevékenységéért, a kapitány-

ság eredményességét növelő, 
áldozatkész munkájáért” ér-
demelte ki a díjat. Az év tűz-
oltója elismerést Tenyeri Mi-

hály tűzoltó főtörzsőrmester 
kapta, „a Kispesti Tűzőrségen 
teljesített közel két évtizedes, 
kimagasló eredményességgel 

ELISMERÉSEK

Akik minket 
védenek

A konferenciát megnyitó 
Gajda Péter polgármester 
a közbiztonság javítása 

érdekében tett önkormányzati 
lépésekről beszélt. Elmond-
ta, 2006-ban a polgármesteri 
program egyik fontos céljaként 
tűzték ki a kerületi közbizton-
ság javítását. Ennek részeként 
az elmúlt években elindult a 
Kispesti Térfigyelő Program,
ma már 24 kamera figyeli a
közterületeket, s a programot 
jövőre tovább folytatja Kispest 
– tájékoztatta a polgármester a 
résztvevőket. Elmondta, a köz-
biztonság mellett a közleke-
désbiztonság javítására is tett 
lépéseket az önkormányzat: 
az utóbbi időben összesen 11 
radaros sebességmérő eszközt 
helyeztek ki a nagyobb forgal-
mú kispesti utakra. Lehetősé-
geihez mérten a rendőrséget is 
támogatta az önkormányzat, 
rendőrlakásokat alakított ki 
azért, hogy a kerületben ma-
radjanak a rend őrei. Idén egy 
újabb közbiztonságot javító 
kezdeményezést is elindított 
Kispest, kerületőrséget hoztak 
létre azért, hogy a felújított 
nagyobb közparkokat megóv-
ják. Végezetül hangsúlyozta, 
az önkormányzat támogat 
minden olyan tevékenységet, 
ami biztonságosabbá teszi a 
kerületet.
A folytatásban dr. Nyári Kata-
lin, a Bűnmegelőzők Országos 
Szakmai Szövetségének elnö-
ke mutatta be szervezetüket, 
majd beszámolt eddigi ered-
ményeikről. Kiemelte, hogy a 
minél hatékonyabb bűnmeg-

előzés érdekében a társadalom 
szemléletváltására is szükség 
van, elengedhetetlen, hogy az 
emberek is nagyobb figyelmet
fordítsanak maguk és értéke-
ik biztonságára. A szervezet 
ehhez többek között tájékoz-
tató füzetekkel, felvilágosító 
előadásokkal és ismeretbő-
vítő filmekkel is hozzájárul.
Potyondi István, a kispesti 
rendőrkapitányság alezredese 
a kerület közbiztonsági hely-
zetét ismertette. A szakember 

hangsúlyozta, jó eredménye-
ket mutatnak a számok, és 
felhívta a figyelmet arra, hogy
közbiztonság kérdésében a 
statisztika mellett az emberek 
közérzete is nagyon fontos. 
Dr. Oláh László, a BRFK Bűn-
megelőzési Osztályának veze-
tője az időskorúak áldozattá 
válásának tipikus eseteiről 
és a lehetséges megelőzésről 
beszélt. Schmehl Júlia, a Móra 
iskola igazgatója „Proszociális 
viselkedés és agresszió” 
címmel tartott előadást, Turi 
Lilla, a Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ munkatársa az ál-
taluk fiatalok számára kifej-
lesztett Kiabál elnevezésű 
közbiztonsági társasjátékot 
mutatta be. Fekete László, az 
önkormányzat közbiztonsági 
tanácsnoka a kerületi pedagó-
gusok és gyermekek számára 

KÖZBIZTONSÁG

Program az 
erőszak ellen

Rendőröket, tűzoltókat és polgárőröket tüntetett ki december 
3-án az önkormányzat. A városházi ünnepségen 18 közbizton-
ságban dolgozó kerületi szakember kapott elismerést.

végzett munkájáért, a szakma 
és a közösség megbecsülését 
növelő, odaadó szolgálatá-
ért”. Az önkormányzat Az év 
polgárőre díjat adományozta 
„a kerület biztonságát, a kis-
pestiek nyugalmát szolgáló, 
önzetlen munkájáért” Balássy 
Lászlónak, a Kispesti Polgár-
őr Egyesület tagjának.
Kispest Közbiztonságáért 
kifejtett odaadó munkájáért 
elismerő oklevelet adomá-
nyozott az önkormányzat a 
XIX. kerületi rendőrkapitány-
ság munkatársainak: Horváth 
Józsefné őrnagy, Potyondi Ist-
ván alezredes, Varga Gabriella 
főtörzszászlós, Bene Piroska 
törzsőrmester, Imre Ágota fő-
törzsőrmester, Székely-Szil-
ágyi Botond törzsőrmester, 
Fekete Attila főtörzsőrmester, 
valamint Dohy Mihályné és 
Klemencz Györgyné vehette 
át az elismerést. 
Kispest lakosságát szolgáló, 
példamutató munkájáért el-
ismerésben részesült a Dél-
pesti Tűzoltási és Mentési 
Parancsnokság Kispesti Tűz-
őrségének négy munkatársa: 
Tóth Tamás törzsőrmester, 
Nagy Gábor zászlós, Kóczán 
Tamás törzszászlós és Dani 
Zoltán főtörzsőrmester. A la-
kosság biztonságát szolgáló, 
a rendőrség munkáját támo-
gató önzetlen munkája elis-
meréseként az önkormányzat 
Szabóné Rácz Mária és Sár-
vári Zoltán polgárőröknek 
adományozott oklevelet. 
Az ünnepségen közreműköd-
tek a Kispesti Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény pe-
dagógusai és diákjai: fuvolán 
Haraszti Tímea, Somogyvári 
Virág és Radnóti Katalin, 
oboán Gáspár László játszott, 
zongorán Erős Csaba kísért.

Az év rendőre Pintér Katalin százados, az év polgárőre Balássy László 
és az év tűzoltója Tenyeri Mihály tűzoltó főtörzsőrmester 

Hetedszer szervezett ünnep-
séget a Magyar Köztisztvi-
selők és Közalkalmazottak 
Szakszervezetének helyi 
csoportja az önkormányzat 
támogatásával azoknak az 
egykori, ma már nyugdíjas 
hivatali dolgozóknak, akik 
legalább öt évig dolgoztak 
a polgármesteri hivatalban 
vagy jogelődjénél, a kerü-
leti tanácsnál. A december 
1-jei városházi találkozóra 
71-en mentek el. A meg-
jelenteket dr. Kiss Anna 
aljegyző, majd Vinczek 
György alpolgármester kö-
szöntötte. A hivatal nyug-
díjasai vásárlási utalványt 
kaptak ajándékba.

TALÁLKOZÓ

Nyugdíjasok
köszöntése

Második alkalommal tartott közbiztonsági konferenciát decem-
ber 2-án a Kispest Közbiztonsági Egyesület, a Bűnmegelőzők 
Országos Szakmai Szövetsége és az önkormányzat: a „Hogy az 
erőszak ne legyen az életforma része” című szakmai tanácsko-
zás fókuszában a fiatalok és az idősek álltak.

meghirdetett közbiztonsági 
pályázatot ismertette a hall-
gatósággal. Elmondta, arra 
igyekeznek majd ösztönözni 
a tanárokat, hogy osztályfő-
nöki órákon foglalkozzanak 
közbiztonsági kérdésekkel is. 
Pályázni a pedagógusoknak 
az osztályfőnöki óra bemuta-
tásával, míg a gyerekeknek a 
környezetükben tapasztalható 
rendellenességek leírásával 
vagy fotójával lehet. 
Dr. Ródler Norbert, a BRFK 
Kábítószer Bűnözés Elleni 
Osztályának vezetője a drog-
fogyasztás felismeréséről 
és annak kezeléséről tartott 
előadást. Siroki Vilmos, a Kis-
pest Közbiztonsági Egyesület 
témafelelőse a biztonságos 
internethasználatról beszélt, 
bemutatva olyan szoftvert, 
amely hatékonyan szűri a 
beállított nemkívánatos tartal-
makat. A konferencia zárása-
ként dr. Pella László, a Kispest 
Közbiztonsági Alapítvány 
elnöke a rendőrség és a tár-
sadalom kapcsolatáról tartott 
előadást. A rendezvény egyik 
főszervezője, Fekete László 
a Kispestnek hangsúlyozta, 
eredményes volt a konferencia, 
minden korcsoport számára 
hasznos információkat nyúj-
tott a bűnmegelőzés területén. 
Elmondta, jövőbeni terveik 
között szerepel a tanácskozás 
regionálissá bővítése is.

Ebben az évben második alka-
lommal tartottak közbiztonsági 
konferenciát a városházán

éve működik a kerü-
letben a Kispesti Cu-

korbeteg Klub. A közhasznú 
szervezet klubnapjait minden 
hónap második csütörtökén 14 
órai kezdettel tartja a Kispesti 
Kaszinóban (Fő u. 42.). Huszák 
János, aki idén tavasszal vette át  
a klub vezetését lapunknak el-
mondta, minden összejövetel-
ük először vérnyomás- és vér-
cukorméréssel kezdődik, amit 

orvosi előadások követnek. A 
klub nagyon jó kapcsolatot ala-
kított ki a Kispesti Egészségügyi 
Intézettel, így rendszeresen 
tartanak kardiológus, urológus 
és fül-orr-gégész szakorvosok 
egészségügyi tájékoztatókat, 
majd a klubnapok rendszerint 
kötetlen beszélgetésekkel ér-
nek véget. Emellett évente 1-2 
alkalommal a Kispesti Véradók 
Egyesületével közösen preven-

tív jellegű egészségnapokat is 
szerveznek. A vezető hangsú-
lyozta, klubjuknak bárki tagja 
lehet, akár ő maga cukorbeteg 
vagy családtagja él együtt a 
betegséggel, akár „csak” oda-
figyel egészségére. Elmondta,
a diabétesz egy igen alattomos 
betegség, eleinte szinte semmi 
tünete nincs, ám később súlyos 
szövődmények is kialakulhat-
nak. Előfordult már, hogy a cu-

korbeteget elkísérő is részt vett 
klubnapjaik szűrésein és ott 
derült ki, hogy diabéteszes, ám 
előtte tünetmentes volt. Huszák 
János hozzátette, felmérések 
szerint hazánkban a lakosság 
mintegy 10 %-a cukorbeteg, és 
a probléma egyre több fiatalt
is érint. További informáci-
ók a klubról Huszák Jánostól 
kérhetők a 06-30-369-2747-es 
telefonszámon.

Kispesti Cukorbeteg Klub
EGÉSZSÉGÜGY

20
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Felnőtteknek is érdekes ka-
landokat ígér a Gyermek-

könyvszerzők és Illusztráto-
rok Egyesülete hét tagjának 
tárlata a Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben. December 
3-án este Lovász Andrea kri-
tikus, mesekutató – vázolva 
az illusztráció lényegét, és 
elemezve viszonyát a szöveg-
hez – ajánlotta a megnyitó 
közönségének figyelmébe
Ficzere Kyrú, Kasza Julianna, 
Kőszeghy Csilla, Kun Fruzsi-
na, Paulovkin Boglárka, Pikler 
Éva és Szegedi Katalin – ezút-
tal szövegek nélkül, önállóan 
élő – műveit. A rendezvényen 
Kiss Ottó József Attila-díjas 
költő „Nagypapa látcsöve” 
című új verseskötetéből olva-
sott fel (Paulovkin Boglárka a 
könyvhöz készített illusztráci-
ói is láthatók a kiállításon). A 
Templom téri galéria új tárlata 
január végéig várja az érdeklő-

KIÁLLÍTÁS

Nem csak gyerekeknek!

Benedek Elek születésének 
150. évfordulója alkal-

mából hirdetett rajzpályáza-
tot a Wekerlei Gyermekház: 
a beérkezett pályaművekből 

Gyermekrajzok 
Benedek Elek meséiről

december 5-én nyílt kiállítás a 
közművelődési intézményben. 
A versenyre az író bármely mű-
vének illusztrálásával nevez-
hettek a kerületi óvodások és 

TÁRLAT

alsó tagozatos iskolások. A 
megmérettetésre közel 300 
alkotás született, melyeket 
három kategóriában bírált el 
a Keresztes Dóra és Tényi 
Katalin festő- és grafikusmű-
vészek, valamint Skoda Éva 
festőművész alkotta zsűri. A 
legjobb rajzok készítőinek a 
díjakat a kiállítás-megnyitón 
Vinczek György alpolgár-
mester és Skoda Éva adta 
át. A pályázat képei január 
30-ig tekinthetők meg a 
Gyermekházban. Szabó 
Mária igazgató a Kispestnek 
elmondta, terveik szerint a 
jövőben is írnak ki hasonló 
versenyeket, amelyeken 
más művészeti ágakban is 
megcsillogtathatják képes-
ségeiket a kicsik.

P. V.

Értesítem tisztelt Ügyfele-
inket, hogy a polgármesteri 
hivatal decemberi nyitva 
tartására az alábbiak szerint 
kerül sor:

december 18. (péntek): 
8.00 – 16.00 óráig tartunk 
ügyfélfogadást,
december 19. (szombat): 
ZÁRVA a hivatal,
december 24. (csütörtök): 
ZÁRVA a hivatal.

Igazgatási szünetet tartunk: 
december 28-31-ig ZÁRVA 
a hivatal, kivétel ez alól 
az okmányiroda, amely 
ügyeletet biztosít az alábbi 
időpontokban:

december 28-án (hétfőn) 
8.00 – 16.00 óráig,
december 30-án (szerdán) 
8.00 – 16.00 óráig, (12:00 
- 12:30 között az ügyfél-
fogadás szünetel).
Az ügyelet alatt kizáró-
lag a következő ügyek 
intézhetők:
- lakcímbejelentés,
- elkészült okmányok 
átvétele (személyazono-
sító igazolvány, útlevél, 
vezetői engedély),
- mozgásában korlátozott 
parkolási igazolványának 
kiadása,
- ügyfélkapu regisztráció,
- haláleset anyakönyve-
zése.

A polgármesteri hivatal első 
munkanapja 2010. január 
4-e.
Megértésüket köszönöm.

DR. ISTVÁNfi SÁNDOR
címzetes főjegyző

Hivatali 
nyitva tartás

TÁJÉKOZTATÓ
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Annyi ünnepet el tudunk 
rontani. Ha megnézzük 
nemzeti ünnepeinket, 

szinte mindegyikben van egy 
csipetnyi szomorúság, még az 
ünnepi szónoklatokban is. Noha 
megemlékezünk szomorú év-
fordulóinkról, így október 6-ról 
vagy november 4-éről is, a szo-
morú végre szinte kötelesség-
szerűen utalunk március 15-én 
vagy október 23-án. Van ebben 
szerintem valami ösztönös pesz-
szimizmus, ebből adódóan sza-
badságharcaink tragikus végét 
egy évben kétszer hozzuk szó-
ba: akkor is, mikor a dicsőséges 
kezdetet ünnepeljük, és akkor is, 
mikor eleve a gyászra emléke-
zünk. Egy optimista nemzetnél 
lehetne ez akár fordítva is: a 
mártírokra emlékezvén is lehet-
ne merengeni a dicső tetteken, 
és lehetne csak a dicsőségről 
beszélni a forradalmak és sza-
badságharcok születésnapján. 

Így jön létre az egyensúly: büsz-
kének lenni a világraszóló tettek 
évfordulóin, gyászolni a bukás 
emléknapjain. 
Persze az, hogy így ünnepelünk, 
még nem egy tragédia. Az, hogy 
ezen tudunk rontani is, hogy 
nemzeti ünnepeink az elmúlt 
években növelték a megosztott-
ságot, az már baj. Hogy szemünk 
láttára nő fel egy generáció, 
melynek azt sugalljuk, az ünnep 
veszekedésre, sőt időnként vere-
kedésre való. Hogy van nemzeti 
ünnep, mikor kiürül a város, 
ahelyett, hogy összejönnénk 
együtt örvendezni. 
Szerencsére vannak jeles napok, 
melyeket nem lehet elrontani, 
ilyen a karácsony. Az azért 
egészséges néplélekre vall, 
hogy annál szebb egy ünnep, 
minél távolabb van a politiká-
tól. Mikor nem szólnak kívülről 
bele, a családok maguktól meg-
tartják szép és kedves hagyo-

mányaikat. Advent a hívőknek 
a lelki készülődés időszaka, és 
persze mindenkinek egyúttal a 
sürgés-forgás időszaka is. Be-
szerezni mindent időben nem 
kis erőfeszítésbe kerül, sok-sok 
bosszúságot kell türelemmel 
megemésztenünk, míg megküz-
dünk az óhatatlan zsúfoltsággal 
az üzletekben.
Az MSZP Kispesti Szervezeté-
nek is megvannak a karácsonyi 
hagyományai. Az egyik ilyen 
hagyományunk, hogy nem 
feledkezünk meg a rászoruló 
családokról, gyerekekről sem és 
szervezünk számukra egy ünne-
pet. Évről évre több, mint 200 
gyerek és szülő lesz ilyenkor 
vendégünk egy matinéra, Miku-
lás és Karácsony között. Idén a 
Dzsungel könyve című musicalt 
nézhetik meg a meghívottak és 
az előadás végén nem feledke-
zünk meg az apró ajándékokról 
sem. A szülők egy délelőttre 

abbahagyhatják a rohanást, a 
kicsiknek jut egy kis előleg a 
karácsonyi ajándékból. Megle-
het, az igazi ajándék maga az 
előadás volt, melyre nem biz-
tos, hogy tellett volna a családi 
kasszából. Most egyébként is 
spórolós karácsonyunk lesz 
mindannyiunknak, nem csupán 
a rászorulóknak. 
Szerencsére a karácsonyt nem 
a bőség – ami persze nem árt 
– avatja ünneppé. Ez rajtunk 
múlik, belőlünk fakad. Mikor 
elkezdjük feldíszíteni a fát, 
észre sem vesszük, kicsit a 
lelkünket is díszbe öltöztetjük. 
Észre sem vesszük, de közben a 
közösséget összetartó szálak is 
erősödnek. Nálunk Vízkeresztig 
áll a fa, de tudok családokról, 
ahol még tovább, olyan jó nyúj-
tani az ünnepet. Ne szalasszuk 
hát el. Kívánok minden kedves 
olvasómnak békés karácsonyt és 
boldog új évet.

Ünnep
BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

„Szerencsére vannak jeles napok, melyeket nem lehet 
elrontani, ilyen a karácsony.”

A kerületi szociális ágazat 
szakembereinek talál-

kozóját Vinczek György 
alpolgármester nyitotta 
meg. Elmondta, idén má-
sodik alkalommal ül össze 
a kerekasztal, tavasszal a 
kerületi közfoglalkozta-
tási tervet véleményezte 
a testület, míg a mostani 
tárgyalás témája a szolgál-
tatástervezési koncepció, 
amelyet korábban az ön-
kormányzat szakbizottsága 
is véleményezett. A szak-
bizottságban javaslatként 

A szolgáltatástervezési 
koncepcióról tárgyaltak

megfogalmazódott, hogy az 
eddiginél szélesebb támoga-
tást nyújtson az önkormányzat 
a fiatal házasoknak azért, hogy
többen költözzenek a kerület-
be. Többen úgy vélték, hogy 
a panelprogramhoz hasonlóan 
támogatást kellene nyújtani a 
kerület kertvárosi részeinek is. 
Kiderült, a tavalyihoz képest 
duplájára nőtt a regisztrált 
álláskeresők száma a kerü-
letben, amit szükséges lenne 
csökkenteni, az alpolgármester 
azonban hozzátette, a számok 
emelkedésében nagy szerepe 

van annak is, hogy a közfog-
lalkoztatásba csak a regisztrá-
ció után kapcsolódhatnak be 
az álláskeresők.
A kritikák mellett az anyag eré-
nyeiről is beszámolt Vinczek 
György, kiemelve, hogy Kispest 
országos és budapesti viszony-
latban is színvonalas ellátást 
biztosít az itt élőknek. Ebben 
az évben sikeres volt a köz-
foglalkoztatási program, mára 
több mint 150 emberrel bővült 
a rendszer és ugyancsak növe-
kedett a kerületi megváltozott 
munkaképességűek foglalkoz-

tatása is. Az alpolgármester 
kiemelte, szociális területen 
is nagyon sok pályázaton 
szerepelt eredményesen az 
önkormányzat, melyekkel 
főként az álláskeresők mun-
kaerőpiacra való visszatéré-
sét segítették. Végül haté-
konynak és eredményesnek 
nevezte az önkormányzat 
együttműködését mind a ci-
vil szervezetekkel, mind az 
egyházakkal. A tanácskozás 
végén a jelenlévők egyhan-
gú igennel támogatták a 
koncepciót.

A Móra Ferenc Általános Is-
kola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani 

Intézménybe december 4-én 
érkezett meg a Mikulás. A 
gyerekek énekeltek, verseket 
mondtak, felállították a feldí-
szített karácsonyfát, majd aján-
dékokat kaptak a Mikulástól (a 
rendezvényt Huszár Erzsébet 
önkormányzati képviselő tá-
mogatta).
Hagyományosan a Kispesti 
Kaszinóba várta a véradók 
gyermekeit, unokáit decem-
ber 5-én a Kispesti Véradók 
Egyesülete. Somogyi Lászlóné 
elnöktől megtudtuk, a fertőzés-
veszély miatt ezúttal a poharas 
üdítő és a szendvics is elma-
radt. A két pedagógus, Vilonya 
Ágnes és Glück Gyöngyi mű-
sora azonban jó hangulattal 
kárpótolta a kicsiket, amíg a 
télapót várták. A szervezetnek 
felajánlott szja 1 százalékából 
idén 112 csomagot készítettek 
a véradók, de a megbetegedé-
sek miatt idén csak 87 gyerek 
ment el a programra.
Ugyancsak december 5-én az 
Üllői úti Szabó Ervin könyv-

tárban rendezett Mikulás-ün-
nepséget a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat. Az esten még 
bohóc is szórakoztatta a gye-
rekeket, közben Sárközi József 
játszott gitáron, majd a kisebb-
ségi önkormányzat összesen 
250 csomagját osztotta ki a 
Mikulás. Megtudtuk, azok-
nak, akik betegség miatt nem 

tudtak eljönni a rendezvényre, 
az önkormányzat hétvégén el-
vitte az ajándékokat. Csonka 
Gábor a Kispestnek elmondta, 

pályáztak a Fővárosi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzathoz, 
ahonnan 92 ezer forintot nyer-
tek a rendezvényre, valamint 
saját költségvetésükből 200 
ezer forintot fordítottak az 
ünnepségre és arra, hogy meg-
ajándékozzák a gyerekeket.
Az ünnepségek mellett hat 
helyszínen zajlottak decembe-
re elején a hagyományos Mi-
kulás-kupa versenyei. Az Ady 
iskolában lányoknak rendeztek 
partizán kidobóst, a Gábor 
iskolában asztalitenisz verse-
nyek voltak, míg a Puskásban, 
a Vassban és a Bolyaiban lab-
darúgó tornán csaptak össze a 
csapatok. A kerületi Mikulás-
kupa versenyzőit december 
5-én Gajda Péter polgármester 
köszöntötte az Eötvös isko-
lában, ahol először az ovisok 
vettek részt játékos ügyességi 
vetélkedőn, majd a nagyob-
baknak labdarúgó bajnokságot 
rendeztek. A heti sportprogra-
mok december 6-án értek vé-
get, a Mikulás-túrán a Gémes 
Természetjáró Egyesület szer-
vezésében a Budai-hegységben 
kirándultak az érdeklődők.

Kispesti Mikulások
Mikulás-rendezvények jegyében teltek a december elejei napok a kerületben: volt Mi-
kulás-kupa gyermeksport programmal, kicsik és nagyok a Budai-hegységet járhatták 
be Mikulás-túrán, és még számos helyszín mellett a véradóknál, a Móra iskolában és 
a könyvtárban is járt a Mikulás.

DECEMBER 6.

Minden gyerek nagyon várta már

Műsoros estet rendezett a 
Véradók napja alkalmá-

ból a Kispesti Véradók Egye-
sülete és a Magyar Vörös-
kereszt Dél-Pesti Szervezete 
november 28-án a Kispesti 
Vigadóban.
Az Ajándékkosár szervezői 
– Somogyi Lászlóné, a kerü-
leti véradók vezetője és Tor-
nyi Ferencné, a Vöröskereszt 
dél-pesti véradásszervezője 
– a kispesti véradókon kí-
vül a XVIII. kerületieket 

is meghívták: ez volt a két 
kerület véradóinak második 
közös rendezvénye, mintegy 
kétszázan vettek részt rajta. 
A vendégek között volt dr. 
Kalász László, az Országos 
Vérellátó Szolgálat régióigaz-
gató-főorvosa, Kardos István, 
a Budapesti Vöröskereszt 
igazgatója, Váradi Mariann, 
a Vöröskereszt budapesti 
véradásszervezője és Vinczek 
György alpolgármester is. Az 
ünnepségen Gajda Péter pol-

gármester köszöntötte a vér-
adókat, akik közül a sokszoros 
segítők emléklapot és ajándé-
kot vehettek át. A műsorban 
felléptek a KMO-ban működő 
Mágnes Színház növendé-
kei Kiss Ágnes vezetésével, 
Langó Zsófia és Kukta Dóra,
a Csepeli Színjátszó Stúdió 
hallgatói, valamint az Arcok 
Táncstúdió táncosai. Somo-
gyi Lászlónétól megtudtuk, 
az egyesület idén összesen 4 
véradást szervezett, csaknem 

200 liter vérrel segítette az 
Országos Vérellátót. A vér-
adási akció szlogenjére utal-
va – Adj vért, és ments meg 
három életet! – Somogyiné 
hangsúlyozta, a 4 véradás 484 
véradója 1452 ember életét 
mentette meg. Megtudtuk, az 
egyesület az idén havonta ren-
dezett ruhabörzék bevételéből 
származó 200 ezer forintot a 
Kispesti Rászorultak Megse-
gítésére Közalapítvány támo-
gatására fordítja.

Véradók ünnepeltek
ÜNNEPSÉG Kispest szolgáltatástervezési koncepcióját vitatták meg a kerületi szociális 

ágazat szakemberei a december 9-i szociálpolitikai kerekasztalon. 
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Éves összegző fórumot tartott 
az „Az öt muskétás – Egy 

mindenkiért, mindenki egyért” 
dél-pesti Foglalkoztatási Pak-
tum menedzserszervezete (a 
paktum a XVIII., a XIX., a 
XX., a XXI. és a XXIII. kerü-
letet érinti) december 3-4-én a 
XVIII. kerületben. Az első na-
pon a Rózsa Művelődési Ház-
ban találkoztak a szakemberek. 
Az előadók közül Simon Gá-
bor, a szociális és munkaügyi 
tárca államtitkára a kormány 
„Út a munka világába” című 
programjáról beszélt, dr. Mes-
ter László, a XVIII. kerület pol-
gármestere, a paktum elnöke az 
idei év működését ismertette, 
Vass István, a Közép-Magyar-
országi Regionális Munkaügyi 
Központ igazgatója a jövő évi 
tervekről tartott előadást. 
Deákné Császár Gabriella, a 
Kispesti Családsegítő Szolgá-

lat és Gyermekjóléti Központ 
munkatársa „Lépésről lépésre” 
programról adott tájékoztatást: 
az önkormányzat, a Család-
segítő Szolgálat és a Kispesti 
Jóléti Egyesület közös pályá-
zata csaknem 45 millió forint 
Európai uniós támogatást 
kapott. A projekt keretében 
50, a dél-pesti régióban élő és 
a munkaerőpiacról kiszorult 
ember számára szerveznek 
támogató szolgáltatásokat, 
öngondoskodási képességet és 
kulcskompetenciákat fejlesztő 
tréningeket, hogy könnyebben 
beilleszkedhessenek a munka 
világába. Jelenleg a toborozás 
folyik (mind az öt „muskétás” 
kerületből várják a jelentke-
zőket), a szakmai programok 
januárban indulnak. 
Vinczek György kispesti al-
polgármester a kerületi köz-
foglalkoztatás (új program 

Kispesten, amelyben 110-en 
dolgoznak!) eredményeiről 
számolt be a hallgatóságnak. 
Az alpolgármestertől megtud-
tuk, az államtitkár bejelentette, 
hogy jövőre magasabb lesz az 
állami támogatás, így tovább 
nőhet a közfoglalkoztatottak 
száma. Hozzátette, fontos, 
hogy minél többen dolgoz-
hassanak Kispesten, ezért az 
önkormányzat tágítja a munka-
lehetőségek körét: már a civil 
szervezetek is érdeklődnek a 
lehetőség iránt.
Másnap az Együtt egymásért 
Munkaerő-piaci Szolgálta-
tó és Szabadidős Klubban a 
konkrét programokat mutatták 
be, majd pódiumbeszélgetést 
tartottak. Ezen Deákné Csá-
szár Gabriella a megváltozott 
munkaképességű emberek 
foglalkoztatásáról beszélt. 
Kispesten az önkormányzat 

által biztosított két telephelyen 
a FŐKEFE alkalmazza az em-
bereket – köztük 65 kerületi 
lakost is –, a Családsegítő 
Szolgálat munkatársai pedig a 
foglalkoztatás egész folyama-
tát kísérik figyelemmel.
Az öt dél-pesti kerület közös 
munkája 2006 márciusában 
indult: előzménye a Regi-
onális Fejlesztési Operatív 
Program pályázatán sikerrel 
szerepelt „Az öt muskétás 
– Egy mindenkiért, mindenki 
egyért” elnevezésű projekt 
volt. Ennek keretében a részt 
vevő kerületek vállalták, hogy 
az egész régióra kiterjedő 
foglalkoztatási stratégiát dol-
goznak ki, a Foglalkoztatási 
Paktumot 2008. január 29-én 
hozták létre. Évente egyszer 
Foglalkoztatási Fórumot tar-
tanak (további információ: 
www.otmusketas.com).

FÓRUM

Regionális tanácskozás a foglalkoztatásról

A sportolókat köszöntő 
Gajda Péter polgármes-

ter elmondta, különleges év 
az idei, hiszen a nagy múltú 
klub ebben az esztendőben 
ünnepli fennállásának 100 
éves évfordulóját. Kiemelte, 
a KAC 2009-es eredményei 
méltók a kivételes évhez, 
jól szerepeltek a sportolók, 
egyben hozzátette, bízik 
benne, a szép sikerekhez az 
önkormányzat is hozzá tudott 
járulni a maga eszközeivel. 
Kitért arra is, hogy az önkor-
mányzat meghosszabbította a 
klubbal a Katona József utcai 
sporttelep működtetésére vo-
natkozó szerződést, továbbra 
is mindenki számára nyitott 
centrumként működik a léte-
sítmény. A polgármester be-
szédében hangsúlyozta, idén 
a kerület több pénzt fordított 
a kispesti sportra, így több 
jutott a KAC-nak, valamint 

az egyéni sportolóknak és az 
intézményeknek is. „Bízom 
benne, a növekvő támogatá-
sok elegendőek ahhoz, hogy 
büszkén mondhassuk, Kis-
pesten aktív sportélet zajlik” 

– fogalmazott Gajda Péter.
A díjakat a polgármester és 
a KAC ügyvezetője, Job-
bágy István közösen adták 
át a legjobbaknak. A judo 
szakosztályból Budai Máté, 

Tüzekker Ádám és Kovács 
András lett Az év sportolója, 
a kézilabdás lányok közül 
Kiss Zsófia, Haris Zsuzsa,
Balázs Dóra, Németh Csilla, 
Vincze Annamária, Bartos 

Mónika és Pálfy Krisztina 
vehette át az elismerést. Az 
atlétika szakosztályból Kada 
Kinga és Kada Bendegúz 
kapta meg a díjat, míg a te-
niszezők közül dr. Csorba 
Kázmér és Molnár Csaba 
részesült az elismerésben. 
Az ünnepségen Bíró Máté és 
Sáska Gábor fagottművészek 
működtek közre.

Az idei év kispesti sportolói
ELISMERÉSEK

Átadták Az év sportolója elismeréseket december 2-án, a városházán. Az önkor-
mányzat és az idén 100 éves Kispesti Atlétikai Club (KAC) közös díjait idén tizen-
négy sportoló érdemelte ki.

A Wekerle Társaskör Egye-
sület (WTE) a Zöld Hajtás 

Klub javaslatára szeptember-
ben csatlakozott a Klímabarát 
Települések Szövetségéhez 
(KTSZ), s vált a KTSZ első 
klímabarát közösségévé. A 
Nyílt Tér Héten 10 másik „klí-
mabarát” településsel együtt 
Wekerletelepen is számos ese-
ményt szervezett a WTE Zöld 
Hajtás Klubja és a Wekerlei 
Gyermekház azzal a céllal, 
hogy felhívják a lakosság fi-
gyelmét az éghajlatváltozás 
és -védelem fontosságára, és 
olyan lehetséges közösségi lé-
péseket is javasoljanak, ame-
lyekkel nemcsak a környeze-
ten, hanem a társadalmon és 
magán is segíthet az ember. 
A Nyílt Tér Hét, mint a „lo-
kális szintű összefogás és 
cselekvés” lehetséges tere-
pe, előfutára volt az ENSZ 
decemberi Koppenhágában 
sorra kerülő 15. klímakonfe-

renciájának, ahol „reménye-
ink szerint végre sor kerül a 
klímaváltozás megállításához 
elengedhetetlen nemzetközi 
összefogásra – írta a wekerlei 
program ajánlójában Tracey 
Wheatley, a Zöld Hajtás 
Klubtól és Szabó Mária, 
a gyermekház igazgatója. 
„Célunk, hogy közösségként 
összefogva, jobban fel tud-
junk készülni a klímaváltozás 
lehetséges társadalmi hatása-
ira, például az élelmiszer- és 
vízellátásból fakadó lehetsé-
ges jövőbeli problémákra, az 
extrém időjárási jelenségekre, 
a gazdaság újralokalizálásá-
ra” – fogalmaztak a Nyílt Tér 
Hét szervezői. Az egyhetes 
program keretében gyümölcs-
fa-ültetéseket szerveztek az 
óvodákban, a wekerlei iskolák 
felső tagozatos tanulóinak le-
vetítették „A hülyeség kora” 
című, jövőben játszódó doku-
mentumfilmet az emberiséget

fenyegető legnagyobb kataszt-
rófáról, a klímaváltozásról 
(információk a filmről: http://
nelegyhulye.com/). A filmet a
lakosság is megtekinthette a 
Wekerlei Gyermekházban. A 
filmvetítést klímabarát borok
kóstolója követte. November 
28-án a klímaváltozás és az 
energiaválság volt a találkozó 
témája: a résztvevők – építész 
szakemberek, környezetvédők 
és üzletemberek – arról beszél-
gettek, milyen hatással lehet 
a klímaváltozás Wekerlére. 
Szó volt az alternatív ener-
giaforrásokról, a nyílászárók 
szigetelési lehetőségeiről, a 
ritkább autóhasználatról – tá-
jékoztatta a Kispestet Tracey 
Wheatley. A nap során já-
tékos programot tartottak 
gyerekeknek „Vegyél vissza” 
címmel, volt ökojátszóház 
kicsiknek, teázó, ingyenes 
ökobüfé, és elkészült Wekerle 
zöld térképe is.

Nyílt Tér Hét 
Wekerletelepen

KÖRNYEZETVÉDELEM

Egyhetes klímabarát rendezvényt tartottak Wekerletelepen 
november 23-28. között.

Az MSZOSZ Kispesti Szer-
vezete Magyarországot 

járva kevés olyan páratlan 
adottsággal rendelkező tájegy-
séget ismerhetett meg az évek 
során, mint amilyen a Bör-
zsöny vidéke. A hegyormok, a 
vulkáni tevékenység felszínre 
bukkanó nyomai, a szertefutó 
völgyek tiszta vizű patakjai, 
az egyedülálló növény- és ál-
latvilág, az aprócska falvak és 
települések, szinte csábítják 
a látogatókat, ezért ismét a 
Börzsönyt választottuk évzáró 
kirándulásunk színhelyévé. 
Utunk november 4-én Király-
rétre (neve szinte mindenki 

számára ismerősen cseng) a 
kirándulók paradicsomába 
vezetett, a Börzsöny legmaga-
sabban fekvő és legkisebb me-
dencéjébe, ami régen uralko-
dóink kedvenc vadászterülete 
volt. Útközben a Nógrádi-vá-
rat néztük meg. A méretében 
is jelentős erődítmény még 
romjaiban is lenyűgöző. A 
vár Nógrád megye legjelesebb 
emléke. A mohácsi vész idején 
Szapolyai Jánosé volt, majd 
17 éven át Ferdinánd király 
birtokolta. A XVII. század-
ban először Bocskai hajdúi, 
majd Bethlen Gábor csapatai 
kezére, később rövid időre, is-

mét a király birtokába került. 
1663-ban cselszövéssel ismét 
a törökök foglalták el. 1685-
ben villámcsapott a toronyba, 
a megmaradt részeket szét-
rombolták, ezzel a vár hadá-
szati szerepe véget ért. Azóta 
helyreállítás vagy jelentősebb 
állagmegóvás nem történt a 
várban. Érdemes felkeresni.
Kellemesen elfáradva érkez-
tünk meg az egyik királyréti 
étterembe, ahol már várt a jó 
ebéd. Utána táncra perdül-
tünk, majd a késő délutáni 
órákban indultunk hazafelé. 
A gyönyörű napsütéses idő, 
a sok látnivaló, a jókedv tette 
teljessé a napot. Az év utolsó 
kirándulása ismét jól sikerült, 
mint az elmúlt 18 évben min-
den alkalommal.

Medgyes Janka

Évzáró kirándulás

Tisztelt Kispestiek!
Az egyik kerületi lap 
legutóbbi számában félre-
érthető információ jelent 
meg a rendkívüli akció 
keretében összegyűjtött 
avar elszállításáról. A 
november közepén indí-
tott avargyűjtési program 
során Felső-Kispesten és 
a Kertvárosban a szállítás 
már lezajlott. Jelenleg a 
meghirdetett utolsó két te-
rületről („Hagyományos” 
Kispest és Wekerletelep) 
szállítják el a zsákokba 
gyűjtött avart. Hagyomá-
nyos Kispest területén a vé-
géhez közeledik a munka, 
Wekerletelepen a zsákok 
elszállítása megkezdődött, 
s terveink szerint – az idő-
járás függvényében – Ka-
rácsonyig be is fejeződik. 
Megértésüket előre is kö-
szönjük!

ZÖLDPROGRAM IRODA

Az avar-
gyűjtésről

TÁJÉKOZTATÓ

SZABADIDŐ

Sportolókat díjazott 
a Kispesti Atlétikai Club
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December 20-án hagyo-
mányosan megterített ka-
rácsonyi asztallal várjuk a 
wekerleieket, a közös fadí-
szítésre. A forró teát mi ad-
juk. Ha teheti, kérjük Ön is 
járuljon hozzá a karácsonyi 
asztalterítékéhez egy tányér 
süteménnyel! Mindenki 
hozzon magával csillagszó-
rót és egy saját készítésű, 
nagyméretű díszt! Fuvolán 
közreműködik: Somogyvári 
Virág. Kezdés: 16 órakor. 
Helyszín: Kós Károly tér.

WEKERLEI TÁRSASKÖR

Karácsonyfa 
díszítése

FELHÍVÁS

Az órákat a kispesti általá-
nos iskolákban és a Deák 

gimnáziumban tartották. A 
sikeres vizsgákat követően 
Urbánné Mészáros Tünde 
Vass iskolai csoportjának 
hallgatói a polgármestertől 
vehették át december 1-jén 
az oklevelet. 
A végzősöket köszöntő Gajda 
Péter elmondta, nagyon sike-
res volt az idei tanfolyam, a 
tavaszi kurzusokkal együtt 
több mint hétszázan végez-
ték el. Hozzátette, várhatóan 
jövőre is lesz ingyenes alap-
képzés, emellett a tapaszta-
latok összegzését követően 
a már végzettek számára a 
folytatást is megpróbálja 
biztosítani az önkormányzat. 
Végül 14 nyugdíjas diáknak 
nyújtotta át a tanfolyam sike-
res befejezését igazoló okle-
velet a polgármester.

Az önkormányzat év elején 
hirdetette meg az ingyenes 
számítógépes képzést a ke-
rület nyugdíjasai számára. 
Csaknem ezren érdeklődtek: 
a tavaszi kurzuson több mint 

háromszázan tanultak meg 
bánni a számítógéppel, most 
pedig 400-an végeztek. A 
képzés mintegy 3,5 millió 
forintjába került az önkor-
mányzatnak.

OKTATÁS

Véget ért a komputertanfolyam

A Műveltség Gyarapí-
tásáért Alapítvány az 
adózók 1 %-ból a 2007-es 
évre 1 140 063 Ft-ot, míg 
a 2008-as évre 1 127 994 
Ft-ot kapott. Az adományt 
tanulmányi versenyekre, 
idegen nyelv oktatásának 
segítésére, táborokra, kó-
rusok támogatására és ki-
rándulásokra fordítjuk.
az alapítvány kuratóriuma

Az „Egy megújuló is-
koláért” Alapítványra 
(1193 Budapest, Csokonai 
u. 9. Vass Lajos Általános 
Iskola) a személyi jövede-
lemadó 1 %-ként átutalt 
686 971 Ft-ot az alábbi 
felosztás szerint használta 
fel: versenyek díjazása 90 
000 Ft, táborozás 420 000 
Ft, alapítványi ösztöndíj 
30 000 Ft, pályázati önrész 
81 390 Ft, belépők, sport-
szerek 65 581 Ft. A Vass 
Lajos Általános Iskola 
tanulói nevében köszönjük 
felajánlásukat.
az alapítvány kuratóriuma

A Jókai Mór Alapítvány 
(1196 Bp., Nádasdy u. 98.) 
köszönetet mond minden 
támogatójának a 2007. 
adóévi 1 %-okból befolyt 
58 286 Ft-ért. Az alapít-
vány kuratóriumának dön-
tése alapján az összeget a 
volt Jókai Mór Általános 
Iskola tanulói sikeres 
nyelvvizsgájának és ta-
nulmányi kirándulásának 
támogatására használtuk 
fel.
az alapítvány kuratóriuma

Köszönjük!
TÁJÉKOZTATÓ

A Kispesti Nyugdíjasok 
Szociális és Érdekvé-

delmi Egyesületének (Bp. 
1193 Csokonai u. I/3. Tel.: 
280-7429) tagjai október ele-
jén Sopronba utaztak, ahol 
többek között a tűztornyot 
és a Stornó-házat is megte-
kintették. Az útról kellemes 
emlékekkel tértünk haza. 
Novemberben Pécsett jár-
tunk, ahol megtekintettük a 
katedrálist, a múzeumot és a 
dzsámit. Láttuk, hogy épül, 
szépül az Európai Unió maj-
dani kulturális fővárosa. Sok 
szép élménnyel tértünk haza. 
Szeretnénk felhívni minden 
nyugdíjas társunk figyelmét

arra, hogy csatlakozzanak 
hozzánk, gazdag programok-
kal többek között gyógytorna, 
intimtorna, kézimunka szak-
kör, ezoterikus klub és nem 
utolsósorban könyvek köl-
csönzésével várjuk őket. Kö-
szönettel tartozunk, azoknak 
a kispesti nyugdíjasoknak, 
akik a Wekerlei Napokon fel-
ajánlottak fonalat, kézimun-
kákat és könyveket, akik ígé-
retükhöz híven folyamatosan 
hozták be egyesületünkhöz 
a különböző adományokat. 
A Nyugdíjasok Budapesti 
Szövetségének kézimunka 
szakköre felhívással fordult 
kézimunkás „leányainkhoz”, 

hogy nehéz sorsú családok-
nak a megsegítésére kösse-
nek, horgoljanak különböző 
gyermekruhákat. A felhívás-
ra nyugdíjas társaink nagy 
szorgalommal készítették a 
szebbnél szebb holmikat.
December 9-én karácsonyi 
ünnepséget tartottunk a Kis-
pesti Vigadóban, melyen az 
intézmény nagyterme meg-
telt a KINYE tagjaival, az 
esten közreműködött a Gyál 
Városi Népdalkör, akiknek 
sikerült karácsonyi hangula-
tot teremteni mindannyiunk 
részére.

VERESNÉ MOHOS ANGÉLA

KINYE hírek
SZABADIDŐ

Tíz százalékos kedvezményt 
adnak nyugdíjas vásárlóik-

nak az általuk forgalmazott 
termékre minden csütörtö-
kön az Ady Endre úti (Ady 
Endre út 123.) népboltban, 
valamint december 15-től az 
idősebb korosztály mellett 
a kismamákat is támogatja 
az üzlet. A várandós anyák 
kiskönyvével rendelkező, a 
gyermekágyi segélyen lévő, 
valamint a gyermekgondozási 

díjra jogosult kismamák a hét 
minden napján ugyancsak 10 
%-os vásárlási árengedményt 
kapnak a kereskedésben. 
A népbolt 10 éve működik a 
kerületben, forgalmazott ter-
mékeik nagy része az egész-
séges táplálkozást segítik elő. 
Árusítanak többek között 
tartósítószert nem tartalma-
zó, frissen fejt tehéntejet és 
abból készült túrót, tejfölt, de 
sajtok, valamint tönköly- és 

teljes kiőrlésű lisztek és ab-
ból készült termékek, hazai 
mézek és gyógyteakeverékek 
között is válogathatnak a vá-
sárlók. Az Ady Endre út 123. 
alatti bolt mellett egyesületi 
formában minden héten szer-
dán, csütörtökön és pénteken 
11 és 17 óra között ruhabörzét 
is tartanak, a befolyt összeg-
ből a Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapít-
ványt támogatják.

Szociális kedvezmények 
a népboltban

TÁMOGATÁS

A Kispesti Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat 2010. 
január 6-án 18 órától köz-
meghallgatást (lakossági 
fórumot) tart a Kisebbségek 
Házában (Áruház köz 2-4.). 
Minden érdeklődőt tisztelet-
tel várunk.

LENGYEL KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT

Lengyel köz- 
meghallgatás

FELHÍVÁS

Befejeződött a kispesti nyugdíjasok számára indított idei második 
ingyenes számítógép-kezelői kurzus. Az őszi tanfolyam keretében 
nyolc hétig 400 idős diák ismerkedett a komputerrel, tanulta meg 
az alapismereteket. A Jobbik Kispesti Szervezete 

november utolsó vasárnap-
ján adventi kettős keresztet 
állított a Kossuth téri Kispesti 
Áruház mellett. A keresztet 
megáldotta Hegedűs László 
katolikus esperes-plébános és 
Ablonczy Zsolt református 
lelkipásztor. A 60-70 fő rész-
vételével zajlott eseményen 
felszólalt Gaudi-Nagy Tamás, 
a Nemzeti Jogvédő Alapítvány 
ügyvezetője, aki beszédében a 
fogyasztói társadalom veszé-
lyeire hívta fel a figyelmet és
párhuzamot vont a korai ke-
resztényüldözések és a napja-
inkban tapasztalható hatósági 
jogsértések között. A rendez-
vény a Himnusz és a Székely 
Himnusz eléneklésével zárult.

L. T.

Adventi keresztet állítottak 
a Kossuth téren

A tanév második öregdiák 
klubját tartottuk november 
30-án a Nyugdíjasok Házá-
ban. Tizenkettő egykori diá-
kunk jött el a két és fél órás 
találkozóra. Négy pedagógus 
vett részt a klubon, akik 
„activity” játékkal szórakoz-
tatták a volt tanítványokat. 
A beszélgetések fő témái 
voltak a továbbtanulás és 
szakmatanulás, valamint a 
magánjellegű problémák és 
a jövő. A program nagyon jó 
hangulatban telt. A következő 
öregdiák klub 2010. január 
25-én lesz.

SZEGEDI ANDRÁSNÉ

Mórás 
öregdiák klub

SZABADIDŐ

A Gázművek Zrt. központi 
ügyfélszolgálati irodája (1081 
Budapest, Fiumei út 9-11.) 
2009. december 1-jétől felújí-
tási munkálatok miatt zárva 
tart. 2010. január 18-tól meg-
újult környezetben, az eddig 
megszokott nyitvatartási rend 

szerint várják ügyfeleinket. A 
főpénztár, illetve a FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft. ügyfél-
szolgálata a megjelölt időszak-
ban is zavartalanul működik, 
valamint az előrefizetős gázmé-
rők kártyafeltöltését is folya-
matosan biztosítják. Telefonos 

ügyfélszolgálatuk a 06-40/474-
474-es telefonszámon továbbra 
is munkanapon 8-18 óra között, 
csütörtökönként 8.00-20.00 
között hívható. Kizárólag gáz-
szivárgások bejelentésére, 
vészhelyzet és üzemzavar el-
hárítására a 477-1300-as és a 

477-1333-as szám éjjel-nappal 
áll az ügyfelek rendelkezésére. 
A kispesti ügyfélszolgálati iro-
da elérhetőségei: Üllői út 201. 
(Europark Bevásárlóközpont) 
hétfő: 10.00-20.00 kedd-pén-
tek: 10.00- 18.00 (pénztárzárás 
17.30-kor).

Főgáz ügyfélszolgálat
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FELHÍVÁS OKTATÁS

A hat évfolyamos gimnázium 
tizennyolc éves műkö-

déssel a háta mögött a XIII. 
kerületből költözött januárban 
Kispestre, Puskás és Bozsik 
egykori iskolájának Szegfű 
utcai épületébe. A hagyomá-
nyos gimnáziumi tantárgyak 
mellett oktatási rendszerük ki-
emelt programja a történelem-
angol tagozat – tudtuk meg az 
intézmény pedagógiai igazga-
tójától. Dr. Bokori Istvánné la-
punknak hangsúlyozta, „a tör-
ténelem oktatása működésünk 
kezdetétől meghatározza isko-
lánk humán beállítást, amihez 
– a növekvő érdeklődés miatt 
– később a kiemelt nyelvokta-
tás is kapcsolódott”.  Az angol 
nyelv mellett kilencedik évfo-
lyamtól német, olasz, francia 
és latin nyelveket is tanulhat 
az oktatási intézmény 280 fős 
diáksága. Tizenegyedik év-
folyamon kísérleti jelleggel a 
rendezvényszervezés alapjait 
is oktatják, valamint a sikeres 
érettségi vizsgát tett diákjaik-
nak a tizenharmadik évfolya-
mukon pedagógiai-asszisztens 
képzést is működtetnek. A 
magyar Szalézi Rend sok se-
gítséget nyújtott a keresztény 

értékrend és az ökumeniz-
mus jegyében működő iskola 
elindításában, amit a Jerikó 
Humán Egylet kiemelten 
közhasznú szervezet tart fenn. 
Balatonhoz közeli saját tábor-
házban szaktáborokban vesz-
nek részt a tanulók. Az elmúlt 
években több zarándoklatot 
is szervezett már a gimnázi-
um, diákjaikkal jártak többek 
között Fatimában, Loretóban 
és Lourdes-ban is. Iskolai ese-
ményeiket rendszerint a közeli 
Áchim András utcai „Jézus 
Szíve” templomban tartják, 

ahol ünnepi misék kísérik a 
hagyományos gimnáziumi 
rendezvényeket.
Az oktatási intézmény 2010. 
márciusig minden csütörtökön 
14.45 és 16.15 között magyar 
nyelv és irodalomból, vala-
mint matematikából előkészítő 
tanfolyamokat is tart a 6. és 8. 
évfolyamos tanulók részére. A 
tanfolyamokról és az oktatási 
intézményről személyesen a 
Szegfű u. 10. alatti épületben 
vagy telefonon a 239-4788-as 
és a 349-9198-as telefonszám-
okon lehet érdeklődni. 

Egy éve költözött Kispestre 
a keresztény iskola 

Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Önkormányzata képvi-
selő-testületének 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Szeretettel várunk minden 
kispestit a képviselő-testület 
közmeghallgatására, melyen a 
polgármester, az önkormány-
zati képviselők és a polgár-
mesteri hivatal vezetői adnak 
tájékoztatást az eltelt időszak 
munkájáról, illetve válaszolnak 
a kerületben élők közérdekű 
kérdéseire és javaslataira.
A közmeghallgatás helyszíne 
és időpontja:
Kispesti Városháza díszterme 
(XIX. ker. Városház tér 18-20.), 
2009. december 21. 17.00.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

A képviselő-testület nevében
GAJDA PÉTER 
polgármester

Meghívó

2010 februárjától a Wekerlei 
Gyermekházat felújítják, tető-
terét beépítik. A munkálatok 
mintegy 8 hónapot vesznek 
igénybe. Az új épület felavatá-
sa előreláthatóan 2010 őszére 
várható. A gyermekház addig 
sem szűnik meg, csak átmene-
tileg máshol működik. Kérünk 
mindenkit, hogy a helyszín 
és a pontos programok iránt 
január folyamán érdeklődjön 
telefonon, személyesen vagy 
e-mailen keresztül. 

MESE-FILM-KLUB
A diavetítéseken régi, kedves 
mesék elevenednek meg:
Gabi karácsonya, Hókirálynő, 
Diótörő, Boribon, a játékmackó. 
A vetítés után papírból gyertyát 
és karácsonyfát készítünk.
December 18., péntek 17.00-
18.00
Részvételi díj: 300 Ft/gyermek

KARÁCSONYI KÉZMŰVES
Készüljünk együtt a Kará-
csonyra!

Kézműves szakemberek segít-
ségével magad készíthetsz aján-
dékot karácsonyra, anyának, 
apának, nagymamának, nagy-
papának, testvérednek, baráta-
idnak. Például gyapjúkesztyűt, 
szemüvegtokot, pénztárcát, 

brosst vagy karácsonyi díszeket, 
dióbélbabát, nemez angyalkát. 
Időpont: december 19., szombat 
10.00-12.00

Kedvezményes új belépődíj: 500 
Ft/fő 

KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta, 
bridzs időseknek és tanulni vá-
gyó fiataloknak egy kis keksz és
tea mellett.
Minden héten szombat délutá-
nonként 15.00-17.00 óráig.
Utolsó alkalom: december 12., 
szombat!
A belépés ingyenes!

A Benedek Elek rajzpályázat 
képeit január végéig, a gyer-
mekház felújítási munkálatainak 
megkezdéséig láthatják. 

CSALÁDI KÖNYVTÁR 
(Kós Károly tér 15. Telefon: 
282-9634)

Könyvtárunk részére az utóbbi 
hónapokban több mint 100 új 
könyvet vásároltunk. Ezek több-
sége gyermek- és ifjúsági könyv, 
van köztük gyermekneveléssel 
kapcsolatos könyv és környezet-
védelemi témájú kiadvány. 

Érdemes hozzánk beiratkozni! 
Éves tagdíjunk csak 480 Ft, diá-
koknak, nyugdíjasoknak 230 Ft. 
16 éves korig ingyenes a beirat-
kozás.
Továbbra is várjuk a jó állapot-
ban lévő, megunt mesekönyve-
ket, a gyermekneveléssel, gyer-
mekgondozással kapcsolatos 
kiadványokat, valamint a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos 
könyveket!

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Identity pszichológia társasjá-
ték 15 éves kortól szakképzett 
játékemester vezetésével.
Szerda 15.30-19.00
Péntek 15.30-19.00 
Belépés ingyenes!

A könyvtár nyitva tartása:
H  9.00-12.00
K ZÁRVA
SZ  14.00-19.00
CS  9.00-12.00
P   14.00-19.00
SZ 9.00-13.00

A Wekerlei Gyermekház az idén 
december 19-ig tart nyitva, és 
2010. január 4-én nyit ki!  Min-
den kedves látogatónknak kel-
lemes karácsonyi készülődést 
kívánunk!

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL:    GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU

Közel egy éve, 2009 januárjában költözött a Jerikó Keresztény Hu-
mán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Kispestre, a volt 
Szegfű utcai általános iskola épületébe.

SPORT

Átadásának 21. évfordulója 
alkalmából rendezett úszó-
versenyt november 28-án a 
Kispesti Uszoda. Az összes 
önkormányzati fenntartású 
általános iskola mellett a Re-
ménység Két Tanítási Nyelvű 
Keresztény Általános Iskola 
tanulói, tanárai és a diákok 
szülei vettek részt a versenyen. 

Negyven szülő, 180-180 alsós 
és felsős tanuló ugrott vízbe az 
uszoda által 1988-ban alapított 
vándorserleg elnyeréséért. 
A kupát végül a Kós iskola vi-
hette haza, második lett a Pan-
nónia iskola, a harmadik helyet 
a Bolyai iskola szerezte meg. Az 
alsó tagozatos versenyzőknek 
Burány Sándor országgyűlési 
képviselő és Vinczek György 
alpolgármester, a felsősöknek 
Gajda Péter polgármester adta 
át a díjakat.

A Kósé lett a 
vándorserleg

December közepén esett idén 
először hő a fővárosban, ám az 
igazi fagyok valószínűleg még 
hátra vannak. Kinek mi a dol-
ga, ha leesik a hó? Kispest 134 
kilométeres közúthálózatának 
hóeltakarítását teljes mértékben 
a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Rt.(FKF Rt.) végzi, míg az 
összesen 190 kilométer hosszú 
közjárdák megtisztításában a 
fővárosi cég mellett a kerületi 
Közpark Nonprofit Kft. is tevé-
kenyen részt vesz. Budapesten 
a Fővárosi Közgyűlés úgyne-

vezett Köztisztasági Rendelete 
szabályozza azt, hogy kinek 
hol kell eltakarítania a havat. 
Kispesten a burkolt utak és 
közjárdák megtisztítását a 
Fővárosi Önkormányzat meg-
bízásából az FKF Rt. végzi. A 
megállóhelyek takarításáért az 
azokat üzemeltető közlekedé-
si vállalatok felelősek (BKV, 
Volán). A kerület kezelésében 
lévő közterületi járdák (parko-
kon, tereken, sétányokon átve-
zető gyalogjárdák) tisztításáról 
a kispesti önkormányzat meg-

bízásából a Közpark Nonprofit
Kft-nek kell gondoskodnia. 
Fontos tudni, hogy az ingatla-
nok előtti járda megtisztítása 
az ingatlan tulajdonosának 
(kezelőjének, használójának 
vagy bérlőjének) a feladata. 
A hó és síkosság-mentesítést 
szükség szerint, akár naponta 
több alkalommal is el kell vé-
gezni, hiszen egy-egy baleset-
ből adódó kártérítés az ingatlan 
tulajdonosát vagy adott eset-
ben a társasház lakóközösségét 
együttesen terheli.

Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás
TÁJÉKOZTATÓ
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Képviselői fogadóórák

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

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.) hét-
köznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kétheten-
ként), 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 biblia-
óra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként). 
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági 
bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 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 vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 0620 / 
824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.lutheran.hu)
Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle, Hungária út 
37.), 10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 16 óra: ifjúsá-
gi istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők köre. Csütör-
tök: 18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: ifjúsági 
bibliaóra. 
Ezen kívül: fiatal házasok köre, baba-mama klub, házi
bibliaórák, hittan, konfirmáció stb. Lelkipásztori be-
szélgetések kérésre, igény szerint. Jézus mondja: „Bé-
kességet adok nektek, ne legyen nyugtalan a szívetek.”

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel 
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9 
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros 
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén 
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 

házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden 
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találko-
zás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A 
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és 
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 óra-
kor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt 
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütör-
tökön 17.00.

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor biblia-
óra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor if-
júsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasár-
nap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szent-
ségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 
óráig (Tass u. 5. Tel: 357-0547). Programok a közös-
ségi házban (Kós Károly tér 16.): Bibliaóra kedden 
de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. 
½ 10 órakor. 

 ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. December 25. 
10.00 Karácsonyi istentisztelet, Majechrzak körzeti vén. 
December 27. 15.00 Budapest évzáró istentisztelet.

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 

újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010. 
január 4. A helyes megfejtők között könyveket és Kispest 
pólókat sorsolunk ki. 
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-

tése: „De mindig így örül, amikor erre jár.”. Nyerteseink: 
Áron Lajosné (Jókai utca), Kiss Jánosné (Árpád út). A nye-
reményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény
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Mentovics Éva: 
Szent karácsony éjjelén

Megszólal sok apró csengő.
Érces hangjuk lágyan zengő.
Azt zenélik minden ágon:
Karácsony van a Világon.

Szent karácsony éjjelén
táncot jár a gyertyafény.
Meghittség, és szeretet
melengeti szívedet. 

2009. december 18. 
péntek 20-23 óráig

KÁNAÁN KLUB
Unplugged Kánaán koncert
Sztárvendég: „Mókus” Szirtes 
Edina - ének, hegedű
S talán még valaki?!
· Télapó, ahogy még sosem 
láttuk. Hiszen Ő is csak egy em-
ber… 
„Golyó” Harna Péter - Télapó
„Kicsi” Ónodi Gábor – Kram-
pusz
· Karaoke
Halljunk Benneteket is!... 
· „Süti, ropi, tánc, móka, kaca-
gás…”
Belépődíj: 1 000 Ft

2009. december 19. 
szombat 18 óra
Az OBSITOS Zenekar és a KIS-
PESTI Gyöngyvirág kórus 
közös karácsonyi koncertje 
Belépődíj: 600 Ft

2009. december 20. 
vasárnap 11 óra

KOLOMPOS EGYÜTTES KONCERTJE 
TÁNCHÁZZAL

Kiskarácsony, nagykarácsony
Belépődíj: felnőtt: 1 000 Ft, 
gyerek: 700 Ft (2 éves kortól), 
szülő-tipegő: 1 200 Ft

2009. december 31. 
csütörtök 20-04 óráig

SZILVESZTERI BÁL
Fellép az Artissimo Show 
Company
Zenél a Coctail Együttes
Szilveszteri ünnepi vacsora
Belépődíj vacsorával: 13 000 Ft
Menük:
Welcome ital: 
Pezsgő koktél
Előétel:
Borjúpástétom magvakkal, 
mandarinos zöldspárga ágyon és 
balzsamecet krémmel
Főétel:
A:
Sertésszűz mignon, kapros juhtú-
rós kalappal gyömbéres sütőtök 

rizottóval és parajos pudinggal
B:
Szarvascomb szalonnában sütve 
metélőhagymás erdei gombák-
kal, burgundi mártással és házi 
burgonyafánkkal
Desszert:
Brownie - (belga csokoládés 
piskóta) mascarponés fehér 
csokihabbal és erdei áfonyaön-
tettel
Éjfélkor:
Korhelyleves

TANFOLYAMOK

Akrobatikus rock and roll - 5 
éves kortól
Fiúk jelentkezését is várjuk!
Kezdő: hétfő, csütörtök 16-17 
óráig
Haladók és versenyzők: hétfő, 
szerda, csütörtök 16-20 óráig

ETKA JÓGA
kedd, 17.30-19 óráig 

GERINCTORNA
kedd, 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig
Minden hónap 2. csütörtöki órája 
intimtorna gyakorló óra.

HASTÁNC - 12 ÉVES KORTÓL 
Kezdő: szombat 11-12 óráig
Középhaladó: csütörtök 18-20 
óráig és szombat 10-11 óráig
Haladók: hétfő 17.30-19.30 órá-
ig és szombat 9-10 óráig

HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20 
óráig
Haladó csoport: szerda 18-20.30 
óráig

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő I. - 5 éves kortól: kedd, 
csütörtök 16.30- 17.30 óráig
Kezdő II. - 7 éves kortól: kedd, 
csütörtök 17.30-18.30 óráig

PILATES TORNA 
hétfő, szerda 17.30-19 óráig

RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos fog-
lalkozások!
kedd 9.30 és 10.15 óra

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
kedd, csütörtök 18-21 óráig
Gyerek salsa 14 éves korig: 
péntek 18-19 óráig
Salsa women style – női salsa 
péntek 19-20 óráig

Szilva rajziskola – 5 éves kortól
szerda: 17-18 óráig

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
kezdő: kedd 18-19 óráig és csü-
törtök 18-19 óráig
középhaladó: szerda 18-19 
óráig, péntek 16.30-18 óráig és 
szombat 10-11.30 óráig
haladó: szerda 19-20 óráig, pén-
tek 18-19.30 óráig és szombat 
11.30-13 óráig

BARANTA EDZÉS
5 éves kortól
szombat 16-19 óráig
További információ: www.
baranta.net

GOJU-RYU KARATE
kedd 19-20.30 óráig, péntek 
18.15-19.45 óráig

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Ovisoknak: heti 2 óra (csoport-
beosztás szerint)
Haladó csoport - alsó tagozat: 
heti 3 óra
Versenyzőknek: heti 8 óra

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról
kedd, csütörtök 19.15-20.45 
óráig

SHAOLIN KUNG FU
szerda 18.30-20.30 óráig, szom-
bat 9-11 óráig

TAI JI QUAN
hétfő 18-20 óráig

KLUBOK:

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig

MÁGNES SZÍNHÁZ
Gyermek színjátszó-musical stú-
dió. További információ: www.
magnesszinhaz.try.hu

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig

ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában 
(Bp. XIX. ker. Kós K. tér 9.)

Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. Rajzolás, festés, 
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19 
óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog? 
Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés a 282-9826/0106-os 
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

KARÁCSONYI KOLOMPOS KONCERT

Immár második éve koncertezik 
minden hónapban a kiváló nép-
zenei együttes a KMO Művelő-
dési Házban. Gyermekszínházi 
előadásaik és az utána következő 
kicsiket-nagyokat megmozgató 
táncház mindig nagy élmény 
a résztvevőknek. A mostani 
alkalommal természetesen az 
ünnepet, a szeretetet, a barátsá-
got idézik meg a dalaikkal. A 
„Kiskarácsony, nagykarácsony” 
című összeállítás a magyar 
népzene legkiválóbb hagyomá-
nyait, dalait megidézve közelít 
a gyerekek érzésvilágához és 
az együtt éneklés és mozgás 
megajándékozza a jelenlévőket 
a minden évben nagyon várt ün-
nepi hangulat átélésével.
Az együttes fellépéseit jövőre 
továbbra is folytatják! a szerve-
zők  kérik az érdeklődőket, hogy 
a Művelődési Ház programfü-
zetéből tájékozódjanak az újabb 
időpontokról.

KARÁCSONYI KONCERT 
A GYÖNGYVIRÁG KÓRUSSAL ÉS AZ 
OBSITOS ZENEKARRAL

A KMO Művelődési Ház két 
művészeti együttese ad közös 
koncertet 2009. december 19-én 
18 órakor az intézmény színház-
termében. A közel 40 éve kerü-
letünkben működő Gyöngyvirág 
Kórus ezen alkalommal is gyö-
nyörű, az ünnep hangulatához 
illő dallamokkal kápráztatja el 
az érdeklődőket. A szintén nagy 
hagyománnyal bíró Obsitos 
zenekar pedig a katonazenei mű-
vek mellett a könnyűzene vilá-
gába is elkalauzolja a koncertre 
látogatókat. 
A két külön zenei blokk mellett 
egy különleges produkció is 
lesz az előadás végén, együtt 
fog megszólalni a két együttes, 
néhány közös dal erejéig.
A koncerten vezényel Borhy 
Csilla és Fejes István karnagy.

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

Németi Pál – ének, Darvassi 
Andrea – zongora, vezénylés, 
Kalmus Péter – ének, gitár, 
Orbán Anna – ének, Bálint Haj-
nalka – ének, Várhegyi Márta 
– ének, Varga Tivadar – zongora, 
zenélnek: Gárdonyi Krisztina 
– klarinét, Jobbágy Csongor 
– cselló, Jobbágy Boglárka – he-
gedű, Jobbágy Andor – brácsa

MŰSORVÁLTOZÁS!

Pódium színházbérlet a KMO 
Művelődési Házban

A 2009 őszétől elindult Vasár-
nap délutáni színház előadásai 
igen sikeresek voltak, elnyerték 
a közönség tetszését. A bérlet be-
fejező előadásaként  2010. janu-

ár 24-én 16 órakor meghirdetett 
„Mágnás Miska” című operettet 
technikai okok miatt nem tudjuk 
a műsorra tűzni. Helyette egy 
nem kevésbé sikeres produkci-
ót mutatunk be, a Bal Négyes 
Páholy színházi társulat előadja 
Huszka Jenő és Martos Ferenc 
operettjét a „LILI BÁRÓNŐ”-t. 

Az előadást kiváló szereposz-
tásban láthatjuk: a két főszere-
pet a Madách Színház kiváló-
ságai, a Webber-musicalokból 
ismert csodálatos hangú Mahó 
Andrea és a szintén tehetsé-
ges, sokoldalú Pankotay Péter 
játsszák. Hallhatunk fülbemá-
szó operettdalokat, láthatunk 
látványos táncbetéteket, nagy-
szerű koreográfiát, a történet-
ből pedig kiderül, hogy a sze-
relem végül mindent legyőz, 
hiába az ármánykodás és a 
nehézségek, a végén minden 
jóra fordul!

SZILVESZTER A KMO-BAN

Fergeteges hangulatú szilvesz-
teri bulira várjuk a Kispesti-
eket és barátaikat a KMO-ba. 

A talpalávalóról a közkedvelt 
Coctail Együttes gondosko-
dik, míg az Artissimo Show 
Company egy varázslatos re-
vüműsorral szórakoztatja a je-
lenlévőket. A vendégek közül 
kisorsolunk egy kétszemélyes 
belépőt a 2010. február 13-i 
Farsangi bálra.
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A 
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás, 
javítás esetén. Megbízható, precíz 
munka, garanciával, mérsékelt ár. 
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 
Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235, 
06/20-415-1712 

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vál-
lalja szőrmebundák átalakítását, javí-
tását, tisztítását (cipzárcsere, nadrág 
felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. 
Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 
282-4247 

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKA-
RÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁR-
PIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, 
AUTÓ POLÍROZÁST + BŐR-
KÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, 
MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 
06/70-50-20-131

Teljes körű központi fűtés, víz-, 
gázszerelési munkák, mosdók, mo-
sogatók, wc-k, wctartályok, kádak, 
csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák 
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-
692, 06/30-9-826-269 

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, 
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT 
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 
06/20-532-7823 

Engedélyezési, kiviteli és látvány-
tervek készítése, épületfelmérés: ez 
mind, mind az Építő 98 BT. Tel.: 
06/70-311-0210

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMO-
SÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-
20-131 

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzá-
sa. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-
3153, 06/70-215-2019 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍ-
TÉSE INGYENES FELMÉRÉS-
SEL, BONTOTT ANYAG EL-
SZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARAN-
CIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁ-
GOK! Részletfizetési lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! Műanyag ablakok 
gyártása, cseréje. Ingyenes és azon-
nali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Telefon: 06/30-401-
1029 

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

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ 
CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI 
TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TE-
RASZON, GARÁZSBAN VÁLLA-
LOM. TEL.: 06/70-5020-131 

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

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

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍ-
TÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOM-
LOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐ-
SÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ 
SZAKENBEREK. Tel.: 06/20-933-
8634, 282-24-98 

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

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

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

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

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyi-
tás, zárcsere, betörésbiztos heveder-
zár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, ka-
puk, kerítések, egyéb lakatosmunkák 
stb. Tel.: 06/30-961-3794 

RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KI-
ÁRUSÍTÁS, EGYES CIKKEKRE. 
Olcsón, szövetbélés 100 Ft-tól/m, 
nadrág derék bélelő, pántvágás, 
zsebanyagok, gombok, cérnák, 
zipp zárak nagy választékban. 
Kispest, Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 
280-1147

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

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

Minden nemű parkettás munkát, 
parketta csiszolás, lakkozás, átrakás, 
új parketta lerakása, lamináltozás 
anyaggal is, garanciával. Tel.: 708-
2789, 06/205-202-689 

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

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mo-
sógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. 
Javítása 1 év garanciával! Ingyenes 
kiszállás!Tel.: 285-3488, 06/30-950-
1717, www.megoldasszerviz.hu

Ezüst felvásárlás! Keressen ben-
nünket, a legjobb árat és készpénzt 
adunk. Evőeszközök, tálcák, gyer-
tyatartók, cukortartók, gyümölcstál 
stb. vétele. Tel.: 317-9938, 1077 
Bp., Wesselényi u. 19.

Munkájára igényes festő és kőműves 
vállal teljes körű felújítást: festés, 
gipszkartonozás, burkolás, terepren-
dezés, takarítás. IGÉNYES MUNKA 
OLCSÓN! Tel.: 06/30-832-9092 

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. 
Melicher Ferenc, tel.: 06/20-9469-327 

Festés, víz-, fűtés-, klímaszerelés, 
karbantartás, teljes körű lakás-, 
házfelújítás, átalakítás. Tiszta, 
precíz munka. Díjmentes helyszíni 
felmérés. Tel.: +36/30-388-0926, 
www.ingatlangeneral.hu

Víz-, gáz-, fűtés szerelés, csaptele-
pek, wc tartályok javítását, vízóra, 
radiátorcseréket, komplett fürdő-
szoba és fűtés szerelését, valamint 
családi házak gépészetét vállaljuk 
garanciával. Tel.: 06/20-227-9323 

INGATLAN

Kispesten, központban, biztos 
megélhetést nyújtó fodrászat átadó. 
Tel.: 06/20-343-8507

KIADÓ korszerűen felújított GAR-
ZON Kispest centrumában négyeme-
letes ház első emeletén  bútorozottan 
vagy anélkül. Telefon: 06/30-858-
7295

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

KERESEK ÉS KÍNÁLOK A KERÜ-
LETBEN ELADÓ - KIADÓ INGAT-
LANOKAT. TEL.: 06/20-364-4237 
HÉTVÉGÉN IS!!! AJÁNLATOK: 
http://ilonalak.hu 

A K.ING INGATLANIRODA 
AJÁNLATA

WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 
13.

WEKERLEI 6 LAKÁSOS HÁZ 
EMELETÉN, 48 NM, KÉTSZO-
BÁS FELÚJÍTANDÓ LAKÁS, 
GARÁZZSAL, KERTRÉSSZEL 
12,9 M. FT. IRÁNYÁRON EL-
ADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHE-
TŐ! TETŐTÉR FELÉ BŐVÍT-

HETŐ!

 KIADÓ LAKÁSOK 
WEKERLÉN 12 LAKÁSOS HÁZ  
FÖLDSZINTJÉN 48 NM., KÉT-
SZOBÁS, CIRKÓS, FRISSEN 
FELÚJÍTOTT, BÚTOROZATLAN 
LAKÁS, CSAK KONYHABÚ-
TORRAL, KÉT KERTRÉSSZEL, 
BÉRELHETŐ GARÁZZSAL 
60 E..FT.+REZSI/HÓ KIADÓ! 

AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!

KISPEST ÓVÁROSÁBAN, 
HATLAKÁSOS FÖLDSZINTES 
TÉGLAHÁZBAN, 49 NM, EGY 
SZOBA+HALLOS, BÚTORO-
ZOTT, FELSZERELT LAKÁS 55 
E.FT.+REZSI/HÓ BÉRELHETŐ! 
AUTÓBEÁLLÁSSAL, AZON-

NAL KÖLTÖZHETŐ!  

WEKERLEI 12 LAKÁSOS HÁZ 
EMELETÉN KÉTSZOBÁS, 
CIRKÓS, FIATALOSAN ÁTÉPÍ-
TETT, FELÚJÍTOTT, TELJESEN 
FELSZERELT, BÚTOROZOTT 
LAKÁS 65 000 FT. +REZSI/HÓ 
HOSSZÚ TÁVRA BÉRBE ADÓ!

WEKERLEI CSENDES UTCÁ-
BAN NÉGYLAKÁSOS HÁZ 
HÁTSÓ, KÉTSZOBÁS, FRIS-
SEN FELÚJÍTOTT  LAKRÉSZE 
KÖZVETLEN  KERTKAPCSO-
LATTAL, BÚTOROZATLANUL 
CSAK KONYHABÚTORRAL 
70 000FT. + REZSI /HÓ BÉ-
RELHETŐ! KÖZÖS KÖLTSÉG 

NINCS!

WEKERLEI CSENDES UTCÁ-
BAN NÉGYLAKÁSOS HÁZ, 
BÚTOROZATLAN,  4 SZOBÁS, 
KÉTSZINTES, HÁTSÓ LAKRÉ-
SZE KÉT ÓRIÁSI KERTRÉSSZEL 
100 000 FT.+REZSI/HÓ BÉRBE 

ADÓ! KUTYA- CICA JÖHET!  

ELADÓ INGATLANOKAT KE-
RESÜNK- KÍNÁLUNK ÜGYFE-
LEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI 

DÍJ: CSAK 2 %, ÁFA NINCS!
Tel.: 348 03 35  - 06/70/536 58 57 

-  06/20/53 00 165
k.ingatlan@freemail.hu

 www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT 

VÁLLALJUK!

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, Telefon: 
06/20-427-4559 

KIADÓ! KISPESTEN 2 DB LA-
KÁS: EGYIK ÚJSZERŰ, 60 NM-
ES, 2 SZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, 
BÚTOROZATLAN, GÉPKOCSI 
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL, 
65.000, FT + REZSI + 2 HAVI 
KAUCIÓ. /NEM DOHÁNYZÓK 
RÉSZÉRE/ MÁSIK 37 NM-ES, 
CIRKÓFŰTÉSES, BÚTOROZOTT, 
SZÉP ÁLLAPOTÚ, ALACSONY 
REZSIJŰ, 50.000 FT + REZSI + 2 
HAVI KAUCIÓ NEM DOHÁNY-
ZÓK RÉSZÉRE. GÉPKOCSI 
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL 
55.000 FT. TEL.: 06/20-364-4237 
HÉTVÉGÉN IS!!! AJÁNLATOK: 
http://ilonalak.hu 

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

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

Pest megyében Apajon, új családi 
ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, kom-
fortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 
M Ft. Tel.: 06/30-324-3461 

Kispest zöldövezetében tehermentes, 
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerá-
ciós, hat szobás családi ház eladó, 
garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 38,1 
M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Új építésű, 115 nm-es ikerházfél, 
nagy kerttel, garázzsal eladó az Új-
vidék u.-ban. Ára: 27,5 M Ft. Tel.: 
06/20-9-251-044 

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfor-
tos, 105 nm-es, családi ház, 2 külön 
lakrésszel, 2 + 2 fél szobás, garázs + 
MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ. Irány-
ár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-
0-975-9572, megtekinthető: http://
www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906

XIX. Hunyadi u. 14-ben, 25 nm-es, 
egyedi fűtésű üzlethelyiség KIADÓ! 
Tel.: 06/020-886-4887        Keretes 

BALATONAKARATTYÁN, A 100 
NÖL TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁL-
LAPOTÚ, TISZTA, RENDEZETT 
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 SZOBA, 
NAGY KONYHA, FÜRDŐSZOBA, 
KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS 
FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉ-
SES, TEHERMENTES, AUTÓBE-
ÁLLÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKER-
TES + SAJÁT KÚT- LEHET, HOGY 
CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 20 M FT. 
TEL.: 06/70-319-3427 

Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, víz-
parttól 80 méterre, fűthető tégla nya-
raló berendezve eladó. Víz, villany, 
csatorna, pince van. Abc- kisboltok, 
buszmegálló 300 méterre. Tel. (este): 
06/70-516-4701 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magas-
földszinti, 37 nm-es, világos nagy 
étkezőkonyhás lakás eladó. Iá.: 9 M. 
Ft. Tel.: 243-1484 

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

Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 
53 nm-es, 1 + 2 félszobás, szövet-
kezeti öröklakás, a VII. em.-en. Iá.: 
10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-908-5964 

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

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

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

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

Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagy 
konyhás, beépített konyhabútorral, 
felújított, járólapos, parkettás lakás 
eladó vagy elcserélnénk kisebbre. 
Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239 

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcá-
ban, 62 nm-es, 2 + 1/2 szobás, IX. 
emeleti, felújított lakás. Iá.: 11.3 M. 
Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 06/20-215-
4531 

XIX. Kispesten, eladó családi házat 
vagy lakást KERESEK, lehet felújí-
tandó is. Tel.: 06/20-397-4055 

Kispesti garzon, 32 + 4 nm., erké-
lyes, panorámás, metrónál, alacsony 
rezsivel eladó 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 
06/20-806-0460, 357-3742

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, 
teljesen felújított, magas földszinti 
lakás, pince helyiséggel, 17,5 M. 
Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-
7322 

Cseréljünk! Kispesten családi házra 
vagy szeparált külön bejáratú ház-
részre cserélnénk, négy emeletesben 
lévő, magasföldszinti, 73 nm-es laká-
sunkat, ráfizetéssel. Tel.: 707-8955,
06/20-346-5384 

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 
+ 2 félszobás lakásomat nagyobb 
önkormányzati lakásra cserélném. 
Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-
4962 

Eladó Szécheny u-ban, 1 + 2 félszo-
bás, erkélyes, fiatalosan felújított, V.
emeleti lakás. Iá.: 10,1 M Ft. Akár 
gépesítve is. Tel.: 707-2084, 06/70-
9400-873 

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. 
emeleti öröklakásomat, amin banki 
tartozás van, hitelátvállalással önkor-
mányzatira. Tel.: 06/30-268-3261 

Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. eme-
leti, 2 szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, 
vízórás, műanyag nyílászárós lakás. 
Csendes, nyugodt környéken. Tel.: 
06/20-375-4223 Irányár: 11,5 M Ft. 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 
félszobás, átlagos állapotú, önkor-
mányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 
szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 
06/30-670-48-67

RITKASÁG! Eladó wekerlei, tetőtér 
beépítéses, 80 nm-es, (3 + 2 szobás), 
cirkófűtéses, ikerházfél csendes he-
lyen, kerttel, tárolóval, 35 millióért. 
Tel.: 06/30-652-8788 

Cserélném pesti kis lakásra vagy 
eladnám jászágói, lakható, 70 nm-es, 
komfortos, külterületi ingatlanomat, 
gazdálkodásra alkalmas területtel, 
Tel.: 06/70-266-2884 

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes 
házra, ráfizetéssel, 3,4 szobás lakás-
ra, nem panel, 2 és fél szobás örök-
lakást, tehermentes, nagy konyhás, 
nagy fürdőszobás, egyedi fűtéses, II. 
emeleti. Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-
7764 vagy 378-2508 

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás 
kertes családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. 
Tel.: 06/20-961-3231 

Kiadó irodának Kispest centrumában 
I. emeleti, felújított, 1 + 2 félszobás la-
kás, hosszútávra. Tel.: 06/20-333-6675

Eladó Kispest centrumában, I. eme-
leti, szépen felújított, 1 + 2 félszobás, 
üres lakás tulajdonostól. Ára alku 
nélkül 10,1 M. Ft. Tel.: 06/20-333-
6675 

Kispesten családi ház, áron alul 
eladó. Jókai utca 65. Érdeklődni: 
06/70-931-1086 

Wekerlén eladó, hat lakásos társas-
házban, tetőtér beépítéses lakás, ga-
rázzsal, magán személytől. Iá.: 20 M. 
Ft. Tel.: 06/30-236-3430 

Lakatos lakótelepen, 43 nm-es, első 
emeleti, felújított, parkra néző, víz-
órás, másfél szobás lakás eladó, 9,9 
M. Ft-ért. Tel.: 282-6082, 06/20-9-
429-577 

Kispesti 125 nöl-es telken lévő 1 
+ 1/2 szobás, 44 nm-es, garázzsal, 
tárolóval, összkomfortos, felújítan-
dó családi házamat eladom vagy 
Balaton északi partján hasonlóra 
cserélem. Irányár: 14,2 M Ft. Tel.: 
06/20-347-9936 

Eladó Kispesten, a Táncsics Mihály 
utcában, 6. emeleti, erkélyes, szabá-
lyozható fűtéses, 53 nm-es, felújítan-
dó, tehermentes lakás tulajdonostól! 
Azonnal költözhető. Ár: 8,1 M Ft. 
Érdeklődni: 06/70-293-5755

Eötvös utcában, jó állapotú, harma-
dik emeleti, 1 + 1/2 szobás, 36 nm-es 
lakás eladó. 8,5 M Ft, Tel.: 06/30-
399-8990 

Kispest kertvárosában, 430 nm-es 
telken, 65 nm-es, felújítandó, össz-
komfortos családi ház eladó. Iá.: 20 
M. Ft. Tel.: 06-70-273-3007 

Eladó Kispest centrumában, József 
Attila u.-ban, I. emeleti, felújított, 
27 nm-es garzon. Iá.: 7.590.000 Ft, 
tulajdonostól. Tel.: 06/30-285-0947 

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

OKTATÁS

Angol oktatásban nagy gyakorlattal 
rendelkező, nyelvterületen is járt, 
oroszul is jól beszélő nyelvtanár 
itthon oktat és felkészít nyelvvizsga 
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-
0130 

Általános iskolások korrepetálása 
matematikából és más tantárgyakból. 
Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70-
243-4850 

Tapasztalt spanyol tanár, nyelvvizs-
gára, érettségire felkészít, korrepetál. 
Tel.: 06/20-575-3365 

Felnőtt néptánc oktatás Kispesten, 
hétfőn, szerdán 19.30 - 21.30- ig, 20 
éves kortól 60 éves korig. Tel.: 281-
2884, 06/20-942-9516 

ÁLLÁS

Kozmetikust, műkörmöst, pedi-
kűröst, masszőrt keres XIX. ker. 
Temesvár utcai szépségszalon. Érd.: 
06-20-983-5442, e-mail: bom@t-
online.hu 

EGYÉB

Kézimunka előnyomás hozott anyag-
ra is. Kézimunkakönyvek eladók. 
Gombbehúzás megvárható. Ady 
Endre u. 152. Tel.: 282-2420 
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APRÓHIRDETÉS HIRDETÉS

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

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

ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOS-
TÓL, 2004 - ES, FEKETE YA-
MAHA XJR 1300 AS, 1251 CM3 
- ES, 4 HENGERES, 9000 KM. -T 
FUTOTT, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ, 
ALIG HASZNÁLT, GARÁZSBAN 
TARTOTT MOTORKERÉKPÁR. 
IRÁNYÁR 1.590.000 FT. VIZSGA: 
2011.04 -IG, EXTRA: BUKÓCSŐ, 
CSOMAGTARTÓ, RIASZTÓ. 
TEL.: 06/20-364-4237 

Roxa állítható korcsolyák eladók, 
26 - 31 és 35 - 38, 5000 Ft/ db., 210 
cm-es, dús műfenyő 7000 Ft. Tel.: 
06/20-365-7426

Gyermekruha eladó 9 - 10 éves kis-
lánynak, jó minőségű, nyári, téli ru-
hák, kabátok egyben 10.000 Ft -ért. 
Tel.: 06/20-365-7426 

Olcsón eladó olasz tésztagép, cérna-
metélő. 1 db. kempingágy, új Bergner 
gyümölcs centrifuga, zöldség szele-
telő, 13 db-os állványos kés készlet, 
és 1 db Porelipper hajvágó készlet. 
Tel.: 377-7212 

Eladó 2 db használt FÉG F8.50 
konvektor + parapet és VAILLANT 
átfolyós vízmelegítő. Érd.: 06/30-
399-8990 

Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 
3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fotel-
lel együtt, Robotron villanyírógép, 
Singer táska varrógép eladó. Tel.: 
357-0890, 06/30-318-0804

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges 
könyvszekrény, pogácsa lábú, torony 
felépítményes, szalonképes, diópá-
cos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 pol-
cos, + egy ónémet íróasztal. Külön és 
egyben is. Tel.: 06/70-319-3427 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! 
A szénnel megegyező fűtőérték, 
Bükkből 500 ft/10 kg, Mezőgaz-
dasági alapanyagból: 450 Ft/ 10 kg 
www.fabrikettalas.hu, tel.: 06/70-9-
400-555 

Havi 1-2 alkalommal, vasalást válla-
lok. Tel.: 281-3648 

Eladó gombprés 8000 Ft, Mutbil 
iskolatáska 2000 Ft, fehér zománcos 
öntöttvas fürdőkád, kifogástalan álla-
potban 10.000 Ft. Telefon: 378-3986 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló 
szülők és gyermekeik számára. 
Problémáiddal nem vagy egyedül, 
gyere és beszéljük meg! Foglal-
kozások és programok kéthetente 
péntek délután a VII. Wesselényi 
u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 
egyszulosklub@freemail.hu 

Megunt, kidobásra szánt könyve-
it boldogan elszállítom. Telefon: 
06/20-956-4084. Nem vagyok ke-
reskedő. 

Olcsón eladó: ágyneműtartós sarok-
rekamié, tálaló szekrény, kárpitozott 
székek, hintaszék, betongerenda, 
szobakerékpár. Tel.: 281-2553 

Szobai ventilátor, több fokozatú, te-
leszkópos, eladó, 2.000 Ft. Mennye-
zeti csillárok eladók 1 -3.000 Ft-ig, 
12 db. férfi öltöny, változatos színben
és méretben, 2.000 Ft/ db., wc. csé-
sze (fedéllel) + tartály rózsaszínben 
8.000 Ft, intarziás dohányzóasztal el-
adó, kerti tóból tavirózsák, aranyha-
lak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479, 
06/30-285-5363

Számítógépes és konzol videójátékok 
eladók. Tel.: 06/20-990-8124 

Bontott, szürke, nagyméretű már-
ványkandalló és Vaillant kazán 300 
literes meleg víztárolóval, megegye-
zéses áron eladó! Érdeklődni lehet a 
06/30-822-3037-es mobilszámon.

Burkolásból megmaradt különböző 
színű csempék, padlólapok 2,5 nm 
- 22 nm, 600 - 1200 Ft/ nm áron el-
adók. Tel.: 06/30-822-3037

Nagyméretű, minőségi férfi öltönyök,
170 - 175 cm magas termetre, sötét 
színekben (5500 Ft), 47-es méretű 
ingek 500 Ft/ db. áron - utánvétellel 
is - eladók!!! Tel.: 06/30-822-3037

ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FI-
GYELEM!!! Jó minőségű, külön-
böző méretű beltéri ajtók, zárral, réz 
kilincsel, 17.500 Ft-os áron eladók. 
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-
es mobilszámon.

60, 100, 120 literes műanyag hordók 
eladók. Ár: 2000,- 3000,- 4000,- 30 
literestálcák is eladók. Tel.: 280-
7081 

Tükrös előszobafal 2000 Ft, világos 
hintaszék 4500 Ft, jó állapotban el-
adó. Tel.: 357-9666 

Kézi fény-, szín- és ionterápiás ké-
szülék, különböző méretű szőnyegek 
eladók. Tel.: 214-7564 

2 db mennyezeti-, 2 db spot lámpa, 
konyhai függeszték eladó. Tel.: 214-
7564 

39-es vadonatúj, női, műkorcsolya, 
élezett, jutányos áron eladó, meg-
egyezünk. Tel.: 281-0208 

Gázkonvektorok, kedvező áron, fali 
szerelvénnyel eladók, keveset hasz-
nált, újszerű állapotban. FÉG gyárt-
mány: GF-25 11 KF. Tel.: 06/30-906-
8826 

Alig használt evezőpad eladó vagy 
hasonló állapotú szoba kerékpárra 
elcserélem. Tel.: 06/70-661-0131 

Nyugdíjas vagyok, gyermek felügye-
letet, idős gondozást, takarítást válla-
lok. Elérhetőség: 06/70-947-4067

LAMPART tipusú, parapetes gázkon-
vektor, 4 éves, 18.000 Ft/ db. eladó. 
Tel.:. 06/20-476-5779

Dióbél eladó 1000 Ft/ kg. Tel.: 06/30-
820-2071 

ÚJ 39-es és 40-es hoki korcsolya ol-
csón eladó. 06-30-8587295

APRÓHIRDETÉS DÍJA:

15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó. 

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,  06/20-330-3785

FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen

LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6. 
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. szám alatt, 

vagy az vagy Esze Tamás utca 84.,
vagy az Üllői út 250. szám alatti hirdetőirodában.

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

A hirdetések tartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk!




