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zárta a 2009-es évet 
az önkormányzat.
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ISMÉT TÖBBLETTEL ZÁRTA AZ ÉVET AZ ÖNKORMÁNYZAT

KÖZBIZTONSÁG

Településőr
Két településőr alkalmazására nyílik lehetősége az 
önkormányzatnak a tervek szerint február 1-jétől. Erre 
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz benyúj-
tott sikeres pályázat nyújt lehetőséget a kerületnek. 
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Gajda Péter polgármester a 
Kispestnek elmondta, a szá-
mok pontosítása még zajlik a 
hivatalban, de már az látható, 
hogy a 2009-es évet mintegy 
509 millió forintos plusszal 
zárta a kerület. Hangsúlyozta, 
ez azért is fontos eredmény, 
mert ha idén kevesebbet is ka-
punk a központi költségvetés-
ből, akkor is juthat elegendő 
pénzünk a kerület biztonsá-
gos működtetésére, valamint 
azokra a fejlesztési feladatok-
ra, melyeket még 2006-ban 
ígértük meg és határoztunk el.  

A polgármester kiemelte, eb-
ben az évben is folytatódnak 
azok a programok, melyekkel 
szebbé, kellemesebbé akarják 
tenni a kerületet. „Teljesen 
megújulhat a kerület legna-
gyobb közparkja a Kós Károly 
téren, folytatjuk a központi 
játszótér második ütemét, a Fő 
utca és Üllői út találkozásánál 
lévő nagy üres terület parkosí-
tását is szeretnénk elvégezni, 
és természetesen számtalan ki-
sebb-nagyobb térrekostrukció 
lesz még.” – fogalmazott a 
polgármester. 

KÖLTSÉGVETÉS

Jól gazdálkodott 
a kerület
A tavalyi bevételek és kiadások a tervezett-
nek megfelelően alakultak, és a gazdasági 
válság ellenére is több mint félmilliárd több-
lettel zárta a 2009-es évet az önkormányzat.

Hamar Mária igazgató a 
Kispestnek elmondta, in-

tézményük népszerű a tanulók 
körében, évek óta sokan je-
lentkeznek hozzájuk, nappali 
tagozatos diákjaik létszáma az 
elmúlt időszakban tanévenként 
640 volt, mintegy egynegye-
dük kispesti. A fővárosi önkor-
mányzat fenntartásában műkö-
dő oktatási intézmény tavaly 
jelentősen megújult: szigetel-
ték az épület északi és nyugati 
oldalát, újraszínezték a falakat, 
és befejezték az előző évben 
megkezdett nyílászárócseréket. 
Az intézményt hat éve irányító 
igazgató lapunknak hangsú-
lyozta, az épületben beruházási 
és karbantartási munkálatokat 
minden évben végeztek, több 
szaktantermet is felújítottak, 
de a homlokzat renoválása 
már hosszú évek óta váratott 

magára. Megtudtuk, a tavalyi 
felújítás forrását a fenntartó 
által biztosított keretből évek 
alatt gazdálkodták ki, vagyis 
az intézmény saját maga spó-
rolta meg a több millió forintos 

munkálatok költségeit. Terveik 
között a jövőben további kor-
szerűsítések is szerepelnek, 
szeretnék még komfortosabbá 
tenni az iskolát a diákok szá-
mára.

Népszerű a Semmelweis
Január 23-án a központi írásbeli vizsgával elkezdődik a nyolcadi-
kosok számára a felvételi eljárás, a tavaly komoly felújításon át-
esett Csengő utcai Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és 
Gimnáziumba is várják az új diákok jelentkezését.

A szaktárca a közrend és a 
közbiztonság erősítése ér-

dekében hirdette meg a Tele-
pülésőr programot, amelynek 
keretében a helyi önkormány-
zatok településőrök foglalkoz-
tatására nyerhetnek kiegészítő 
támogatást. 
Az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium támogatásá-
val megvalósuló program 
lehetőséget nyújt a település-
rendészeti célkitűzések ha-
tékonyabb megvalósítására, 
az önkormányzati rendeletek 
eredményesebb betartatására 
is. A településőrök többek kö-
zött természeti csapás, baleset 

vagy egyéb vészhelyzet során 
közreműködhetnek majd a 
segítségnyújtásban és a rend 
helyreállításában, vagy a par-
kok, játszóterek védelmében. 
Hatósági jogkörrel nem ren-
delkeznek majd, kényszerítő 
eszközt nem alkalmazhatnak a 
településőrök.

Jöhetnek a településőrök
KÖZBIZTONSÁG

MEGEMLÉKEZÉS

A megemlékezésen a szerve-
ző Magyar Ellenállók és 

Antifasiszták Szövetségnek 
(MEASZ) nevében Szonderik 
Gyula, a kispesti szervezet 

titkára beszélt arról, hogy 65 
évvel ezelőtt január 9-én értek 
véget a harcok a kerületben. 
„A fasizmus elleni ütközetek-
ben Kispesten 38 szovjet ka-
tona vesztette életét, ma rájuk 
és minden nemzet azon fiaira
emlékezünk, akik a II. világ-
háború során életüket áldozták 
a fasizmus elleni harcokban” 
– mondta. 
Az emlékmű talapzatán ko-

szorút helyezett el az orosz 
katonai és légügyi attasé, 
az orosz nagykövetség ha-
disírgondozó osztályának 
vezetője, a MEASZ, Kispest 
önkormányzata, valamint a 
Kispesti Emlékmű Alapítvány 

és a Nagy Imre Társaság. A 
csaknem 3,5 méter magas, 
bronzból készült, békét szim-
bolizáló nőalakot 1960-ban 
állították fel a Városház téren, 
a szobor Tar István szobrász-
művész alkotása.

Kispesten elesett 
katonákra emlékeztek
A II. világháború során a kispesti harcokban elesett 38 szov-
jet katonára emlékeztek január 11-én a Városház téren álló 
emlékműnél. Kispesten 1945. január 9-én fejeződtek be a 
harcok. Az ünnepséget a Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége szervezte.

Tisztelt Kispestiek!
Az önkormányzat módosí-
tani szeretné a kerületi sza-
bályozási terv Méta utca és 
környékére vonatkozó részét 
(Méta utca – Gyáli patak 
6. ága - Főkert (169 171/1 
hrsz.) – Temesvár utca – Ud-
varhely utca – Zombor utca 
által határolt tömb). A terv 
módosítását az ingatlan tu-
lajdonosa kezdeményezte. A 
módosítást az épített környe-
zet alakításáról és védelméről 
szóló 1997.-évi LXXVIII. 
törvény 9. § (2) bekezdés a.), 
b.) pontja alapján kezdi el az 
önkormányzat. 
A terv célja 
-  a meglévő Temesvár utcai, 

kertvárosias lakóterület 
városszerkezeti lezárása a 
Zombor utca mentén; 

-  a meglévő Méta-centrum 
forgalmas raktár-kereske-
delmi, munkahelyi terület 
felhasználása, és a kiépült 
lakóterület közötti környe-
zeti konfliktus mérséklése,
a jelenlegi terület-felhasz-
nálás átalakításával; 

-  új közhasználatú zöldfelü-
letek kialakítása, melyeket 
a kiépült és az új lakóterü-
let lakói egyaránt igénybe 
vehetnek; 

-  új irodai funkció telepítése 
a BKV-telephely és a lakó-
övezet közé, mint átmeneti 
funkcionális zóna, mely 
mérsékelni tudja a munka-
helyi és a lakóövezetek kö-
zötti környezeti konfliktust;

-  raktárzóna telepítése a 
BKV-telephely (és a Gyáli 
patak 6. ága) mentén, 
melynek önálló, Méta ut-
cai közlekedési kapcsolata 
biztosítandó.

Ha a módosítással kapcso-
latban bármilyen észrevéte- 
lük van, megtehetik a megje-
lenéstől számított 30 napig, 
szóban vagy írásban. Tele-
fonszám: 347-4531. E-mail: 
bánfy@hivatal.kispest.hu, 
vagy foepitesz@kispest.hu   
Postacím: 1195 Budapest, 
Városház tér 18-20.

GYULAI ISTVÁN
főépítész

KSZT-MÓDOSÍTÁS

Méta utca 
és környéke

Évvégén átalakult az ön-
kormányzat internetes 
oldala, a kispest.hu. Várnai 
Zoltán felelős szerkesztő 
lapunknak elmondta, a 
korszerűsítés egyik legfőbb 
célja az volt, hogy a portál 
nyitóoldalán közérthetőbbé 
és könnyen megtalálhatóvá 
váljanak a legaktuálisabb 
kerületi információk. A 
címlap mellett frissült a 
portál külső megjelenése is, 
látványosabb, korszerűbb 
lett az internetes lap.
Informatikai háttere is mo-
dernizálódott, az oldalt fut-
tató szoftver is megújult.
Várnai Zoltán elmondta, 
hogy az utóbbi időben fo-
lyamatosan növekszik a 
portál látogatottsága, egyre 
többen tájékozódnak a hon-
lapról a kerület ügyei iránt.

Megújult a 
kispest.hu

MÉDIA

Két településőr alkalmazására nyílik lehetősége az önkormányzat-
nak a tervek szerint február 1-jétől. Erre az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázat nyújt lehetőséget 
a kerületnek.

A Városház téri emlékműnél 
tartottak koszorúzást

2010 tavaszán országgyűlési 
képviselő, ősszel pedig hely-
hatósági választások lesznek 
hazánkban. A választási el-
járásról szóló 1997. évi C. tv. 
23. § (1) bekezdése értelmében 
a szavazatszámláló bizottság 
három tagját és szükséges 
számban póttagokat a telepü-
lési önkormányzat képvise-
lő-testülete az országgyűlési 
képviselők általános válasz-
tásának kitűzését követően 
választja meg: személyükre a 
helyi választási iroda vezetője 
tesz indítványt. A választott 
tagok megbízatása négy évre 
szól. A választási bizottság-
nak nem lehet tagja a köztár-
sasági elnök, állami vezető, 
közigazgatási hivatal vezetője, 
képviselő, megyei közgyűlés 
elnöke, polgármester, jegyző, 
főjegyző, választási iroda 
tagja, a választási bizottság il-
letékességi területén működő 
közigazgatási szerv köztiszt-
viselője, valamint jelölt. Nem 
lehet a választási bizottság 
választott tagja a választóke-
rületben jelöltet állító jelölő 
szervezet tagja, valamint a vá-
lasztókerületben induló jelölt 
hozzátartozója sem.
Fentiekre tekintettel várjuk 
Kispesten lakcímmel rendel-
kező választópolgárok jelent-
kezését, akik vállalják ezt a 
rendkívül fontos és megtisztelő 
megbízatást, függetlenül attól, 
hogy korábban ezt a funkciót 
már betöltötték.
Jelentkezni a polgármesteri hi-
vatalban Holicska Sándornénál 
lehet, a 347-4567 és a 282-9041 
telefonszá-mokon 2010. febru-
ár 12-ig.
A jelentkezők nyilvántartási 
lapjának, nyilatkozatának 
felvételére személyesen kerül 
sor a polgármesteri hivatal-
ban. Segítő közreműködésü-
ket köszönjük!

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Választási 
felhívás
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A válogatott keret játékosai 
egynapi díjukat ajánlották 
fel az Eötvös József Álta-

lános Iskolának. A támogatást 
az Eb-t nyitó Magyarország-
Azerbajdzsán mérkőzés előtt 
kapta meg a kispesti iskola. A 
focisták a gyermeksportot se-
gítik az összeggel: Magyaror-
szágon először ebben az intéz-
ményben alakult futsalosztály, 
ahol a gyerekek tantervi kere-
tek között tanulhatják és gya-
korolhatják a sportot. 
„A válogatott keret összes já-
tékosa felajánlotta egy napra 
szóló napidíját, amelyet egye-
sítve a Magyar Gyermek Lab-
darúgó Szövetség (MGYLSZ) 
égisze alá tartozó Bp. XIX. 
Eötvös József Általános Isko-
la csoportvezetőjének, Dufek 
Jánosnak ad majd át a csapat 
az Eb ideje alatt” – adta hí-
rül a Nemzeti Sport Online 
(NSO) csütörtökön a magyar 
futsalválogatott szövetségi ka-
pitányának, Kozma Mihálynak 
a bejelentését. 
A cikk idézi Madarász János 
csapatkapitányt is, aki elmond-

ta, azért választották ezt az 
iskolát, mert „ebben az intéz-
ményben alakult meg először 
Magyarországon futsal osztály, 
ahol a tanterv keretében tanítják 

kedvenc sportágunkat.” A tá-
mogatást az Eb nyitómeccsén, 
a Magyarország-Azerbajdzsán 
találkozón (lapzártánk után – a 
Szerk.) vehette át az iskola.
Az NSO beszámolt arról is, 
hogy az MLSZ felajánlásá-
ból az MGYLSZ folytatja 
Gyermekszektor Programját: 
egyrészt az iskolai és óvodai 
rendszerben futballozó gyer-
mekeknek kínálja fel az ingye-

SPORT

Kispesti iskolát támogat 
a magyar futsalválogatott

A kispesti lengyel önkor-
mányzat idei első ülésén 
Molnár Ferenc elnök 

ismertette a kisebbséget érintő 
2009-es eseményeket, progra-
mokat. A tavalyi év legjelen-
tősebb eseménye a testvérvá-
rosi megállapodás aláírása volt 

Kispest és a Krakkóhoz közeli 
Krzszowice polgármesterei 
között. Elmondta, a kerületi 
lengyelek évről évre egyre 
több rendezvényen és ünne-
pen képviseltetik magukat a 
kerületben és a fővárosban. 
Kispesti példaként a majálist 
és a Mihály-napi búcsút – ame-
lyen első alkalommal léptek 
fel anyaországi táncosok – em-
lítette, de beszélt az év eleji 
Magyarországi Lengyelek Bál-
járól és Bem József szobrának 
megkoszorúzásáról is. Az el-

nök elmondta, a lengyel önkor-
mányzat miden évben kirándu-
lást szervez Lengyelországba. 
Idén Krakkó és környéke lesz 
az úti cél, a résztvevők a len-
gyel–magyar történelemmel 
ismerkedhetnek az idegen-
vezető, Zsille Gábor irodal-
már-műfordító segítségével.

A kisebbségi önkormányzat 
programjai idén is folytatód-
nak: lesznek lengyel estek a 
kispesti Szabó Ervin könyvtár-
ban, és részt vesznek a hagyo-
mányosan a KMO-ban tartott 
Nemzetiségi esten is.

P. V.

FÓRUM

Közmeghallgatást 
tartottak a lengyelek Azok a kerületi nyugdíjas 

pedagógusok, akik 50, 60, 
65, 70 évvel ezelőtt szerez-
ték meg képesítésüket és 
legalább 30 évet töltöttek 
a pedagógus pályán vagy a 
művelődés területén, dísz-
oklevél iránti kérelmüket 
március 5-ig adhatják be 
személyesen a Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgál-
tatási Irodájára (Ady Endre 
út 7. I. em. 7.sz). 

A kezdeményező kérelem-
hez csatolni kell:
-  a képesítő oklevelet, vagy 

hiteles másolatát, 
- szakmai önéletrajzot,
-  a szolgálati évek számát 

igazoló okiratot, (munka-
könyv másolata), 

-  Ha az érintett már meg-
kapta a díszoklevél vala-
melyik fokozatát, úgy a 
kezdeményező kérelem-
hez csak a díszoklevél 
másolatát kell csatolni.

További felvilágosítás 
a 3474-652 telefonon, 
Mernyei Erzsébetnél kér-
hető.

FELHÍVÁS

Nyugdíjas 
pedagógusok 
figyelem!

Kispesti gyermekfocit támogat a magyar futsalválogatott a 
január 19-én kezdődött futsal Európa-bajnokságon.

nes meccsnézési lehetőséget, 
másrészt a megyei szövetsége-
ken keresztül toboroz fiatalokat
a nézőtérre. 
Érdeklődésünkre az Eötvös 
iskola igazgatója elmondta, 
nagyon örül a felajánlásnak, 
ugyanakkor hangsúlyozta, 
„nem igazán a pénz motivál 
bennünket, hanem az, hogy 
felfigyeltek ránk, támogatják
az utánpótlás-nevelést.” Végh 
Judit úgy fogalmazott, hogy 
az iskolában működő futsal 
osztály, amely Magyarorszá-
gon az első tanterv szerinti 
képzés, valamint a válogatott 
kezdeményezése is túlmutat 
Kispesten: jelzi, van és lesz 
futsalutánpótlás Magyarorszá-
gon.
Az Eötvös József Általános Is-
kola az önkormányzat támoga-
tásával tavaly ősszel indította 
el az országban úttörőnek szá-
mító futsal-ritmikus gimnaszti-
ka osztályt. Itt épült fel Kispest 
első műfüves focipályája. Ok-
tóber végén az intézmény négy 
korcsoportban összesen 16 
csapat részvételével kétnapos 
futsal kupát is rendezett. No-
vember végén pedig az Eötvös 
DSE és a Kispest SE tornáján 
négy ovis csapat mérte össze 
tudását az iskolában.

Virágcsokorral és tortával 
köszöntötte a 100 éves 

Csere Jenőnét otthonában 
Gajda Péter polgármester 
január 12-én. Teri néni 2010. 
január 1-jén ünnepelte 100. 
születésnapját. Varrónőnek 
tanult, majd később szakács-
nő végzettséget szerzett, és 
nyugdíjazásáig üzemi kony-

100 éves néni 
köszöntése

SZÜLETÉSNAP

Idén is szervez lengyelországi 
kirándulást a kisebbségi 

önkormányzat
Tavaly ősszel új futsal pályával is 
gyarapodott az Eötvös iskola

hákon dolgozott. 40 éve lakik 
Kispesten, férje, aki 1945 előtt 
rendőr főfelügyelő volt, 1994-
ben halt meg. Teri néni négy 
gyermeke közül három él, hét 
unokája és három dédunokája 
van. Legkisebb fiacsaládjávalél
együtt, szemüveg nélkül olvas, 
követi a világ eseményeit, sze-
ret rádiót hallgatni és tv-t nézni.

Kerületi rendezvényeken, ünnepségeken vesznek részt, önálló, 
illetve a többi kisebbséggel együtt kulturális programokat szer-
veznek, és évente anyaországi kirándulást tartanak a kispesti 
lengyelek. A hagyomány folytatódik: idén is lesznek lengyel 
estek, a kirándulást pedig Krakkóba tervezik. A Kispesti Len-
gyel Kisebbségi Önkormányzat január 6-án tartotta éves köz-
meghallgatását és fórumát a Kisebbségek Házában.

Szeretettel várjuk törzsvendé-
geinket és azokat különösképp, 
akik még eddig nem jártak 
Könyvtári KultúrCafénkban 
január 30-án (szombaton) dél-
után 4 órára.
„Emlékül hagyom…”
A műsorban elhangzanak a 
Parasztbiblia huncut történetei 

Olasz Etelka mesemondó elő-
adásában.
Fellépnek: a Pestszentlőrinci 
Ady Endre Általános Iskola 
leány citerazenekara – vezető-
jük Kabály Adrien és a Kispes-
ti Ady Endre Általános Iskola 
Sziporka táncegyüttese – ve-
zetőjük Neuwirth Annamária.

Jöjjenek el, s melegedjenek 
ezen a hideg januári napon a 
vidám történetek és a tehetsé-
ges fiatalok műsora mellett!

Cím: kispesti Üllői úti könyv-
tár, 1191 Budapest, Üllői út 
255.
A belépés díjtalan!

Könyvtári KultúrCafé
SZABADIDŐ
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Stefan Koppelkann német 
városképeit a Goethe 
Intézet jóvoltából állítja 

ki az iskola: a fotóművész a 
’90-es évek elején az akkor 
frissen csatlakozott egykori 
NDK-s nagyvárosokban ké-
szítette képeit. A fotótúrát tíz 
évvel később ugyanazokon a 
helyszíneken megismételte. 
Budapesten a Vass iskolában 
látható először a tárlat. 
Stefan Koppelkann német 
fotóművész az egykori Kelet-
Berlint és NDK-s városokat 
bemutató „Ortszeit – Helyi 
idő” című tárlatához kapcso-
lódóan bemutató nyelvórára 
várták a vendégeket január 
12-én a Vass Lajos Általános 
Iskola 5. osztályos német ta-
gozatos tanulói. Az óra része 
volt az intézményben folyó 
kompetenciaalapú oktatásnak, 
a tanulók – a technikai lehető-

ségeket kihasználva – a német 
újraegyesítést dolgozták fel 
Ostrowskiné Papp Éva német-
tanár vezetésével. A játékos 
órát megtekintette Vinczek 
György alpolgármester, vala-
mint két önkormányzati kép-
viselő, Tóth Tibor és dr. Tarnai 
Richárd, de érkeztek diákok a 
Deák gimnáziumból is.
A rendhagyó óra után nyílt 
meg a berlini művészeti főis-
kola professzorának fotográ-
fiáit bemutató kiállítás. Stefan
Koppelkann a berlini fal 1989 
őszi leomlását követő pár év-
ben járta be az egykori kelet-
német nagyvárosokat, illetve 
Kelet-Berlint, és dokumentálta 
az épületeket. Tíz évvel később 
megismételte az utat, s fotókat 
készített ugyanazokról a he-
lyekről, épületekről. Az alkotó 
egy, a berlini Tagesspiegel 
kulturális rovatába készült, és 

a kiállításon is olvasható inter-
júban úgy fogalmazott: „…az 
1990-es fotók tele vannak 
nosztalgiával, a maiak viszont 
rendszerint banálisak…” A 
február 3-ig nyitva tartó tárlat 
a Goethe Intézet támogatásával 
került a Vass iskolába. Több 

vidéki városban bemutatták 
már, ám Budapesten itt látható 
először. 
„Nagyon jó volt látni, meny-
nyire felkészültek a gyerekek 
a tananyagból, és milyen ügye-
sen bánnak a technikával” – ér-
tékelte a rendhagyó németóra 
tapasztalatait Vinczek György 
alpolgármester a Kispestnek. 
Hozzátette: „külön öröm volt 
látni ezt az érdekes kiállítást, 
hasonló fotósorozatot Magyar-
országon is érdemes lenne ké-
szíteni és bemutatni.”

KULTÚRA

Utazás a német múltba

Hegesztés közben tűz ke-
letkezett az Ady Endre 

út 74. alatti társasház pincé-
jében január 12-én dél körül. 
A tüzet a pincében dolgozók 
poroltóval eloltották ugyan, 
de az ott használt dissous 
gázpalack megsérült, szi-
várgott. A sérült palackot a 
tűzoltók a közeli játszótéren 
egy szemetes konténerben 
helyezték el, és vízsugárral 
hűtötték. A sérülés miatt el-
kerülhetetlenné vált a palack 
kilövése, ezért a rendőrség 
mesterlövészeit kérték a 
helyszínre. 

Gázpalackot lőttek ki a 
rendőrség mesterlövészei 

A környéket 100 méteres kör-
zetben lezárták, a környező 
házakat áramtalanították, az 
érintett társasházat kiürítették, 
mintegy 60 embert egy közeli 
tornateremben helyeztek el. A 
mesterlövészek kilőtték a pa-
lackot, amit a tűzoltók még egy 
sugárral hűtöttek. Ezek után 
feloldották a környék lezárását 
és a lakók s visszatérhettek ott-
honaikba.

(forrás: 
www.tuzoltosagbp.hu)

VÉSZHELYZET

Rendhagyó németórával és épületfotó-
kiállítással emlékezik a Vass Lajos Ál-
talános Iskola arra, hogy 20 éve omlott 
le a berlini fal és egyesült újra a két Né-
metország.

Újabb érdekes kiállítás 
a Vass  iskolában

Tavaly ősztől a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény a 
Vass Lajos Általános Iskola 
épületében (1193 Bp., Csoko-
nai u. 9.) várja a helytörténet 
iránt érdeklődőket. 

A gyűjtemény munkatársai 
előzetes időpont-egyeztetés 
után segítséget nyújtanak 
mindazoknak, akik részlete-
sebben kívánnak tájékozódni 
kerületünk történetéről.

Cím: Csokonai utca 9. 
Telefon: 281-1619. 
E-mail: helytort@hdsnet.hu

Nyitva tartás: 
Kedd-péntek: 14.00 – 17.00.
Szombat: 10.00 – 14.00.
Vasárnap és hétfőn zárva.

Új helyszínen 
a Helytörténeti

TÁJÉKOZTATÓ



8 2010. január 20. 92010. január 20.KISPEST KISPEST

Egyszer már jól megjárták 
a nyugdíjasok a Fidesz-
szel. 1998-ban gondosan 

titkolták a választási kam-
pányban, hogy kormányra 
kerülve megkurtítják a nyug-
díjakat, de a hatalom birto-
kában habozás nélkül meg-
tették. Most annyi újdonság 
van, hogy ez-az kiszivárog az 
elképzelésekből. 
Legutóbb Varga Mihály, a Fi-
desz Gazdasági Kabinetének 
vezetője, nyilatkozta azt a Fi-
gyelőnek, hogy a nyugdíjrend-
szerben az úgynevezett „svéd 
modell” bevezetését tervezik. 
Szakértők szerint modell elv-
ben „roppant igazságos”, de 
korántsem humánus: a mainál 

10–20 százalékkal kisebb 
nyugdíjat fizetne, és akár
70 éves korig dolgoztatná a 
munkavállalókat.
Érdekes, mintha ilyen jellegű 
terveiről eddig erről hallgatott 
volna a Fidesz-KDNP. Nem is 
csoda, hogy Varga már rögtön 
másnap igyekezett megcáfol-
ni saját magát és azt állította: 
„a Fidesz semmiféle modell 
bevezetését nem tervezi”. 
Mindezekkel az állításokkal 
csak egy probléma van, az 
hogy szemenszedett hazugsá-
gok. Harrach Péter, még 2007-
ben benyújtott egy indítványt 
a Parlamentnek, melyben a 
következő, a svéd modell-
hez kísértetiesen hasonló 

javaslatok voltak: „az öreg-
ségi nyugdíj éves összegének 
megállapítása érdekében a 
nyugdíjbiztosítási hatóság 
elosztja az ellátásra jogosult 
életkorával számolt várható 
hátralévő élettartama években 
(…) megállapított hosszával.” 
Ez nem jelent mást, mint azt, 
hogy minél tovább él vala-
ki, annál alacsonyabb lesz a 
nyugdíja. A derék javaslatte-
vők azonban arra is gondol-
tak, hogy a nyugdíjazás idő-
pontja és a várható élettartam 
felső határa minél közelebb 
kerüljön egymáshoz, hiszen 
a törvénytervezet szövegében 
ez is olvasható: „Az öregségi 
alapnyugdíjra jogosító életkor 

e törvény hatálybalépésének 
napján a betöltött hetvenedik 
életév.”
Szerencsére ez a javaslat, még 
a parlamenti bizottságban 
elvérzett, a Fidesz-KDNP 
azonban támogatta! Nem igaz 
tehát, az, hogy nem gondol-
kodnak modellváltásban és 
a nyugdíjkorhatár drasztikus 
emelésében. Az indítványnak 
van kispesti szála is: dr. Tarnai 
Richárd a Fidesz-KDNP helyi 
képviselő-jelöltje a benyújtó 
Harrach Péter közvetlen mun-
katársa. Nem lenne érdektelen 
tudni: van-e köze a javaslat-
hoz? Részt vett-e a kidolgozá-
sában? És legfőképp: egyet-
ért-e főnöke indítványával?

70 év lesz 
a nyugdíjkorhatár?

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Vinczek György alpol-
gármester megnyitóját 
követően elmaradt a gye-

rekversenyeken megszokott 
zsivaj és a hangos bíztatás. A 
kisgyerekek csendben ültek le 
az asztalokhoz és a lépésekre 
koncentráltak az Óvodások 
10. Nemhivatalos Országos 
Sakkbajnokságán. Budapest 
több kerületéből, valamint 
Ajkáról, Budaörsről, Debre-
cenből, Dunakesziről, Duna-
újvárosból, Fótról, Győrből, 
Kalocsáról, Kistarcsáról, Sár-
várról, Szegedről és Székes-
fehérvárról összesen 28 ifjú 
versenyző érkezett szomba-
ton a versenynek otthont adó 
Százszorszép Óvodába, hogy 
összemérje sakktudását. 
A fiúk versengéséből ezúttal
a XVI. kerületi Varázskorona 
Óvodába járó Krstulovic Alex 
került ki győztesen, a lányok 

bajnoka Gömbőcz Zsófia lett
Sárvárról, a Petőfi úti Óvodá-
ból. A versenyt azzal a céllal 
rendezte meg a PakTom Sakk-
Ovi, a Kispesti Sakkszövetség 
és a Barcza Gedeon SC, hogy 

a kisgyerekek egymás között, 
a megszokotthoz hasonló, ba-
rátságos környezetben ismer-
kedhessenek a versenyzéssel, 
mérhessék össze sakktudá-
sukat, és pozitív élményeket 
szerezhessenek.
Az eredményhirdetés előtt 
a szervezők és megjelentek 
megemlékeztek a tragikus hir-

telenséggel elhunyt Bagonyai 
Attila nemzetközi sakkmes-
terről, a H1N1 áldozatáról, 
akinek az elmúlt évek óvodás 
sakkversenyein rengeteg ta-
nítványa szerepelt, és maga 

is rendszeresen szervezett ki-
emelt gyerekversenyeket.
A főszervező, Ádám György 
értékelése szerint a már leg-
alább egy éve egyesületben 
játszó gyerekek magas szín-
vonalon sakkoztak, s akár már 
felnőttekkel is megmérkőzhet-
nek, ugyanakkor az is kiderült, 
hogy minden gyerek tudott 
sakkozni. Ádám György kü-
lön kiemelte a Százszorszép 
Óvoda segítségét: mint mond-

ta, az intézmény nagyszerű 
feltételeket biztosított a ver-
senyhez, s pihenésképpen az 
óvoda játékaival is játszhattak 
az ország különböző részeiről 
jött sakkozópalánták.

Jól sakkoztak az óvodások
SPORT

Budapest több kerületéből, valamint tizenkét városból összesen 
28 óvodás kisgyerek ült asztalhoz az Óvodások 10. Nemhivatalos 
Országos Sakkbajnokságán január 9-én a Százszorszép Óvodában. 
A versenyt azzal a céllal rendezte meg a PakTom Sakk-Ovi, a Kis-
pesti Sakkszövetség és a Barcza Gedeon SC, hogy a kisgyerekek 
egymás között, a megszokotthoz hasonló, barátságos környezetben 
ismerkedhessenek a versenyzéssel, mérhessék össze sakktudásu-
kat, és pozitív élményeket szerezhessenek.

Huszonnyolc kisgyerek 
mérkőzött meg

Várhatóan április 11-én lesz 
az országgyűlési képvi-
selők 2010. évi általános 

választásának első fordulója, 
hiszen Sólyom László köztár-
sasági elnök decemberben arról 
beszélt, hogy a lehető legkoráb-
bi időpontra írja ki a választáso-
kat. Ebben az esetben a második 
forduló április 25-én lesz. 
A választást a szavazás napja 
előtt legalább 72 nappal kell 
kiírnia az elnöknek, így legké-
sőbb január 28-án várható az 
időpont megnevezése.
A választással kapcsolatos 
feladatok előkészítését – a leg-
korábbi időponttal számolva 
- megkezdtük. Szervezzük a 
szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjait, személyüket 
a képviselő-testület a választás 
kiírását követően fogadja el. 
Megalakítottam a helyi válasz-
tási irodát és javaslatot tettem 
a Területi Választási Iroda ve-
zetőjének az Országos Egyéni 
Választókerületi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagja-
inak személyére, akiket a Fővá-
rosi Közgyűlés fogad el.

A választási eljárásról szóló 
törvény a jegyzőnek előírja, 
hogy minden év januárjában 

vizsgálja felül a szavazókörök 
számát, sorszámát és területi 
elosztását. Ezt úgy kell elvé-
gezni, hogy minden szavazó-
körben lehetőleg 600-nál több, 
ám 1200-nál kevesebb legyen 
a lakosok száma.  A körzete-
sítés során az összes címet, 

ahol választópolgár lakik, egy 
körzetesítést segítő szoftverrel 
besorolják a szavazókörökbe. 

Ezt a korrekciót kerületünkben 
is végre kellett hajtani, egy-
részt azért, mert nyolc olyan 
szavazókörünk volt, ahol a 
lakosság száma nem érte el a 
600 főt, másrészt azért, mert 
Kispest lakosságszáma 60 ezer 
alá csökkent. A körzetesítést az 

is indokolja, hogy a választás 
kitűzésétől a szavazás napjáig 
nem lehet a település, válasz-
tókerület és szavazókör határát 
megváltoztatni. 
A körzetesítést követően az ed-
digi 61 szavazókör helyett 58 
szavazókör került kialakításra.
A körzetesítés az országgyű-
lési választás lebonyolítását 
érdemben nem befolyásolja, 
legfeljebb egyes választópol-
gárok nem ugyanabban az 
intézményben adhatják le sza-
vazatukat, mint az elmúlt évek-
ben. Kérem, ha megkapják a 
választási értesítőt (más néven 
„kopogtató cédulát”) nézzék 
meg, ugyanabban a szavazó-
körben voksolhatnak-e, mint 
az elmúlt évek során. 
A választással kapcsolatos in-
formációkkal folyamatosan je-
lentkezünk majd, kérdéseikkel 
a jegyzo@kispest.hu címen, 
vagy a 282-9964-es faxszámon 
kereshetnek meg.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
Helyi Választási Iroda 

vezetője

TÁJÉKOZTATÓ

Készülünk a választásra



10 2010. január 20. 112010. január 20.KÖZLEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEK

A z elmúlt év november 
eleji lapszámában tájé-
koztattam Önöket a pol-

gármesteri program egyik fel-
adatáról, a közterületi rend és 
tisztaság jegyző részére kiadott 
feladatairól, melyet 2006-ban 
kezdtük el. Abban ígéretet 
tettem, hogy tájékoztatom az 
olvasókat a havonta, kéthavon-
ta elvégzett munkáról, egyben 
kértem, tegyenek javaslatot az 
egyes területek fokozott ellen-
őrzésére. November, december 
hónapban 3 bejárást hajtottunk 
végre (november 16-án, 26-án 
és december 22-én). A szerve-
zéskor igyekeztem a lakossági 
és képviselői kérdéseket külön 
kiemelni és esetlegesen megol-
dani.
Számomra meglepő módon a 
legtöbb, 4 kérdés a Kertváros 
gépjárműforgalmával, illetve 
a gyalogátkelőhelyekkel kap-
csolatos problémára érkezett, 
ketten a hajléktalan-problémát 
kérték elsősorban a lakótele-
pen megoldani. Két észrevételt 
kaptunk kisüzletek környékén 
történő illegális alkoholfo-
gyasztásról, és egy helyen 
jelezte panaszosunk, hogy 
„örömlány árulja bájait”.

Ezek közül a – megítélésem 
szerint – többségében jogos 
panaszok vizsgálata során a 
legnehezebb a gépjárműfor-
galommal kapcsolatos ügyek. 
Minden felvetést – csak 
– továbbítani tudunk a kerületi 
kapitányság, illetve a fővá-
rosi önkormányzat illetékes 
irodáihoz. Elekesné Ihász 
Ibolya a városüzemeltetési és 
közbiztonsági iroda vezetője 
rendkívül kemény, sokszor 
sajnos szélmalomharcot foly-
tat a kérések megoldásáért. 
Más kérdésekben, ahol tetten 
tudtuk érni, a feljelentéseket 
megtettük, ha hivatalunkon 
múlik, szigorúan bírságolunk, 
(pl. illegális alkoholfogyasz-
tás). A hajléktalanok ügyében 
a Vöröskereszt aktivistái sok 
segítséget adnak, de nekünk 
állampolgároknak is nagyobb 
toleranciát és megértést kell 
mutatnunk, sőt adnunk, ezek-
nek a polgártársainknak.
Végül a statisztika, a három 
nap eredményéről:
-  3 fő körözött személyt fogott 

el a rendőrség, egy személyt 
tettenérés közben (zseblo-
pás),

-  14 esetben szabott ki hely-

színi bírságot a közterület-
felügyelet,

-  6 szabálysértési feljelentésre 
került sor, döntően közterü-
leti alkoholfogyasztás miatt.

A fentieken kívül a játszóterek 
ellenőrzése, az illegális hulla-
déklerakás felkutatása, egyes 
„külön bejelentett” boltok 
ellenőrzése, a szelektív hul-
ladékgyűjtők megtekintése, a 
Határ út forgalmi ellenőrzése 
és a karácsonyi árusok vizsgá-
lata szerepelt a programban.
Mérni persze nagyon nehéz, 
hogy ez a három nap mennyit 
javított városunk köztisztasá-
gán, közbiztonságán. A statisz-
tikák nem rosszak – vélem én 
– de akkor igaz, ha mindenki, 
vagy a többség így érzi.
Továbbra is várom javasla-
tukat, véleményüket levél-
ben, faxon 282-9964, vagy 
a jegyzo@kispest.hu e-mail 
címen, vagy a 347-4529-es te-
lefonszámon.
A továbbiakban is rendszeresen 
beszámolok az ellenőrzések 
eredményeiről.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

KÖZBIZTONSÁG

Közrendi és köztisz-
tasági bejárások Közvilágítási hibabejelentés 

a 238-3838-as, vagy kizá-
rólag munkaidőben a 289-
4070-es telefonszámokon, 
illetve a  bdk@bdk.hu e-mail 
címen lehetséges.
A főváros köz- és díszkivilá-
gítását a Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. üzemel-
teti. A Kft. a Budapesti Fő-
polgármesteri Hivatal és az 
ELMŰ Nyrt. 50-50 %-os tu-
lajdonában van. A BDK Kft. 
szerelői folyamatosan ellen-
őrzik az utcák világítását, a 
kandeláberek épségét, de a 
gyorsabb javítás érdekében 
a lakosság bejelentésére is 
szükségünk van.

BDK KFT.

Közvilágítási 
hibabejelentés

TÁJÉKOZTATÓ

A Kispesti Nyugdíjasok 
Szociális és Érdekvédelmi 
Egyesülete (KINYE) 2009. 
évi beszámoló közgyűlését 
február 3-án 15 órakor a Kis-
pesti Vigadóban (Fő utca 22.) 
tartja.

KINYE
TÁJÉKOZTATÓ

December közepén esett 
idén először hó a fővá-

rosban, ám az igazi fagyok 
valószínűleg még hátra 
vannak. Kinek mi a dolga, 
ha leesik a hó? Kispest 134 
kilométeres közúthálóza-
tának hóeltakarítását teljes 
mértékben a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Rt. (FKF 
Rt.) végzi, míg az összesen 
190 kilométer hosszú köz-
járdák megtisztításában a fő-
városi cég mellett a kerületi 
Közpark Nonprofit Kft. is
tevékenyen részt vesz. Bu-

Síkosság-mentesítés
dapesten a Fővárosi Közgyűlés 
úgynevezett Köztisztasági Ren-
delete 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 közlekedési 
vállalatok felelősek (BKV, Vo-
lán). A kerület kezelésében lévő 
közterületi járdák (parkokon, 
tereken, sétányokon átvezető 
gyalogjárdák) tisztításáról a 
kispesti önkormányzat megbí-
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zásából 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 napon-
ta több alkalommal is el kell 
végezni, hiszen egy-egy bal-
esetből adódó kártérítés az 
ingatlan tulajdonosát vagy 
adott esetben a társasház 
lakóközösségét együttesen 
terheli.

Beköszöntött a tél, a vizet 
szerető ember télen is 
vágyik a vizek partjaira, 

a befagyott vizek jegére. A Du-
nai Vízirendészet információi 
szerint a Duna lassúbb folyá-
sú mellékvizein megjelent az 
egybefüggő, de még vékony 
jégtakaró. A gyorsabb mellék-
vizeken és a főmederben egyre 
nagyobb mértékben zajlik a jég. 
Ahogy a nyári fürdési idénynek 
megvannak az áldozatai, sajnos 
az előírások nem ismeretéből 
vagy be nem tartásából eredően 
a jeges vizek is szedik áldoza-
taikat. Indokolt felidézni saját 
jól felfogott érdekünkben a leg-
fontosabbakat. A szabad vizek 
jegén tartózkodni csak akkor 
szabad, ha a jég kellő szilárdsá-
gú, nem olvad, illetve nem mo-
zog. A gyakorlati tapasztalatok 
alapján az állóvizek jege akkor 
tekinthető kellő szilárdságú-
nak, ha vastagsága eléri, vagy 
meghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén 
tartózkodni:
-  éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között,
-  járművel, a biztonságos mun-

kavégzés kivételével,
-  kikötők és veszteglőhelyek 

területén,
- folyóvizeken.

Teherbírást csökkentő ténye-
zők:
-  fenékről előtörő kisebb-na-

gyobb források
- csatorna-bekötések
-  áradás, apadás által kialakított 

jégmozgás
-  felmelegedés a jégréteget 

elvékonyítja, ami a jégen tar-
tózkodók számára veszélyes 
lehet.

Folyóvizeken jellemző a be-
fagyás folyamatában, hogy a 
már beállt jégmezőre újabb és 
újabb táblák torlódnak, rakód-
nak, ezek nem biztonságosak, 
a rajtuk való közlekedés élet-
veszélyes és tilos! 
A folyóvizek jég alatti vízszint-
változásai jégmozgást idéznek 
elő, apadás következtében a 
látszólag még szilárd jég álla-
pota megváltozik, beroppanása 
várható. Több napos melegebb 
idő hatására a felület mosódik, 
a jég vastagsága csökken, szi-
lárdsága romlik, ezért a rajta 
való közlekedés, sportolás, tar-
tózkodás veszélyes. Nagyobb 
jégfelületen különös veszélye-
ket rejthet a friss havazás, mert 
a jég tényleges állapotát nem 
lehet időben felismerni. Eze-
ken a területeken az éjszakai 
tartózkodás különösen veszé-
lyes.
Fontos tanács, hogy a jeges 
vízből a jégből mentett embert 
azonnal ne vigyük túlfűtött 

meleg helyre, dörzsöléssel 
próbáljuk a vérkeringését bein-
dítani, természetesen előzőleg 
a jeges ruházatától meg kell 
szabadítani. Az ilyen személyt 
minden esetben orvosi első-
segélyben, orvosi ellátásban 
kell részesíteni. Részletesebb 
tájékoztatást a Dunai, Tiszai 
és Balatoni Vízirendészeti 
szolgálatnál, az életmentéssel 
foglalkozó karitatív egyesüle-
teknél kérhetnek.
A vízirendészet felhívja a 
figyelmet, hogy télen is ha-
tályban vannak a szabad vízen 
való tartózkodás alapvető sza-
bályai! 
A Belügyminiszter 46/2001. 
(XII.27.)BM rendelete alapján 
a jégen tartózkodás szabályait, 
a jégbeszakadások miatt bekö-
vetkezett balesetek megelőzé-
se érdekében a vízirendészet 
fokozottan ellenőrizni fogja!

DUNAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐR-
KAPITÁNYSÁG – BRFK KOMMU-

NIKÁCIÓS OSZTÁLY

Veszélyesek a befagyott 
tavak, folyók
A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a BRFK Kom-
munikációs Osztály felhívása.
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A Segítő Kéz Kispesti Gondo-
zó Szolgálat határozott idejű 
kinevezéssel humánpolitikai 
ügyintéző helyettesítő mun-
kakörbe azonnali kezdéssel 
munkatársat keres.
Alkalmazási feltételek:
-  Minimum középfokú 

szakirányú végzettség.
- Államháztartási gyakorlat.
-  IMI program felhasználó 

szintű ismerete.
- Erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés a Kjt. szabályai sze-
rint.
Önéletrajzokat és a bizo-
nyítvány-másolatokat az 
alábbi e-mail címre várjuk: 
segitokez@kispest.hu
Érdeklődni a 282-9501 tele-
fonszámon Veres Éva gazda-
sági csoportvezetőnél lehet.

Humánpolitikai 
ügyintéző

ÁLLÁS

Az MSZOSZ Kispesti Szer-
vezete a szeretet, az együvé 
tartozás szép példáját mutatta 
be a 2009-es évben. Decem-
ber hóban az évet értékelő 
beszámoló tartalmazta az év 
folyamán végzett munkát, 
a végrehajtott programokat. 
Remélem, hogy a 2010-es év-
ben programjainkat bővíteni 
tudjuk, célunk, hogy a tagság 
örömét lelje az együttlétben, 
hogy egymást segítve, szere-
tetben tölthessük el a 2010-es 
évet! Kérem a tagság akti-
vitását, segítségét továbbra 
is, hogy a 2010-es évünk is 
szeretetben, megértésben, 
egészségben teljen el. Adjunk 
együtt életet az éveknek!
Szeretettel várjuk a nyugdí-
jasok jelentkezését, várjuk az 
új belépőket.
MSZOSZ Kispesti Területi 
és Nyugdíjas Alapszervezet: 
1191 Budapest Báthory u 39.
Fogadó órák: kedd: 14-15 óra, 
szerda: 14-15 óra, csütörtök: 
10-11 óra. Tel.: 357-9503.
Éves tagsági díj: 1 200 Ft.
Rengeteg program várja a 
tagságot, lehet válogatni, itt 
barátokra talál!

Nyugdíjasok 
jelentkezését 
várjuk!

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy január 11-től a 
fővárosi központi ügyfélszol-
gálatok és ügyfélszolgálati 
kirendeltségek nyitva tartása 
az alábbiak szerint alakul:
Hétfő 8.15 – 18.00.
Kedd 8.15 – 12.00.
Szerda 8.15 – 16.00.
Csütörtök 8.15 – 12.00.
Péntek 8.15 – 12.00.

APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

APEH ügyfél-
szolgálatok

TÁJÉKOZTATÓ
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Kispest: Mi volt a legfonto-
sabb cél az alapítvány létreho-
zásakor?

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Az ala-
pítványt 2004 októberében 
jegyezték be a Fővárosi Bíró-
ságon, amelyet a Kispesti Ön-
kormányzat hozott létre, és az 
alapvető célja a Kispesten élő 
gyerekek, kifejezetten a 20 év 
alatti fiatalok sporttevékeny-
ségének a segítése, az edzések 
és a szükséges felszerelések 
támogatása. Az alapítvány el-
sősorban a labdarúgó gyerekek 
sportolását segíti. 

Ez azt jelenti, hogy más sport-
ágban tevékenykedő gyerekeket 
nem is támogat az alapítvány? 

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Első-
sorban a futballal foglalkozó-
kat segítjük, 2004 óta egyszer 
fordult elő, hogy a kuratórium 
megszavazta egy kispesti kö-
tődésű evezőhölgy támogatá-
sát, sporteszközt, hajót vettünk 
neki. 

Kiknek, hogyan lehet az ala-
pítványtól támogatást kérni?

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Az ala-
pítvány nyitott, bárki megtehe-
ti, aki az alapítványhoz levél-
ben fordul. A kuratórium min-
den esetet megvizsgál. Erre az 
említett eseten kívül eddig egy 
példa volt, de hangsúlyozom, 
a lehetőség mindenki számára 
nyitott. 

Hat év telt el a létrehozás óta, 
változtak-e a célok az elmúlt 
években?

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Alap-
vetően nem változtak, továbbra 
is a kispesti futball egyesület-
nek – a Honvédnak – a gyerek, 
a serdülő és az ifjúsági csa-
patainak működését segítjük. 
Ezekben számos kispesti, illet-
ve lőrinci gyerek sportol. Pél-
dául voltak olyan évek – nem 
a Honvéd mostani tulajdono-
sának éveiről van szó – koráb-
ban, amikor a gyerekek nem 
tudtak volna normális mezben 
játszani, ha az alapítvány nem 
vásárol be nekik. Ma ennél a 
helyezet egyszerűbb, legfő-
képpen azért, mert a támogatás 
összege az önkormányzat ré-
széről nagyobb lett. 

Hogyan alakul az alapítvány 
bevétele, milyen forrásokból 
gazdálkodnak? 

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Egy-
értelműen az alapító önkor-
mányzattól kapjuk a legna-
gyobb támogatást, a legutóbbi 
évben, 2009-ben ez 18 millió 
Ft volt, és úgy tudjuk, hogy 
ebben az évben is legalább 
ennyire számíthatunk. Egyéb 
bevételi forrásunk, már má-
sodik évben tudjuk felvenni 
az szja 1%-os felajánlását, 
ez még nem érte el egyik év-
ben sem az 1 millió Ft-ot, de 
remélem, hogy a következő 
évben a nagyobb reklám ha-
tására növekedni fog. Így az 
APEH-től mintegy 600 000 
Ft-ot kaptunk. 

A mindennapokban miként 
működik az alapítvány, ho-
gyan dőlnek el a támogatá-
sok? 

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Az ala-
pítvány működése viszonylag 
egyszerű, van egy kuratórium, 
melybe a Honvéd, illetve az 
önkormányzat delegál tago-
kat. Csak akkor kell, hogy ösz-
szeüljön a kuratórium, ha nem 
sablon-támogatásról van szó, 
hiszen a támogatások nagy ré-
sze 4-5 éve automatikus. A be-
folyt összegeket továbbutaljuk 
a Honvéd részére, akinek min-
den évben nyilatkozatot kell 
kiadnia, hogy ezt a támogatást 
mire használták fel. Még nem 
fordult elő, hogy ezt az össze-
get ne rendeltetésszerűen hasz-
nálta volna a Kft. 

Az alapításhoz képest a kö-
rülmények annyiban változtak, 
hogy az idei évben már a ne-
gyedik évfolyam indul a Ma-
gyar Futball Akadémián, ami 

Kiemelt szerepben 
az utánpótlássport

SPORT

U 19 a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány 
névvel hívta életre hat évvel ezelőtt az önkormányzat a kerületi 
fiatalok sportolását segítő alapítványát. Az alapítvány eddigi
tevékenységéről beszélgetünk Dr. Bognár András, kuratóriumi 
elnökkel.

egyfajta átmenet a profi és az
amatőr futball között. A Hon-
véd tulajdonosa egy bentlaká-
sos iskolát üzemeltet, aminek 
mi örülünk, hiszen ez az iskola 
magas minőségű, profi sporto-
lókat képez, de az alapítvány-
nak továbbra is az a célja, hogy 
az egyéb, nem akadémiához 
tartozó klubokhoz irányítsuk a 
kispesti gyerekeket. 

Mire használják a támoga-
tást? 

DR. BOGNÁR ANDRÁS: A leg-
gyakrabban szerelések vásárlá-
sára, utaztatásra, gyerekek vi-
déki étkeztetésére vagy éppen 
pályabérlésre. 

Mennyire elegendőek a for-
rások? 

DR. BOGNÁR ANDRÁS: Úgy 
gondolom, hogy a mostani, 
megemelt összeg alap szinten 
lefedi a szükségleteket. Ám 
ehhez elengedhetetlen, hogy a 
kispesti vezetők tudják, hogy 
meddig nyújtózkodhatnak, hi-
szen a sportban nehéz elkép-
zelni annyi pénzt, amit ne le-
hetne elkölteni.

Dr. Bognár András, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke
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1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

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

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

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

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

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

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

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.

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

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

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.

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

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

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

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

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

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

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

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

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

Listás kpviselõ
Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

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

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.

Listás kpviselõ
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

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

Listás kpviselõ
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)

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

Listás kpviselõ
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 kpviselõ
Gombi Attila (Fidesz-KDNP)

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

Listás kpviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás kpviselõ
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 kpviselõ
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás kpviselõ
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 kpviselõ
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás kpviselõ
Timár Béla (Összefogás Kispestért)

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

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.
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

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 konfirmá-
ció, 18 órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyü-
lekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör 
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 
18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
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.(Ádventbe-
n: 6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyerme-
kek és családok miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 

7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az 
iskolákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyerme-
keknek, 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 rászo-
rultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajlék-
talanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek 
részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 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: 
ifjúsági istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők köre. 
Csütörtök: 18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: 
ifjúsági bibliaóra. 
Ezen kívül: fiatal házasok köre, baba-mama klub,
házi bibliaórák, hittan, konfirmáció stb. Lelkipásztori
beszélgetések kérésre, igény szerint. Jézus mondja: 
„Békességet adok nektek, ne legyen nyugtalan a szí-
vetek.”

„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. 
Február 7. 10.00 Leber főapostol - közvetítés

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. 
február 1. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet 
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltha-
tó utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejté-
se: „Jót tesz az arcomnak az uborkapakolás”. Nyerteseink: 
Alpár Lászlóné (Simonyi Zs. utca), Lipcsei Erika (Vécsey 
utca). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

PROGRAMOK

Rejtvény

A Wekerlei Gyermekház 2010.  
február 1-től a felújítás idejére a 
Kispesti Vigadó épületébe költö-
zik. 
Cím: 1191 Budapest, Fő u. 22.
Progrmajaink február közepétől 
az új helyszínen zavartalanul 
folytatódnak.

CSALÁDI SZOMBATOK

FARSANGI FAKUTYA TÁNCHÁZ
Moldvai-csángó magyar nép-
zene, most a farsang jegyében. 
Játékos néptánc tanítás élő ze-
nével, mesével, daltanulással és 
hangszerbemutatóval. 
Várjuk a jelmezbe öltözött far-
sangolókat! 
január 23. 10.00-12.00
Részvételi díj: 500 Ft/fő

BÚCSÚ BATYUS BÁL
A Wekerlei Gyermekház épüle-
tének felújítása előtti utolsó nagy 
bulira várunk mindenkit, aki 
vendégünk volt eddig, vagy meg 
szeretne ismerni bennünket!
Közreműködnek foglalkozásve-
zetőink: Babos Eszter, Halmos 
Kata, Katona Bori, Kovács 
Éva Rebeka, Detre Annamária, 
Tímár László Bálint, Vonzart 
Táncstúdió
További programjaink: gyer-
mekjóga, maszatolás kicsiknek, 
mandala készítés.
Január 30. 10.00-13.00
Belépődíj: egy tálca süti vagy 
üdítő, ami a „batyudba” belefér

PÉNTEK DÉLUTÁNI 
PROGRAMJAINK

ÉLETRAJZI FILMKLUB 
FELNŐTTEKNEK

Elizabeth: Az aranykor
Színes, angol filmdráma, 114
perc, 2007 
Rend.: Shekhar Kapur, fsz.: Cate 
Blanchett
A film megtekintése után egy
csésze tea mellett beszélgetünk 
a filmről.
Január 29. 16.30-19.00
Részvételi díj: 400 Ft/fő

CSONGOROK KONCERT
Világzenei elemekkel ötvözött 
koncert különleges hangszerek-
kel és hangulattal. 
A zenét diavetítés kíséri. 
A közös örömzenéléshez csatla-
kozhatsz te is a hangszereddel!

Január 22. 18.00-22.00
A belépés ingyenes!

LEGKISEBBEKNEK

KEREKÍTŐ
Pár hónapos babákat várunk 
szüleikkel. A klub első felé-
ben ölbeli játékokat játszunk, 
mondókázunk és énekelünk, 
a második felében kisgyerme-
kes családokat érintő témákról 
beszélgetünk, amíg a kicsik a 
játszószőnyegen játszanak. 
Január 25. 10.30-11.30
Részvételi díj: 900 Ft/család

MASZATOLÓ
Kreatív festős-maszatolós fog-
lalkozás 20 hónapos kortól 4 
éves korig. Nyomdázás, folya-
tás, fröcskölés, mázolás a leg-
különfélébb eszközökkel, közös 
játékkal, dallal, mesével. 
Váltóruha ajánlott, mert bizony 
maszatosak leszünk! A foglal-
kozásokra 5 alkalmas részvételi 
díjat kell fizetni. Részvétel elő-
zetes jelentkezés alapján!
Csütörtök 9.30-10.00. 
Részvételi díj: 4000 Ft/ 5 alka-
lom

ÚJ!
BABÁS-MAMÁS JÓGA

Segít a szülés utáni regene-
rációban, átmozgatja a testet, 
tartásjavító hatású. Relaxáció a 
babával, babamasszázs, közös 
mozgás.
Kisbabáknak: 8 hetestől 8 hóna-
pos korig
Nagyobb babáknak: 8 hónapos-
tól 2 éves korig
A tanfolyam jelentkezéstől füg-
gően indul.

TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK

Családi, nyugdíjas és nagyszülős-
unokás kirándulás-sorozatok:

-  Híres csaták nyomába 
indulunk (Isaszeg, Pákozd, 
Kápolna)

-  Budapesti kirándulások 
elsősorban iskolás csoportok 
részére (zenés Budapest, Köz-
lekedés Budapesten, költők 
Budapesten)

-  Búcsújáró helyek felkeresése 
(Kalocsa környéke)

-  Vegyél részt egy igazi disznó-
toroson! 

-  Tájvédelmi körzetek hazánk-
ban (Ócsa, Börzsöny, Vértes, 
Kiskunság, Hortobágy)

-  Egynapos és többnapos csó-
naktúrák Magyarország vizein

-  Magyarország állatkertjei 
és vadasparkjai (Veszprém, 
Jászberény) 

-  Magyarországi vártúrák (sü-
megi vár, nógrádi vár, szigli-
geti vár, vitányi vár, Csákvár, 
Zemplén)

-  Arborétumi séták 
(Alcsútdoboz, Martonvásár, 
Vácrátót, Pákozd)

-  Barlangtúrák Budapesten és 
környékén: a Gellért-hegy 
gyomrában, Pálvölgyi barlang, 
Szemlő-hegyi barlang, Má-
tyás-hegyi barlang, Budavári 
labirintus, 

-  Bécsi városnézés és 
csokigyár-látogatás

A kirándulás-sorozatok pontos 
részleteiről telefonon, később 
honlapunkon és szóróanyagain-
kon tájékozódhatnak. 

A kirándulások megfelelő számú 
jelentkező esetén indulnak el.
Egy-egy sorozaton belül a több 
kiránduláson résztvevőknek 
kedvezményt adunk! 

CSALÁDI KÖNYVTÁR

Kós Károly tér 15.
Tel: 282-9634

RENDHAGYÓ ÓRÁK
Iskolás csoportok jelentkezését 
várjuk. A beszélgetéseken szó 
lehet egyes történelmi korokról, 
népszokásokról, a régészetről 
vagy akár különböző foglalko-
zásokról. Igénytől függően.
A részvétel ingyenes! Előzetes 
jelentkezés szükséges!

Nyitva tartás: 
Hétfő  9.00-12.00
Kedd  zárva
Szerda  14.00-19.00
Ccütörtök 9.00-12.00
Péntek   14.00-19.00
Szombat 9.00-13.00

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
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RENDEZVÉNYEK:

Január 22. péntek 18 óra
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Kispesti csillagok címmel a 
kerületünkben élő tehetséges 
fiatalok gálaműsora
Ingyenes belépőjegyek igé-
nyelhetők a KMO Művelődé-
si Házban!
Január 23. szombat 11 óra

KOLOMPOS EGYÜTTES
koncertje táncházzal
Kőleves mese
Belépődíj: felnőtt: 1 000 Ft, 
gyerek: 700 Ft (2 éves kor-
tól), szülő-tipegő: 1 200 Ft.

Január 23. szombat 21-03 
óráig

SALSA BULI – TIMBA PARTY 
„Salsa buli a kubai zászló 
színeiben” - öltözék piros, 
fehér és kék színekben
Belépődíj: 1 000 Ft

Január 27. szerda 17 óra
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!”

középiskolások komolyan 
vicces bemutatkozása
Információ: Forgon Mik-
lós, tel.: 282- 9826/0106, 
06-20-326-2620, e-mail: 
forgon@kmo.kispest.hu

Január 29. péntek 19 óra
JAZZ CLUB - FRITZ JAZZ BAND

Belépődíj: 1 000 Ft

Február 7. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB

Farsangi nótaszó
Belépődíj: 800 és 900 Ft.
Jegyinformáció és értékesítés 
a 06-30-265-3800 telefonszá-
mon Herr Olivérnél.

SZÍNHÁZAK:

Január 24. vasárnap 16 óra 
Vasárnap délutáni színház 
MŰSORVÁLTOZÁS!
Huszka Jenő – Mar-
tos Ferenc: Lili bárónő 
– vígoperett 2 felvonásban, a 
Bal Négyes Páholy előadása
Főbb szerepekben: Mahó 
Andrea, Pankotay Péter, 
Váradi Eszter Sára
Rendező: Váradi Eszter Sára
Belépődíj: elővételben 2 000 
Ft, az előadás napján: 2 500 
Ft

Február 5. péntek 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Molière: A fösvény

Belépődíj: 1 000 Ft
Jegyinformáció és értékesítés 
a 06-70-409-6078 telefonszá-
mon Cserkó Zsoltnál.

TAVASZI SZÍNHÁZBÉRLET
Február 21. vasárnap 16 óra
Nevessünk együtt! - zenés 
kispesti kabaré, fűszerezve 
operettdalokkal, sanzonok-
kal, kuplékkal - a Pódium 
Színház előadása
Szereplők: Arany Tamás, 
Bajza Viktória, Bednai Natá-
lia, Háda János, Kósa Dénes 
és Kurkó József

Március 21. vasárnap 16 óra
Bernard Slade: Jövőre Veled 
Ugyanitt I. - romantikus víg-
játék két részben, a Bánfalvy 
Stúdió előadása 
Szereplők: Bánfalvy Ágnes és 
Harmath Imre

Április 25. vasárnap 16 óra
Nino Manfredi – Nino Mari-
no: Könnyű erkölcsök – ko-
média két részben, a Turay 
Ida Színház előadása
Szereplők: Gregor Bernadett 
és Koncz Gábor

Május 30. vasárnap 16 óra
Van aki forrón szereti! - 
vígjáték két részben, a Pódi-
um Színház előadása 
A bérlet ára: 6 500 Ft
Belépődíj előadásonként: 
elővételben 2 000 Ft, az elő-
adás napján: 2 500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK:

Kispesti Helytörténeti 
Gyűjtemény (1193 Buda-
pest, Csokonai utca 9. - be-
járat az iskola jobb oldala 
felől, a kertkapun)

A KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 100 
ÉVE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

Csoportok délelőtti látogatá-
sához előzetes bejelentkezést 
kérünk!

Nagy Balogh János 
Kiállítóterem (1191 Buda-
pest, Ady E. út 57.)

MESETÁR 7 FŐRE
Gyermekkönyv-illusztráto-
rok Egyesületének kiállítása 
A kiállítás megtekinthető 
január 30-ig

Január 29. péntek 18 óra
ELŐTÉR GALÉRIA: CSILLAGJEGYEK

Kő Boldizsár képzőművész 
kiállítás megnyitója

Február 4. csütörtök 17.30 
óra
Nagy Balogh János 
Kiállítóterem (1191 Buda-
pest, Ady E. út 57.)
Krizbai Sándor Munkácsy-
díjas festőművész kiállítás 
megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 
március 13-ig

ÉLETMÓD:

Január 25. hétfő 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB

A betegségek közös gyökere
Előadó: dr. Molnár Albina
Belépődíj: 300,-Ft

Január 28. csütörtök 18.30 
óra 

LÉLEKEMELŐ KLUB:
Családi mintáink a 
Hellinger családállítás tük-
rében... 
Előadó: Stépán Katalin csa-
ládállító terapeuta, pszicho-
lógus 
Belépődíj: 800 Ft
További információ: Sza-
bó Andrea Krisztina Tel.: 
06-30-940-0052, www.
belsogyermek.hu 

Február 8. hétfő 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB:

Egészségünk visszaszerzé-
sének útjai
Előadó: dr. Molnár Albina
Belépődíj: 300 Ft

KISPESTI CSILLAGOK

A Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére  különleges műsort 
állított össze a KMO Művelő-
dési Ház „Kispesti csillagok” 
címmel.
De kik is ezek a csillagok?
Intézményünk már 15 éve 
rendez amatőr versenyeket 
(Kinder Tojás Fesztivál, Ki mit 
tud?) és számos amatőr művé-
szeti csoportnak ad otthont.
A hosszú évek alatt rengeteg 
fiatal tehetség mutatkozott be a
KMO színpadán és sokan kö-
zülük a művészetek valamelyik 
ágát választották hivatásuknak. 
Itt indultak el, továbbtanulnak, 
vagy már végzett művészek és 
tehetségüket szakmai tudással 
kiegészítve, büszkén nevezhet-

jük őket „Kispesti csillagok”-
nak.
Fellépnek: Arcok Táncstúdió 
Bayer Judit nívódíjas koreog-
ráfus vezetésével, Balogh Lász-
ló, Bella Adrián, Czakó Máté, 
Nagy Zoltán, Migály Szilvia, 
Sándor Szilvia, Zelencsuk Kata 
és Zelencsuk Tímea
Január 22-én 18 órai kezdet-
tel gálaműsorban mutatják be 
tehetségüket, tudásukat. Öröm 
lesz velük újra találkozni és 
csodálni a csillagok egyre erő-
södő fényét.
(Ingyenes belépőjegyek igé-
nyelhetők a KMO Művelődési 
Házban)

KOLOMPOS TÁNCHÁZAK 
A KMO-BAN

Ebben az évben is folytató-
dik a művelődési házban, az 
immáron két éve elkezdődött 
sorozat. Havonta vendégül 
látjuk hazánk egyik legjobb 
népzenei együttesét, a Kolom-
pos zenekart. Műsoraik mindig 
összetett tartalmúak, hiszen 
nemcsak a népi hagyományo-
kat megelevenítő történeteket, 
meséket hallhatunk különleges 
előadásban, hanem utána fan-
tasztikus hangulatú táncházban 
vehetünk részt. Itt együtt rop-
hatják a tánclépéseket kicsik és 
nagyok, gyermek és szülő kéz 
a kézben. 
Előadásaik minden korosztály-
nak nagyszerű élmény:
2010. január 23-án szombaton 
11 órakor találkozhatnak velük 
a kispesti érdeklődők.
Ezen a napon a Kőleves mesét 
hozzák el a vendégeknek, amit 
közösen játszanak el a színpa-
don a gyerekekkel.
2010. február 13-án 11 órakor 
Farsangi mulatságra várják 
az érdeklődőket, és kérik a mű-
sorra érkezőket, hogy öltözze-
nek jelmezbe, hiszen verseny 
is lesz a legjobb öltözékekből.
2010. március 14-én vasárnap 
11 órakor pedig Jönnek a hu-
szárok és elkezdődik a közös 
játék és táncház. 
Szeretettel várunk mindenkit a 
rendezvényekre!

A LILI BÁRÓNŐ 
A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Az ősszel elindított felnőtt 

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

színházbérlet befejező előadá-
sát láthatják a kedves nézők 
2010. január 24-én vasárnap 
délután a művelődési házban. 
Huszka Jenő és Martos Ferenc 
közkedvelt operettjét, a Lili 
bárónőt mutatja be a Bal Né-
gyes Páholy társulata, parádés 
szereposztásban. 

Illésházy László gróf kénytelen 
árverésre bocsátani családja ősi 
birtokát, hogy kifizethesse a hi-
telezőit. Az új tulajdonos báró 
Malomszegi Ernő, a volt fes-
tékkereskedő, akinek pénzen 
vett rangja mellé egy birtokra 
is szüksége volt. Az új lakó 
megérkezik lányával, Lilivel 
és annak vőlegényével, Reme-
teházi Galambos Alfréddal, és 
az éppen csomagoló Illésházyt 
a kastélyban találja. A gróf öl-
tözékéből arra következtetnek, 
hogy csakis a kastély komor-
nyikja lehet és munkát ajánla-
nak neki. Illésházy nem fedi fel 
a kilétét, hanem elfogadja az 
állást, mert nagyon megtetszik 
neki Lili és izgatja az új kaland 
lehetősége... Ettől fogva elkez-
dődnek a bonyodalmak, a fél-
reértések, de a végén minden 
jóra fordul. Addig is hallhatunk 
közkedvelt operettdalokat, lát-
hatunk látványos koreográfiát,
nagyszerű színészi játékot.

A két főszerepet a Madách 
Színház két fiatal művésze, a
Webber musicalekból ismert, 
gyönyörű hangú Mahó Andrea 
és a szintén nagyon tehetséges 
Pankotay Péter alakítja.

Belépőjegyeket még lehet vá-
sárolni  az előadásra!

Előtér galéria
2010. január 29. péntek 18 óra
CSILLAGJEGYEK
Kő Boldizsár képzőművész 
kiállításmegnyitója

„Az elmúlás és a világra jö-
vetel olyan pillanat, amikor 
megnyílik a világ kapuja, lel-
ki fény árad szét, és saját éle-

tünk átsúlyozódik. Csodálatos 
megélni, minden porcikánkban 
érezni mennyire picik vagyunk 
a Föld mértéhez képest, és a 
Föld milyen hangyamorzsa az 
Univerzum terjedelméhez ké-
pest. És én, aki kisebb vagyok 
egy vízcseppnél, lehetőséget 
kapok, hogy itt éljek és dol-
gozom ezen a gyönyörű boly-
gón!!! Dolgoztam hát...”
Kő Boldizsár művészi hitval-
lásnak legfőbb jellemzője, a 
„munka” szeretete. A földi lé-
tünkben az életünk egyszeri 
dolog, a születéstől a halálig 
tart. Az alkotás, a munka ad 
értelmet a múlt, a jelen és a 
jövő összekapcsolódásának. 
Az idő múlását az óra és ter-
mészetesen a naptár mutatja. 
A csillagjegyeket is ez jellem-
zi. 12 hónap, 12 csillagjegy. 
Mindenkinek van csillagjegye, 
aszcendense, ki-ki megnézheti 
a sajátját a kiállított 12 gyö-
nyörű grafikán. A kiállítást
Horváth Helén Sára grafikus
nyitja meg, fuvolán Török 
Ádám, a Mini Együttes veze-
tője zenél. A megnyitó után 19 
órától a Fritz Jazz Band ját-
szik a Jazz Clubban.

Kispest önkormányzata 
az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium támo-
gatásával 2010. február 
1. naptól kezdődően 2 fő 
településőrt kíván foglal-
koztatni.
Településőrként az a sze-
mély alkalmazható, aki: 
betöltötte a 18. életévét, 
cselekvőképes, büntetlen 
előéletű, rendelkezik az 
általános iskola 8. osztá-
lyának elvégzését igazoló 
bizonyítvánnyal, ren-
delkezik az igazságügyi 
és rendészeti miniszter 
hatáskörébe tartozó szak-
képesítésekről szóló 26/
2008. (XII.20.) IRM ren-
deletben meghatározott 
szakképesítések (illetve 
a korábban szerzett OKJ 
33 891901 számú „Sze-
mély- és vagyonőr” szak-
képesítés) valamelyikével, 
egészségileg alkalmas 
(biztonsági őr munkakör 
betöltéséhez szükséges 
egészségügyi alkalmassá-
gi vizsgálat).
Várjuk mindazok jelentke-
zését, akik a fent megjelölt 
feltételeknek megfelelnek. 
A munkaszerződés hatá-
rozott időre szól, 3 hónap 
próbaidő kikötésével 2010. 
december 31. napig. Mun-
kabér: havi 73 500 Ft.
Jelentkezés: szakmai ön-
életrajzzal, mely részlete-
zi eddigi tevékenységét, 
végzettséget, képzett-
séget igazoló okiratok 
másolatával, 1 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány másolatával, 
egészségügyi alkalmas-
sági vizsgálat eredményét 
igazoló dokumentum má-
solatával.
Benyújtási határidő: 2010. 
január 25.
A jelentkezés benyújtási 
helye: Postai úton vagy 
személyesen: Budapest 
Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Jegyzői Kabinet Irodára 
(1195 Budapest, Városház 
tér 18-20. I. emelet 53. 
szoba). Hivatkozásként 
kérjük feltüntetni: „tele-
pülésőr” megjelölést.

Településőr
ÁLLÁS
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉP-
PEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT 
TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐR-
KÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT 
OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131

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

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

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

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

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

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

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLA-
LOK. Tel.: 06/70-50-20-131 

Válságban van - engem hívjon. Mobil vásárlás 
díjtalan kiszállással. Vas-, szinesfém, selejt 
akumolátorok, műanyag hulladék. Napi legkor-
rektebb áron. Tel.: +36/70-295-1205

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, 
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. In-
gyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben 
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

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

Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapé-
tázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. 
Tel.: 285-2882 vagy 06/30-878-8977

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS 
LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁS-
BAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLA-
LOM. TEL.: 06/70-5020-131 

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍ-
TÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUN-
KA. 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 elképze-
lések alapján, Bosch, Siemens, Teka háztartási 
gépek kedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid 
határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081 

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

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

KERÉKPÁR SZERVÍZ! KERÉKPÁROK 
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KI-
SZÁLLÁSSAL! SZEZON ELŐTTI ÁT-
VIZSGÁLÁSI AKCIÓ! HÍVJON! AKÁR 
HÉVÉGÉN IS! TEL.: +36/20-933-4279

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, 
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablak-
rácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák 
stb. Tel.: 06/30-961-3794 

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

Arany és ezüst felvásárlás a napi legmaga-
sabb áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet: VII. 
Wesswlényi u. 19, tel.: 06-1/317-9938

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS. Tetőfedő, szigetelő, 
bádogos, kőműves, hőszigetelő, festő, burkoló, 
műkő munkák kivitelezése. Atrium kft. Tel.: 06-
/20-935-7089 Igatrium.kft@chello.hu 

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak 
Kispesten. Tel.: 709-7939 

CSERÉP KÁLYHÁK ÉPÍTÉSE, ÁTRAKÁSA, 
SZERVÍZELÉSE, ILLETVE KANDALLÓK 
BÚBOS KEMENCÉK ÉPÍTÉSE. TEL.: 06/30-
594-9218 

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

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

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MA-
NIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, 
TELJES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS. 
MÁGNES TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS 
KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! 
VÉRCSEPP ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-
3998, 06/20-335-5653 

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

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

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

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

Fogsor készítés és javítás rövid határidőre. Szük-
ség esetén háznál is. Tel.: 06/20-216-3434 

Budapesten és környékén, festést, mázolást, ta-
pétázást, laminált parketta lerakását, lakások, há-
zak teljeskörű felújítását vállaljuk, takarítással. 
Állapot felmérés ingyenes. Hívjon bizalommal: 
06/30-571-1886 

INGATLAN

Kispesten 2 generációs családi ház, külön bejá-
rattal eladó. Iár: 34 M Ft. Tel.: 06/30-238-4148 
Érdeklődni 6 óra után. 

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, ame-
rikai konyhás, belseje felújított, kertes házrész, 
saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. 
Iá.: 14,5 M Ft, kép megtekinthető: http://www.
luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705 

Wekerlei házrészre vagy lakásra cserélném cse-
peli, 84 nm-es, 32 szobás, extrán felújított, medi-
terrán stílusú lakásomat, akár érték egyeztetéssel 
is! Iá.: 14,5 M. Ft. Tel.: 06/20-399-7661 

1 + 2 félszobás, étkezős megvásárolható laká-
somat, kisebb önkormányzatira cserélném. Tel.: 
06/30-578-2626 

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

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

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

BALATONAKARATTYÁN, A 100 NÖL TEL-
KEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, 
RENDEZETT CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 
SZOBA, NAGY KONYHA, FÜRDŐSZOBA, 
KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS FELÉ 
BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHER-
MENTES, AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ! 
ELŐKERTES + SAJÁT KÚT- LEHET, HOGY 
CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 20 M FT. TEL.: 06/70-
319-3427 

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes, 
alacsony rezsivel, tulajdonostól eladó 7,2 M. Ft-
ért. Tel.: 06/20-806-0460, 357-3742

KERESEK ÉS KÍNÁLOK A KERÜLETBEN 
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT. TEL: 
06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! TOVÁBBI 
AJÁNLATOK: http://ilonalak.hu 

XIX. KISPEST WEKERLE - TELEPEN, 
RENDEZETT, NÉGY LAKÁSOS HÁZBAN, 
JÓ TÁJOLÁSÚ, GÁZKONVEKTOROS, 
ELŐKERTES, 78 NM -ES, TETŐTÉR BE-
ÉPÍTÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ, 
KERTRÉSSZEL, GARÁZZSAL, IRÁNYÁR 
21.900.000 FT, UGYANITT 12 LAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN, EMELETI, 45 NM-ES, 
2 SZOBÁS, ÉTKEZŐ KONYHÁS, PAR-
KETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, VILÁGOS 
ÖRÖKLAKÁS, KERTRÉSSZEL, TÁRO-
LÓVAL, IRÁNYÁR 13.700.000 FT, TEL: 
06/20-364-4237. HÉTVÉGÉN IS! TOVÁBBI 
AJÁNLATOK: http://ilonalak.hu 

KIADÓ! KISPESTEN 2 LAKÁS: EGYIK 63 
NM-ES, KÉT SZOBÁS, ÉTKEZŐ KONYHÁS, 
CIRKÓ FŰTÉSES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS 
ALACSONY REZSIJŰ, BÚTOROZOTT, KIFE-
JEZETTEN JÓ ÁLLAPOTÚ, AZONNAL KÖL-
TÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS, 60.000 FT + REZSI 
+ 2 HAVI KAUCIÓ. MÁSIK METRÓKÖZELI, 
TÖMBFŰTÉSES HÁZBAN, V. EMELETI, 37 
NM-ES, 1 SZOBÁS, ÉTKEZŐ KONYHÁS, 
BEÉPÍTETT ERKÉLYES, BEÉPÍTETT KONY-
HABÚTOROS ÉS GARDRÓBOS, AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ, SZÉP ÁLLAPOTÚ ÖRÖK-
LAKÁS, 45.000 FT + REZSI + 2 HAVI KA-
UCIÓ, NEM DOHÁNYZÓ RÉSZÉRE. TEL: 
06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! TOVÁBBI 
AJÁNLATOK: http://ilonalak.hu 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 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 kony-
hás, nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm te-
rasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. 
Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- 
UPC, 340 nöl., panorámás telekkel, szépen 
gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincé-
vel. Iá.: 25 M Ft. Telefon: 06/30-219-1235, 
06/30-251-9135 

Lőrincen, 150 nöl-es telken, 70 nm-es felújításra 
szoruló családi ház, magánkézből eladó. Iá.: 16.5 
M. Ft. Tel.: 06/20-23-66-884 

Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iár: 23,5 M 
Ft. Tel.: 280-9821 

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

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

WEKERLE INGATLANIRODA 
AJÁNLATA!

ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT KE-
RESÜNK, TÖBB MINT TÍZENNÉGY ÉVES 
WEKERLEI TAPASZTALATTAL REGISZT-
RÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! HÍVJON 
BIZALOMMAL! TEL.: 06/30-9-332-592 

www.ingatlanvarazs.hu

KISPESTEN, CSENDES UTCÁBAN, KÖ-
ZEL AZ ADY ENDRE ÚTHOZ, KULTU-
RÁLT, HÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 
2006- BAN SZÉPEN FELÚJÍTOTT, ÜRES, 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ TETŐTÉR 
FELÉ BŐVÍTHETŐ, KISREZSIJŰ ÁPOLT 
EGY SZOBA, ÉTKEZŐS, NAGYON JÓ EL-
OSZTÁSÚ HÁZ RÉSZ, PICI, KB 20 NM- ES 
HÁTSÓ KERTTEL ELADÓ!IRÁR: 8,4 M FT 
www.ingatlanvarazs.hu TEL.: 06/30-9332-592

WEKERLÉN, CSENDES HELYEN, ADY 
ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, KB 100 NÉGY-
SZÖGÖLÖS TELKEN, 47NM -ES, KÉT SZO-
BÁS, GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ BŐ-
VÍTHETŐ, JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZ, 
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETÖSÉGGEL 
ELADÓ! IRÁR: 23,990,000 FT. TEL.: 06/30-
9-332-592 TOVÁBBI www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, RENDEZETT, KULTÚRÁLT, 
HAT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 46 
NM-ES, KÉT SZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, 
GÁZFŰTÉSES LAKÁS, GARÁZZSAL, 
SZEPARÁLT KB 80 NM-ES KERTTEL, 
MELLÉK ÉPÜLETTEL ELADÓ! IRÁR: 
13,4 M FT TEL.: 06/30-9-332-592. www.

ingatlanvarazs.hu

WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB 
UTCÁJÁBAN ELADÓ, NÉGY LAKÁ-
SOS TÁRSAS HÁZBAN, 45 NM-ES, KÉT 
SZOBÁS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, 
ÜRES, TEHERMENTES, CIRKÓFŰTÉSES 
HÁZ RÉSZ, NAGY KERTTEL, MELLÉK 
ÉPÜLETTEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LE-
HETŐSÉGGEL! IRÁR: 16,500,000 FT TEL.: 

06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

EGYEDÜLI AJÁNLAT! ELADÓ 
WEKERLÉN, NÉGY LAKÁSOS TÁRSAS 
HÁZBAN, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, 
KELLEMES, HANGULATOS, TETŐTÉR 
BEÉPÍTÉSES, 3 + 1 FÉL SZOBÁS, KÉT 
FÜRDŐSZOBÁS, HÁZRÉSZ! ÁLLAPOTA 
KIVÁLÓ, FŰTÉSE KOMBI CIRKÓFŰTÉS, 
A TETŐTÉR KLÍMÁS, AZ ÁRBAN AZ 
ÖSSZES BEÉPÍTETT BÚTOR IS BELE 
TARTOZIK! A LAKÁSNAK SAJÁT SZE-
PARÁLT KB 200 NM-ES SAJÁT HASZ-
NÁLATÚ KERTJE VAN, MELYEN EGY 
ZÁRT GÉPKOCSI TÁROLÓ, ÉS EGY ALÁ 
PINCÉZETT KB 9 NM-ES, ÚJONNAN 
ÉPÍTETT MELLÉK ÉPÜLET VAN!IRÁR: 
26,990,000 FT TEL.: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu

KISPEST KERT VÁROSÁBAN, TEMES-
VÁR UTCAI SORHÁZAKNÁL, ELADÓ 
EGY NAGYON IGÉNYESEN, EGYEDIEN 
KIALAKÍTOTT, KÉT SZINTES, 102 NM-ES, 
1 + 3 FÉL SZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, 
PÁR ÉVE FELÚJÍTOTT, KLÍMÁS, KAN-
DALLÓS SORHÁZI LAKÁS, ELŐ-HÁTSÓ 
KERTTEL, HANGULATOS TERASSZAL, 
GARÁZZSAL, IGÉNYES BEÉPÍTETT BÚ-
TOROKKAL IRÁR: 29,900,000 FT TEL.: 

06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

KISPESTEN, PETŐFI UTCÁBAN, SÜR-
GŐSEN ELADÓ EGY AZONNAL KÖL-
TÖZHETŐ, 1 + 2 FÉL SZOBÁS, ÉTKEZŐ-
KONYHÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS IRÁR 
8,800,000 FT TEL.: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu

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

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

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához 
és az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es, 

6 szoba + nappali, családi ház, amely két generá-
ció részére is alkalmas. Az udvaron többfunkciós 
melléképület, medence, szaneszli, két garázs 
található. Irányár: 30 millió Ft. Érdeklődni: 
06/30-389-8579 

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, 
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 összenyitható, 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 utcában, 62 nm-es, 2 
+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás. Iá.: 10,8 
M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 06/20-215-4531 

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

Eladó Széchenyi u-ban, 1 + 2 félszobás, erké-
lyes, 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 örök-
lakásomat, amin banki tartozás van, hitelátválla-
lással önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-3261 

Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti, 2 szo-
bás, 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, átla-
gos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 
+ 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-
670-48-67

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

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

Cserélném Pesti kis lakásra vagy eladnám 
Jászágói, lakható, 70 nm-es, komfortos, kül-
területi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas 
területtel, Tel.: 06/70-266-2884 

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

Különálló kis lakás albérletbe kiadó 2 fő részére, 
bútorozottan. 40.000 ft + rezsi + 1 hó kaució Tel.: 
06/20-483-7874 

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

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

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

Wekerlén eladó, hat lakásos társasházban, tetőtér 
beépítéses lakás, garázzsal, magán személytől. 
Iá.: 20 M. Ft. Tel.: 06/30-236-3430 

Eladó Kispest centrumában, József Attila u.-ban, 
I. emeleti, felújított, 27 nm-es garzon. Iá.: 7.59-
0.000 Ft, tulajdonostól. Tel.: 06/30-285-0947 

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

OKTATÁS

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, hala-
dóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, 
állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés, 
korrepetálás. Tel.: 06/30-858-1068 

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

Latin nyelvből és történelemből korrepetálást, 
érettségire, ZH-ra való felkészülést vállalok. 
Érd.: 06/70-583-5467 

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

Tiffany szerelmeseinek tanfolyam indul Kispes-
ten! További felvilágosítás 17 óra után a 06/70-
557-8697-es számon. 

ÁLLÁS

Leinformálható, gyakorlott nyugdíjas, betegápo-
lást és felügyeletet vállal. Tel.: 06/30-863-9300, 
281-4220 

Otthonról és irodából végezhető telefonmarke-
tinges munkát ajánlok! Érdeklődni: Nagy Éva 
283-5216 vagy 06/30-540-2894

Biztosítási vagy értékesítési tapasztalattal mun-
katársakat keresek. Érdeklődni: Nagy Éva 283-
5216 vagy 06/30-540-2894 

EGYÉB

KERESEM VOLT OSZTÁLYTÁRSAMAT: 
SZTIPÁN GABRIELLÁT ( SZÜL. ERCSI, 1945 
JÚNIUS 12). 1959 - BEN A VOLT KAPOSVÁ-
RI MÁV ISKOLÁBAN VÉGEZTE A NYOLC 
ÁLTALÁNOST. CSILLAG GYULÁNÉ: 06/33-
887-248

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

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

Eladó nyitható ülőgarnitúra, 3 + 2 + 1 -es kana-
pé + fotel. Fekete bársony, szürke melírral. Iá.: 
30.000 Ft., ágyneműtartós heverő: 10.000 Ft. 
Tel.: 06/70-9422-650 

Eladó világos, ágyneműtartó, 2 éjjeliszekrény-
nyel: 10.000 Ft., krómozott üvegasztal, krómo-
zott zsúrkocsi együtt: 6.000 Ft., polcos, 2 fiókos
szekrény: 2.000 Ft., 2 db, új 1,6 m-es fehér karnis 
garnitúra, bontatlan csomagolásban: 2.000 Ft/ 2 
db. Tel.: 06/70-9-422-614 

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

Jó állapotú parapet konvektor 18.000 Ft/ db, 
valamint koloinál bútorok kedvező áron eladó. 
Tel.: 06/20-476-5779

Szobanövények, fikusz,termő citromfa, valamint
dióbél: 1.000 Ft/ kg, eladó. Tel.: 06 1 282- 2859 

42-es férfi, Nortica sícipő, alig használtan eladó:
15.000 Ft-ért, 13-15 colos hólánc, új állapotban: 
3.000 Ft-ért eladó. Tel.: 282-4419, 06/70-299-
2544 

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszek-
rény, pogácsa lábú, torony felépítményes, sza-
lonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 
polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön és egyben 
is. Tel.: 06/70-319-3427 

Eladó Kispesten 5 elemből álló, újszerű szek-
rénysor. Irányár:18.000 Ft. Kérésre e-mail-ben 
képet küldök. Tel.: 707-3806, 06/70-605-1800 

Eltartási szerződést kötne középkorú, egyedül 
álló hölgy, idős nénivel vagy bácsival, lakásért 
cserébe. Tel.: +36/20-9625-130 

Olcsón eladó egy porcelán zenélő angyal, egy 
tésztanyujtó- és cérnamatélő gép és egy német 
hajvágó gép. Tel.: 377-7212

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

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

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

Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, 
eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti csillárok eladók 
1 - 3.000 Ft-ig, 12 db. férfi öltöny, változatos
színben és méretben, 2.000 Ft/ db., wc. csésze 
(fedéllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft, intar-
ziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák, 
aranyhalak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479, 
06/30-285-5363

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

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

Eladó 2 személyes automata felfújható ágy (190 
X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű állapotban, 
és többfunkciós kondigép féláron. Ára: 25.000 
Ft, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-
9400-873 

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

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

Burkolásból megmaradt különböző színű csem-
pék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600 - 1200 Ft/ 
nm áron eladók. Tel.: 06/30-822-3037

Nagy méretű, 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 FIGYELEM!!! 
Jó minőségű, különböző méretű beltéri ajtók, 
zárral, réz kilincsel, 17.500 Ft-os áron eladók. 
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-es mobil-
számon. 

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

Konyhai függeszték, 130 x 65 cm-es fregoli, 
különböző méretű szőnyegek eladók. Tel.: 214-
7564 

2 db fehér mennyezeti karnis, kézi fény-, szín- és 
ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564 

ELADÓ! ELSŐ TULAJDONOSTÓL, 2004-
ES, FEKETE YAMAHA XJR 1300 –AS, 
1251 CM3-ES, 4 HENGERES, 9000 KM-T 
FUTOTT, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ, ALIG 
HASZNÁLT, GARÁZSBAN TARTOTT MO-
TORKERÉKPÁR, IRÁNYÁR 1.590.000 FT. 
VIZSGA: 2011.04-IG, EXTRA: BUKÓCSŐ, 
CSOMAGTARTÓ, RIASZTÓ. TELEFON: 
06/20-364-4237 

39-es vadonatúj, női, hokikorcsolya, élezett, 
jutányos áron eladó, megegyezünk. Telefon: 
281-0208 

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

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!

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

Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelõs vezetõ: 

Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. Terjeszti a Hír-Trans 6 Bt. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. január 28. www.kispest.hu
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