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A gépkocsik adásvételi
szerződéseiről
Idén változott a gépjárművek adásvételi szerződéseire
vonatkozó szabályozás. Az okiratnak tartalmaznia kell a
rendeletben előírt elemeket. A kötelező tartalmi elemekről lapunk 13. oldalán olvashatnak részletesen.
13. oldal

Megjelenik kéthetente

2010. február 17.

Fejlesztés
az egészségügyben

2. OLDAL

EGÉSZSÉGÜGY

SZOCIÁLIS ÜGYEK

INTERJÚ

DR. VARGHA
PÉTER

BALÁZS PIROSKA

Közel kétmillió
forintos fejlesztés
keretében új
padló- és falburkolatot, valamint
bútorokat kapott
az audiológiai
rendelő.

A jelzőrendszeres
segítségnyújtást
elsősorban azok
az idősek veszik
igénybe, akik
rosszullét vagy
baleset esetén
segítséggel nem
rendelkeznek.

DR. ISTVÁNFI
SÁNDOR

2. oldal

8. oldal

A helyi választási
iroda vezetőjével
az idei áprilisi
országgyűlési
képviselőválasztás lebonyolításáról beszélgettünk.
12-13. oldal

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.
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MEGÚJULT A HALLÁSVIZSGÁLATI OSZTÁLY
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EGÉSZSÉGÜGY

Megújult
az audiológiai rendelő
Felújított audiológiai rendelő fogadja a hallásvizsgálatra
érkező betegeket a Kispesti Egészségügyi Intézetben. A
mintegy kétmillió forint értékű beruházást az intézet hallókészülékeket forgalmazó szerződéses partnere végeztette el: a vizsgálóhelyiség belső terét teljesen felújították, és
hangszigetelt süketszobát építettek be. A megújult rendelőt
február 11-én avatták fel.

A

közel
kétmillió
a beruházás: az intézforintos fejlesztés
ménynek saját erőből
keretében új padló- és
kellett volna elvégeztetfalburkolatot, valamint
ni a fejlesztést, s ennek
bútorokat kapott az
terhét vállalta át a cég,
audiológiai rendelő, és
amely saját hallókészühangszigetelt süketszolékeit forgalmazhatja.
bát is építettek a vizsgáGajda Péter úgy fogallóba. A beruházás költmazott, az önkormánységeit a Protone Audio
zat támogatja az intézet
Kft. állta: a fővárosi cég
fejlesztési törekvéseit,
szerződéses partnere a
annak pedig külön örül,
Kispesti Egészségügyi
hogy nem közpénzből,
Intézetnek. Az éves
hanem külső forrásból
szinten mintegy 1 500
sikerült megvalósítani a
beteget ellátó felújított Gajda Péter polgármester a felújított
beruházást.
rendelő
ünnepélyes rendelő átadásán
Megtudtuk, a teljesen
átadásán az intézetet
hangszigetelt süketszofenntartó önkormányzat képviseletében
ba nélkülözhetetlen a hallásvizsgálathoz. A
Gajda Péter polgármester és Vinczek
páciensnek ugyanis a leghalkabb észlelhető
György alpolgármester is részt vett.
hangnál kell jeleznie, s a vizsgálat csak akAz intézet főigazgatója, dr. Vargha Péter
kor lehet eredményes, ha semmilyen külső
elmondta, mindegyik fél számára előnyös
zaj nem zavarja meg.

Síkosság-mentesítés,
hóeltakarítás

KINYE

Közgyűlést tartottak
a nyugdíjasok

A

Kispesti Nyugdíjasok Szociális és
Érdekvédelmi Egyesülete február 3-i
évértékelő közgyűlésén Burány Sándor
országgyűlési képviselő arról beszélt,
mindent megtesznek azért, hogy a jövőben még jobb legyen a nyugdíjasok helyzete. Elmondta, folytatódik a nyugdíjkorrekciós program, és törvény született
arról is, hogy ha majd a gazdaság újból
jól teljesít, nyugdíjprémiumot kapjanak
az idősek, és kegyeleti járadékot is szeretnének bevezetni az özvegyeknek.

A Kispesti Vigadóban tartott közgyűlésen a civil szervezet elnöke Veresné
Mohos Angéla számolt be a 2009-es
végzett munkáról. Beszédében kiemelte,
jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, amely múlt évben is támogatta
szervezetüket. Tagjainak többek között
kirándulásokat, ünnepségeket szerveztek, és klubot működtetnek. Idei terveikről szólva elmondta, programjaikat
színház- és múzeumlátogatásokkal is
szeretnék bővíteni.

Hosszúra nyúlik az idei tél,
szinte alig kúszik nulla fok
fölé a hőmérő higanyszála,
folyamatosan esik hó a
fővárosban is. Kinek mi a
dolga, ha havazik?

K

ispest 134 kilométeres közúthálózatának hóeltakarítását teljes mértékben
a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.(FKF
Rt.) végzi, míg az összesen 190 kilométer hosszú közjárdák megtisztításában a
fővárosi cég mellett a kerületi Közpark
Nonproﬁt Kft. is tevékenyen részt vesz.
Budapesten a Fővárosi Közgyűlés úgynevezett Köztisztasági Rendelete szabályozza azt, hogy kinek hol kell eltakarí-

tania a havat. Kispesten a burkolt utak
és közjárdák megtisztítását a Fővárosi
Önkormányzat megbízásából az FKF Rt.
végzi. A megállóhelyek takarításáért az
azokat üzemeltető közlekedési vállalatok
felelősek (BKV, Volán). A kerület kezelésében lévő közterületi járdák (parkokon,
tereken, sétányokon átvezető gyalogjárdák) tisztításáról a kispesti önkormányzat
megbízásából a Közpark Nonproﬁt Kft.-

nek kell gondoskodnia. Fontos tudni, hogy
az ingatlanok 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 végezni, hiszen egy-egy balesetből
adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát
vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli.
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt
Kispestiek!
Ezúton tájékoztatjuk Kispest
lakosságát, hogy a „Wekerle,
ahol értéket őriz az idő”
KMOP-5.2.2./B-2f-2009-0001
számú Európa Uniós projekt
keretében a Kós Károly téri
park rekonstrukciója megkezdődik. A munkák befejezésének várható időpontja: 2010.
augusztus. Ez alatt az időszak alatt biztonságtechnikai
okokból a park teljes területe
lezárásra kerül. Szíves megértésüket köszönjük.
Amennyiben a munkákkal
kapcsolatban bármilyen kérdés, vagy észrevétel merül
fel, további információ a
construm@t-online.hu e-mail
címen vagy a 321-4073-as telefonszámon szerezhető be.

CIVIL ÉLET

Gyógynövényekkel
az egészségért

Milyen gyógyteákkal lehet megelőzni a cukorbetegség kialakulását, és milyen gyógynövények segítenek a már kialakult diabétesz
kezelésében? Ezekről a kérdésekről tartott előadást Patkós Tibor
ﬁtoterapeuta a Kispesti Cukorbeteg Klub február 11-i rendezvényén
a Kispesti Kaszinóban.

CONSTRUM K FT.

WIFI

Új könyvtári
szolgáltatás
Internet-hozzáférés saját
laptoppal – és wireless
kártyával – rendelkező
regisztrált és beiratkozott
olvasóink részére az Üllői
úti könyvtárban! A hálózathoz való csatlakozáshoz
a könyvtáros ad jelszót,
valamint tájékoztatást a
könyvtár területén a hozzáférés lehetőségéről.
Térítési díj regisztrált használóknak: 100 Ft/30 perc
– a maximális időtartamú
wiﬁkártya 150 perces; beiratkozottak részére: 100
Ft/60 perc – a maximális
időtartamú wiﬁkártya 300
perces.
FSZEK kispesti Üllői úti
könyvtár, 1191 Bp. Üllői út
255.

H

úsz éve működik Kispesten
a klub azzal a céllal, hogy a
cukorbetegek találkozhassanak
orvosokkal, diabetikusokkal,
és minél többet megtudjanak

SZABADIDŐ

problémáikról, a betegség
helyes kezeléséről. A csütörtöki klubnapok vérnyomás- és
vércukorméréssel kezdődnek,
majd orvosi előadások követ-

keznek. A klubnak a cukorbetegek mellett tagja lehet,
akinek családtagja él együtt
a betegséggel, vagy „csak”
odaﬁgyel egészségére. Utóbbi
azért is fontos, mert a diabétesz
alattomos betegség, eleinte
szinte semmi tünete nincs, ám
később súlyos szövődmények
is kialakulhatnak.
A felmérések szerint hazánkban
a lakosság mintegy 10 %-a cukorbeteg, és a probléma egyre
több ﬁatalt is érint. A klub minden hónap második csütörtökén
délután 15 órától előadásokkal
és beszélgetésekkel várja az
érdeklődőket,
legközelebb
március 11-én az egészséges
táplálkozás lesz a fókuszban. A
klubról Huszák János vezető ad
információt a 06-30/369-2747es telefonszámon.

Amíg az idő engedi,
lehet korcsolyázni
F

ebruár 1-jétől újra működik
a jégpálya a Kós Károly
Általános Iskola (Hungária út
28.) udvarán. Az időjárás függvényében – ha marad a hideg
– hétköznapokon reggel 8 órától 13 óráig, délután 4 órától
este 7-ig, valamint szombaton
és vasárnap 8 és fél 1, illetve
16 és 19 óra között ingyenesen
korcsolyázhatnak a kispestiek a wekerletelepi oktatási
intézmény jégpályáján. Cipőt
és korcsolyát váltani a pálya
melletti padokon lehet.
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ÉVFORDULÓ

A szegények orvosára
emlékeztek
S

zületésének 108. évfordulója alkalmából Jáhn
Ferencre
emlékezett
lánya, Jáhn Ágnes, unokája,
Deák Jáhn Gábor, valamint az
eseményt szervező Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége részéről Fórizs István
kerületi elnök és Szonderik
Gyula titkár február 8-án a
Kispesti Egészségügyi Intézet
aulájában. A szegények orvo-

Virágot helyeztek el az egykori
kispesti orvos szobránál

saként ismert doktor Kispesten
élt, több évi börtön után 1944ben Dachauba hurcolták. 1945ben hunyt el a koncentrációs
táborban.

Dr. Jáhn Ferenc nevét utca és
emléktábla őrzi a kerületben.
2000-ben a város vezetése és
önkormányzata Kispest díszpolgára címet adományozott

Januári tüzek
anuárban a Kispesti Tűzőrség állománya hat alkalommal tűzesethez, egyszer
műszaki mentéshez és egyszer
pedig téves jelzéshez vonult a
XIX. kerületbe – tájékoztatta
a Kispestet Sándor László
Őrségparancsnok. Megtudtuk,
a tűzesetek és műszaki mentések során személyi sérülés
nem történt.
Január 6-án 9 óra 3 perckor
a Gomb utca 8. szám előtt
egy Citroën személygépkocsi
égett, amit a kiérkező tűzoltók
oltottak el. 12-én 12 óra 28

FELHÍVÁS

Pályázat
Kispest önkormányzata nyílt
pályázatot hirdet Budapest,
Főváros, XIX. kerület Kispest
Ady Endre út 44. szám alatti
(161406/34 hrsz. ingatlan)
Puskás Ferenc Általános Iskola tornaterem bővítésének
építési engedélyezési terveinek
elkészítésére.
A pályázat részletes feltételeit,
elvárásait tartalmazó dokumentáció átvehető a Budapest,
Főváros, XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Főépítészének irodájában: Budapest, XIX. ker. Városház tér 18-20. I. emelet 91.
szoba ügyfélfogadási időben:
2010. február 8-tól – 2010.
február 26. 12.00 óráig
A dokumentáció ára 10 000 Ft
br. összeg.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2010. február 26én 12.00 óráig

a mártírhalált halt orvosnak.
Szobrát hat évvel ezelőtt helyeztette vissza az önkormányzat eredeti helyére, a Kispesti
Egészségügyi Intézet aulájába.

TŰZŐRSÉG

J
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perckor az Ady Endre út 72.
szám alatti lakóépület pincéjében hegesztési munkálatok
során keletkezett tűz, mely
következtében egy dissou
palack megsérült. A tüzet a
tűzoltórajok eloltották, a sérült
palackot a pincéből kihozták
és a hűtéséről gondoskodtak.
A palack hőkamerás vizsgálata
során kiderült, hogy a palack
folyamatosan melegszik és
ezért mesterlövészekkel azt
ki kell lövetni (az esetről
előző lapunkban bővebben
is beszámoltunk – a Szerk.).

Január 16-án 4 óra 54 perckor
a Vécsey utcába riasztották a
kispesti lánglovagokat, ahol
egy személygépkocsi utastere
teljes terjedelmében égett, az
égő autót a kiérkező rajok oltották el. Január 27-én 16 óra
16 perckor a Lehel utcában egy
BKV-busz villanyoszlopnak
ütközött, mely veszélyesen
megdőlt. A veszélyhelyzetet
a kiérkező tűzoltók szüntették
meg, melyben személyi sérülés nem történt – tájékoztatta
lapunkat Sándor László tűzoltó hadnagy.

A pályázat benyújtásának
címe: Budapest, XIX. ker. Városház tér 18-20. Polgármesteri
Kabinet Iroda, A ép. I. em. 75.
szoba.
FŐÉPÍTÉSZ
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KIÁLLÍTÁS

Játékos világteremtés
számítógéppel
Pál Csaba festő- és graﬁkusművész február 9-én nyílt „Light box”
című tárlatával elkezdődött a 2010-es kiállítási idény a Wekerlei
Társaskör Egyesület Kós Károly téri galériájában.

A

szkenner és számítógép
segítségével készített graﬁkákat március elejéig láthatják
az érdeklődők. Idén – más
kiállítások mellett – még két
elektrograﬁkával foglalkozó
művész alkotásaival találkozhat
a közönség Wekerletelepen.
A zárt doboz sajátos belső világa látható Pál Csaba képzőművész „Light box” című kiállításán a Wekerlei Társaskör
Egyesület kiállítótermében. „A
light box olyan, mintha kulcslyukon néznénk be egy megvilágított térbe” – fogalmazott
megnyitóbeszédében Hernádi
Paula, a Magyar Elektrográﬁai
Társaság (amelynek Pál is
tagja) alelnöke. Elmondta, Pál
Csaba ezúttal a szkennerrel
kísérletezett, és bár a graﬁkák
fotóhatásúak, fényképezőgépnek köze nincs hozzájuk. Az
elektronikus eszköz kiemeli a
tárgyakat a tárgyias valóságból, így azok graﬁkai elemmé

Pál Csaba, Hernádi Paula és
a házigazda Nagy Tamás
a megnyitón

TÁRLAT

Képes mese
Szentendréről
R

endhagyó kiállítás-megnyitónak lehettek tanúi
február 4-én este a Nagy
Balogh János Kiállítóterem
vendégei. Krizbai Sándor
festőművész
„Szentendre
1000 éve 10 képen” című
tárlatát Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese ajánlotta a
közönség ﬁgyelmébe. A művészettörténész beillesztette

megnyitóbeszédébe
Krizbai
képekre vonatkozó mondatait:
ezzel kibeszélt a szövegből,
hogy éreztesse, milyen lehet az
az állapot, amelyben a művek
keletkeztek.
A Munkácsy-díjas Krizbai
Sándor sajátos, szimbolikus
történelmi tablóját március
13-ig láthatják az érdeklődők a
Templom tér sarkán lévő galériában.

lesznek, a képek kozmikussá
válnak – hangsúlyozta a pályatárs graﬁkusművész, aki játékos világteremtésnek nevezte
Pál alkotásait, amelyekben új
életérzéseket fedezhetnek fel a
nézők. A tárlatot március 4-ig
láthatja a közönség.
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Nyugdíjasok
jelentkezését
várjuk!
Az MSZOSZ Kispesti Szervezete a szeretet, az együvé
tartozás szép példáját mutatta
be a 2009-es évben. December hóban az évet értékelő
beszámoló tartalmazta az év
folyamán végzett munkát, a
végrehajtott programokat. Remélem, hogy a 2010-es évben
programjainkat bővíteni tudjuk, célunk, hogy a tagság örömét lelje az együttlétben, hogy
egymást segítve, szeretetben
tölthessük el a 2010-es évet!
Kérem a tagság aktivitását,
segítségét továbbra is, hogy a
2010-es évünk is szeretetben,
megértésben, egészségben teljen el. Adjunk együtt életet az
éveknek!
Szeretettel várjuk a nyugdíjasok 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. Telefon: 357-9503.
Éves tagsági díj: 1 200 Ft.
Rengeteg program várja a tagságot, lehet válogatni, itt barátokra talál!
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat szociális
alapszolgáltatásai között működteti a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást. A Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló a 2009. évi
CXXX tv. 3.sz. melléklete az
„otthonközeli” ellátások között
már nem szerepelteti ezt a kedvelt szolgáltatást a normatív
állami támogatások között, így
2010. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat. A
jelzőrendszeres ellátás a közösségi ellátáshoz és a támogató
szolgáltatáshoz hasonlóan pályázati rendszerben, központi
támogatásból
ﬁnanszírozott
ellátás lett. Kispest önkormányzata azonban továbbra is
biztosítja azt a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat által,
jelenleg 75 személy részére.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban
élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátria betegek részére az önálló
életvitel fenntartása mellett
felmerülő
krízishelyzetek

elhárítása céljából nyújtott ellátás. Célunk, hogy a jelenleg
működő rendszerünket tovább
korszerűsítésük úgy, hogy
az igénybe vevő személlyel
a kétoldalú kommunikáció
közvetlen legyen (interfész),
ezáltal időt nyerve a segítség
gyorsabb helyszínre érkezése,
vagy az azonnali intézkedés
megtétele érdekében. A műszaki tartalom tekintetében is
többletszolgáltatást nyújtunk
az interaktív hangkommunikáció révén. A szakképzett diszpécser a kétoldalú hangkommunikáció révén meggyőződik
a vészjelzés valódiságáról. Az
ütés- és cseppálló – nyakba
akasztható vagy karóraszerű
(választható) – készülék mikrofonja a helyszínről továbbítja
a beszédet, a hangokat és zörejeket. Mikrohangszórója pedig
hitelesen tolmácsolja a diszpécser kérdéseit, és segítséget
nyújtó szavait. Ez a kétoldalú
hangkapcsolat teszi lehetővé,
hogy egyetlen gomb megnyomásával többféle intézkedést
tegyen a diszpécser. Így például gondoskodhat arról, hogy a
házi gondozó 30 percen belül
a helyszínre érkezzen, vagy
szükség esetén a mentőt, a

tűzoltóságot, a rendőrséget,
az orvosi ügyeletet, de akár a
gázművek szakembereit kihívja, vagy egy előre megadott
személyt kiértesítsen.
A tavalyi év tapasztalatai azt
mutatják, hogy a szolgáltatás
hatékony és eredményes. Elsősorban azok az időskorúak,
krónikus betegségben szenvedő lakosok veszik igénybe,
akik egyedül élnek, rosszullét
vagy baleset esetén segítséggel
nem rendelkeznek.
A szolgáltatást 2009. évben 92
ellátott vette igénybe, átlagosan
az év során havi 7 tényleges
segélyhívás volt (téves riasztás
11). Kihasználtsága 100 %-os,
hiszen jelenleg mind a 75 rendelkezésünkre álló készüléket
használják, és többen – mintegy 9-14 fő – várakoznak is
az eszközre. Az igények miatt
a korszerűsítésen kívül 100
készülékre kívánjuk bővíteni a
rendszert.
Az eszköz havi térítési díja jelenleg – szociális rászorultság
esetén – a kérelmező ﬁgyelembe vehető jövedelmének
1%-a, egyéb esetben havi 4 ezer
Ft. A szolgáltatás jól kiegészíti
az egyéb szociális alapszolgáltatásokat, biztonságossá teszi

az idősek, fogyatékkal élők,
pszichiátriai betegek számára
saját lakókörnyezetükben történő életvitelüket, kiváltja a
költségesebb és a tartós bentlakásos otthoni ellátásokat.
Összességében elmondható,
hogy a szolgáltatás Kispest
lakosságának
életminőségét
javítja, biztonságérzetét növeli, adott esetben még életet is
menthet, melyre az állam az
előző évekhez képest idén már
több forrást is biztosít.
Amennyiben cikkünk felkeltette érdeklődését, és szeretné
a biztonságot nyújtó szolgáltatást saját maga, vagy rászoruló
hozzátartozója, ismerőse számára beszereltetni, a következő
telefonszámokon várjuk jelentkezését, vagy személyesen a
gondozási központokban.
Hétfőtől–péntekig 8-16 óráig az
igénylésről, várakozási időről
tájékoztatást adunk telefonon:
Őszirózsa Gondozási Központ
(IV.sz.Kp.): 281-1621, Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat: 282-9501. Várjuk mielőbbi
jelentkezését.
BALÁZS PIROSKA,
SEGÍTŐ K ÉZ KISPESTI
GONDOZÓ SZOLGÁLAT VEZETŐJE
A

KULTÚRA

Szédületes Amerika
Wrábel Kata-Anna fotóiból
nyílt kiállítás február 11-én
a King Galériában, a Szédületes Amerika című tárlatot
Halász Endre nyitotta meg.
„A kiállítás képei egy olyan
várost mutatnak, amelyet
minden nap több, mint tízmillió ember lát, és egy olyan
tájat, amely annyira időtlen
idők óta létezik, hogy a tudósok rajta tanulmányozzák
egy kontinens történetét,
mégis tudom, olyannak,
amilyennek ezek a képek
mutatják, csak Wrábel Kata
láthatta, és a technikának
köszönhetően most mi is.”
– fogalmazott a megnyitón
Halász Endre. Elmondta,

„minden képen ott van Kata
kíváncsisága és kísérletező
kedve, életszeretete és kedvessége- a kanyonok meleg
színeiben, a magányos fa
magányosságában, a felhőkarcolók árnyékában a ki
tudja, miről, talán a szülőfalujáról álmodó csavargóban
és a természet hatalmas teremtményei között az apró,
porszemnyi, mégis a saját
határait folyton feszegető,
mindig többre vágyó emberben. Katában megvan
a hajtóerő, hogy elmenjen
oda, ahol még nem volt, és
megvan a képesség, hogy
úgy meséljen arról a helyről,
hogy azok is úgy érezzék, ott
voltak, akik talán soha nem
jutnak el oda”.
A tárlat március végéig látogatható a Kós Károly tér 13.
száma alatti galériában.
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Minden idők legmocskosabb kampánya
M

inden idők legmocskosabb kampányát a
Fidesz folytatja. Az
még hagyján, hogy alig van
mondanivalója a helyi fejlődésről. Pedig lenne miről beszélni. Nyolc éve beszél végre
egy nyelvet Kispest, a főváros
és az Országgyűlés többsége.
Azóta felújították a járdákat.
Felújították a játszótereket.
Megújultak köztereink, köztük
a Templom tér, a Városháza tér
és a Kossuth tér. A Kós Károly
tér felújításának támogatási
szerződését Bajnai Gordon
jelenlétében a napokban írták
alá. Kezdeményezésemre ki-

tiltották a kamionokat a Határ
útról. Az országgyűlés többségének támogatásával felújítattuk a Kispesti Munkásotthont.
Csökkentettük a táv-hő árát, itt
is a kezdeményezők között voltam. Csökkentettük a személyi
jövedelemadót, ezt most februártól sokan megtapasztalhatják.
Hosszú idő után elértük végre,
hogy elkezdődik az M5-ös
mentén a zajvédő fal megépítése. Ez a zajvédő fal már állna,
ha a Fidesz nem szabotálja el. A
Horn kormány idején már ígéretünk volt kezdeményezésemre a zajvédő fal megépítésére.
A kormány egyet kért az akkor

még ﬁdeszes többségű kispesti
önkormányzattól: egy tanulmánytervet. Nem készült el, az
Orbán kormány idején pedig
már a kormány sem támogatta
a tervet. A ﬁdeszes többség az
akkori országgyűlésben pedig
leszavazta kezdeményezésemet. Most már meg van a döntés a zajvédő fal megépítésére,
ebben szintén kezdeményező
szerepet játszottam Balogh Pál
képviselő úrral és Gajda Péter
polgármester úrral közösen. A
Fidesz megint nem támogatta a
javaslatokat, szerencsére ezúttal
a többség nélkülük is megvolt.
Mindez hagyján, de az már sok,

hogy ezek után van bőr a képükön helyi szórólapjukon rajtam
számon kérni a beruházást. Van
bőr a képükön egy sor további
hazugsághoz. Hónapról – hónapra. Mi lenne, ha végre nem
velem, hanem Kispesttel törődnének? Figyelmük megtisztelő, de egy helyi képviselőnek
mégiscsak Kispestért kellene
dolgoznia, nem pedig ellenfele
lejáratásán. Valahogy mértéket
tévesztettek: mocskolódásban
listavezetők, a jó ügyek támogatásában sereghajtók. Lehet-e
bizalmat kelteni rombolással?
Nem tudom. Én az építésre
szavazok. Mert hiszek benne.

KÖLTŐ ÉS HUMANISTA

Víg Endre az ‘56-os nemzedékből
A minap jött a hír, hogy Víg
Endre osztálytársunk elhunyt a
franciaországi Chambéryben,
ahol az olasz tanszéket vezető
egyetemi tanárként dolgozott.
A hír megrázó mindazoknak,
akik ismerték és szerették őt.
Számunkra, akik 1956-ban
együtt érettségiztünk vele
Kispesten - akkoriban még
Kossuth téri - a Landler Jenő
Gimnáziumban,
különösen
fájdalmas a távozása, miként
azoké is, akik korábban örökre
elmentek közülünk. Az érettségi tablón még 38-an voltunk…
Bandi hetvenharmadik évébe
lépett az idén. Osztályunkban
még többségben vagyunk
élők, de halódunk… (Egykori iskolánk, amely az 52-es
villamos végállomásánál, a
villanytelep melletti épületben
kezdte működését és háború
után költözött át a megszűnt
polgári ﬁúiskolába, és újra eredeti, Deák Ferenc Gimnázium
nevén talált végleges otthonra
a Wekerletelepen.)
Nagyszerű osztály voltunk:
mint az életutak bizonyítják,
sok tizenéves tehetség került

össze 1952-ben, közülük is
Bandi az egyik legkiválóbb.
Vidám, kedves, sokoldalú
ﬁú volt. Nagyszerűen tanult,
akkor már az orosz mellett
franciául is. Szellemes, derűs,
becsületes, bátor, és persze
minden alkalmi, de nem durva
„huncutságban” benne volt.
Jól tornázott, futott, az osztály
focicsapatának egyik gólvágója, színielőadásaink sikeres
szereplője. A lányok kedvence,
táncosa, diákszerelme. Nagyon
erős közösség volt a mienk,
amelynek építésében, gazdagításában Bandi mindenkor tettre
kész és kezdeményező volt. Különös kor gyermekei voltunk.
A júniusi érettségi bankett, az
őszi boldog életkezdés után
rövid idővel cseppentünk bele
a ’56-os forradalmi napokba,
amelyeknek Bandi egyetemistaként tevékenyen résztvevője
volt. A leveretés után kisodródott Franciaországba. Elment
innen, azért, hogy ne ártson
szüleinek - emlékem szerint
az édesapja Pestszentlőrinc tanácselnöke volt -, és mert, mint
egy alkalommal elmondta, nem

akart megszállt országban élni.
Tanulmányait
különböző
francia egyetemi városokban
folytatta, és végül: nagyon

valószínű, hogy a II. világháború után ő volt az első Kispesten érettségizett diák, aki a
párizsi Sorbonne Egyetemen
szerzett francia-olasz nyelvtanári diplomát. Ezután egy
évtizeden át francia, portugál
és olaszországi középiskolákban tanított. A hetvenes évek
elején súlyos betegségéből
felgyógyulva telepedett meg,
alapított családot a FranciaAlpok lábánál fekvő Savoie
székhelyén,
Chambéryben,
ahol az egyetem olasz tanszékének lett a professzora. (Nyug-

díjazása után évekig dolgozott
L’Amicale Latine –Latin baráti
kör - című franciául írt, különös, 2009-ben megjelent regényén, amelyben négy magyar
‘56-os „disszidens” ﬁatalember életét, hányatott sorsának
alakulást mutatja be, részben
önéletrajzi elemekkel.) Költő,
író, műfordító, tanár volt egy
személyben. Műveit franciául
írta, mert „sajnos – mondta az
ötvenéves érettségi találkozónkon – a hosszú évtizedek alatt
ezen a nyelven szókincsem
gazdagabbá vált, mint az anyanyelvemen, ami nagyon fáj
nekem.”
Bandi, a gyászjelentés szavai
szerint, a „költő és humanista”, elment. Hányatott sorsán
túl van. Pár napja temették el
Chambéryben. Minden karakter, amit leírtam rá emlékezve,
csupán felvillantja egy karakteres, sikeres ember gazdag,
szép és fájdalmas arcvonásait.
És szomorú érzéseimet, amelyekben gyászoló osztálytársaim bizonyára osztoznak.
FÁBIÁN PÉTER
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Választási hírek

Horog Magdolna
dr. Veres Anikó
Székelyné Schwarcz Mária
Tóth Ferencné
Horváth Katalin
Bors Tibor

MEGALAKULT
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2010. február 4-én a főpolgármesteri hivatalban letették az
esküt a helyi választási bizottság tagjai, majd február 10-én
a bizottság megtartotta alakuló
ülését.
A választási iroda vezetőjének
tájékoztatóját követően megválasztották Dr. Bizek Dezsőt
elnöknek, Dr. Hajdani Ilonát
elnök-helyettesnek, tagnak Dr.
Földényi Frigyest, póttagoknak Balla Mariannt, és Balogh
Attila Andrásnét.

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
CÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala. 1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. ép. I. 27.
(Jegyzői Iroda). Telefon: 2829742, fax: 282-9964. E-mail:
jegyzo@kispest.hu

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Dr. Istvánﬁ Sándor a Helyi
Választási Iroda vezetője
dr. Kiss Anna a Helyi Választási Iroda helyettes vezetője
Tagok: Kaposi György
Réti Gábor
Füredi Péter
Sebestyén Andrea
Holicska Sándorné
Szántó Lászlóné
Póti Tímea

VÁLASZTÁSI ÉRTESÍTŐK ÉS
AJÁNLÓSZELVÉNYEK (KOPOGTATÓ) KÉZBESÍTÉSE
Kerületünkben a 28-as számú
egyéni
választókerületben
48500 értesítő és ajánlószelvény, illetve 28000 tájékoztató
kiadvány került a posta által
kézbesítésre. Kézbesíthetetlenségi okkal 88 db választási
értesítőt kapott vissza a választási iroda.
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Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy
aki nem kapott értesítőt, illetve
ajánlószelvényt, keresse fel a
polgármesteri hivatal okmányirodáját. (34-74-907)
AJÁNLÓSZELVÉNYEK GYŰJTÉSE
Felhívjuk mindenki ﬁgyelmét,
hogy csak olyan személyeknek
adják át kitöltött ajánlószelvényüket, akik hivatalos megbízólevéllel rendelkeznek, adott
párt részéről. Tudomásunkra
jutott már olyan eset, hogy egy
adott párt nevében, nem annak
aktivistája kereste fel a választókat.
VÁLASZTÓPLAKÁT
Az önkormányzat több mint 50
választási plakát elhelyezésére
szolgáló plakát-tartót helyezett
ki. Ezen helyeken kívül kizárólag a tulajdonos engedélyével
helyezhető ki választási plakát.
Ennek megsértése választási
szabálysértésnek minősül.

Új helyszínen
a Helytörténeti

Tavaly ősztől a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény a Vass
Lajos Általános Iskola épületében (1193 Bp., Csokonai u. 9.)
várja a helytörténet iránt érdeklődőket. A gyűjtemény munkatársai előzetes időpont egyeztetés után segítséget nyújtanak
mindazoknak, akik részletesebben 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.

VÁLASZTÁSI IRODA

KÖZBIZTONSÁG

Rendőrségi hírek
B
RFK XIX. kerületi
Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának tájékoztatása alapján a február 7-ét megelőző
héten hét főt fogtak el, akik
közül öten körözött személyek voltak, egy embert
bűncselekmény elkövetésén
értek tetten, míg egy másik
személyt egyedi azonosító
meghamisítása miatt fogtak
el a rendőrök. Ebben az időszakban (január 25-február
7.) 40 főt állítottak elő a kapitányság munkatársai, közülük 19-en magukat hitelt
érdemlően igazolni képtelen
személyek voltak, 9 ember
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, három főt
ittas vezetés miatt mintavétel
elvégzéséhez állítottak elő,
5 főt engedély nélküli árusítás miatt, valamint további 4
főt, akik felügyelet alól ma-

gát kivonó személyek voltak.
Biztonsági intézkedéseket is
tettek a rendőrök, 6 emberhez
hívtak mentőt. Ebben az időszakban 52 emberre szabtak
ki helyszíni bírságot, összesen
460 ezer Ft értékben. Megtudtuk, számos szabálysértési
feljelentés is történt, összesen
87 fő ellen. (Lopás miatt 8 fő,
gépjárművezetés az eltiltás
időtartama alatt 5 fő, engedély
nélküli vezetés miatt 8 fő, gépjármű műszaki érvényességének lejárta miatt 11 fő, kötelező
gépjármű felelősség-biztosítás
hiánya miatt 4 fő, buszsáv
jogosulatlan használata miatt
2 fő, egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése miatt 5 fő,
szabálytalan parkolás miatt 14
fő, közlekedési baleset okozása
miatt 12 fő, egyéb, közlekedési
szabálysértés elkövetése miatt
18 fő.)
Megtudtuk, a vizsgált idősza-

kában összesen három alkalommal került sor a közlekedésben
résztvevő gépjárművek sebességének ellenőrzésére Kispest
területén, mindhárom időpontban 2-2 óra időtartamban. A
Bűnügyi Osztály tájékoztatása
alapján a folyamatban lévő
nyomozások száma 358, míg
az előzetes letartóztatásban
lévők száma 12.
A rendőrség felhívja a ﬁgyelmet
az utóbbi időben megváltozott
időjárási viszonyokra, mely
nemcsak az emberi szervezetet, hanem a közlekedésben
résztvevőket is próbára teszi.
A kisebb-nagyobb megszakításokkal eső csapadék, a hideg,
fagyos időjárás miatt az útviszonyok gyorsan változnak. Az
utak tisztítása, jégmentesítése
ellenére fokozottan ﬁgyeljünk
a fagyos, csúszós, havas utakra, a közúti közlekedésben az
eddigiektől is nagyobb türelemmel, óvatossággal, a látási
és útviszonyoknak megfelelő
sebesség
megválasztásával
vegyünk részt, ezáltal a közle-

kedési balesetek bekövetkezése nagyrészt elkerülhető.
Dr. Mittó Gábor, Kispest
rendőrkapitánya lapunknak
elmondta, felhívja a ﬁgyelmet az időskorúak sérelmére elkövetett, főként vagyon
elleni
bűncselekmények
elkövetésére. Az elkövetők
víz-, gáz-, vagy TV-szerelőnek, esetleg rendőrnek
adják ki magukat. Többször előfordult, hogy egy
orvosra hivatkoztak a szakorvosi rendelőből, s így
próbáltak bejutni a sértettek lakásába. Ezért nagyon
fontos, hogy idegenekkel
ne álljanak szóba az utcán,
vagy az orvosi rendelőben.
Személyes adatokat, vagy
az életvitelükkel kapcsolatos adatokat (hányan
élnek egy lakásban, mikor
vannak otthon, mennyi a
nyugdíjuk, stb.) ne adjanak
ki idegeneknek! Ha ilyet
tapasztalnak, azonnal hívják a rendőrséget – hangsúlyozta a kapitány.
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ni, munkájukat koordinálni.
Az elmúlt években is hasonló
létszámmal dolgoztunk.

„Felkészült,
jó csapattal
dolgozom együtt”

Kik és hogyan szavazhatnak
igazolással?

A köztársasági elnök április 11-re írta ki az országgyűlési képviselőválasztás első fordulóját. A helyi választási iroda vezetőjével, Dr. Istvánﬁ Sándor, címzetes főjegyzővel a legfontosabb
tudnivalókról beszélgettünk.
Kispest: 25 éve vezetője a helyi
választási irodának, a negyed
század alatt hány választást
bonyolított le?
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Ha a
tanácsi időszakot is és a rendszerváltás utáni 20 évet nézzük,
akkor úgy számolom, hogy az
idei választás lesz körülbelül a
harmincadik, melynek irányítója vagyok a kerületben. Ezek
között voltak országgyűlési
képviselő, helyi önkormányzati, időközi, valamint Európa
parlamenti választások és népszavazások is.

megtekinthető a választási névjegyzék is. Felhívom minden
Olvasó ﬁgyelmét, amennyiben
nem kapott választási értesítőt, illetve ajánlószelvényt,
mindenképpen keresse fel az
okmányirodát, és érdeklődjön,
hogy miért nem. Ha nem kapott,
akkor nagyon valószínű, hogy
nem szerepel a névjegyzékben
sem. Ez nagyon fontos, mert
a választás napján már senkit
nem vesznek fel a névjegyzékbe. Ajánlószelvényt március
19-én 16 óráig lehet gyűjteni,
és hozzáteszem, addig lehet
egyéni jelölteket ajánlani is.

Egy-egy választás lebonyolítása során mire ﬁgyel legjobban,
mit tart leginkább szem előtt?

A választás napján mire kell
leginkább ﬁgyelnie a választópolgárnak?

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Mint a
helyi választási iroda vezetője
kollégáimnak is azt mondtam,
de elsősorban önmagamnak,
hogy egy dologra nagyon kell
vigyázni: arra, hogy ne rutinból dolgozzunk, mert akkor
fogjuk elkövetni valószínűleg
a legnagyobb hibákat. Szerencsére eddig ez nem volt jellemző, köszönhetően annak, hogy
felkészült, jó csapattal dolgozom együtt, a kollégák döntő
többségével már 15-20 éve. A
mostani tavaszi választásnál is
nagyon fontos a határidők betartása. Február 12-ig minden
választópolgárhoz el kellett,
hogy jusson a választási értesítő és az ajánlószelvény, és február 11-től egy héten keresztül

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: A választás április 11-én reggel 6 órától
délután 19 óráig tart. Fontos,
hogy mindenki vigye magával
a személyi azonosító igazolványát vagy olyan igazolványt,
amely a személyi azonosítóval
azonos értékű, valamint a lakcímkártyáját. Nagyon örülnék,
ha a választási értesítőt is magukkal vinnék, mert azzal segítik a szavazatszámláló bizottság munkáját. Külön felhívom
arra is a ﬁgyelmet, hogy ellenőrizzék a személyi azonosító
igazolványok érvényességét,
hiszen, ha valakinek lejárt a
személyazonosító igazolványa,
akkor sajnos a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell
utasítania a választópolgárt.

Újra hangsúlyozom, ha valaki
nem kapott választási értesítőt,
akkor mindenképpen nézzen
utána, mert elképzelhető, hogy
nem szerepel a névjegyzékben,
azt pedig már a szavazás napján nem lehet pótolni.
Csökkent a kerületi szavazókörök a száma, így változtak a
határok is. Mi indokolta a módosítást?
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Törvényi előírás, hogy a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy
600 és 1 200 választópolgár legyen egy adott szavazókörben.
Nyolc olyan szavazókörünk
volt, ahol a választópolgárok
létszáma 600 fő alá csökkent,
ezért kellett módosítani a szavazóköröket, vagyis jogszabály alapján kötelező volt ezt
megtenni. A kerület összlakossága is csökkent, jelenleg
már 60 ezer alatt van Kispest
lélekszáma. A gyakorlatban ez
a választópolgár számára azt
jelenti, nem biztos, hogy most
ugyanazon a helyen, ugyanabban az épületben adhatja le
majd a voksát, mint korábban.
Ezért is nagyon fontos, hogy
nézze meg a választási értesítőt, hogy valójában abban
az intézményben szavazhat-e,
ahol a korábbi években (az értesítőn szerepel a szavazókör
száma és címe).
Hogyan kell kitölteni az ajánlószelvényt, mi a tanácsa?

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Új típusúak az ajánlószelvények
azért, hogy jóval nehezebben
lehessen azokat hamisítani.
Az elmúlt választások során
bebizonyosodott, hogy elég
egyszerűen le lehet másolni az
ajánlószelvényeket. Reméljük,
hogy a biztonsági jelzéssel ellátott ajánlószelvényeknek is
köszönhetően sikerül „kiküszöbölni” a választási csalásnak
ezt a formáját.
Tanácsom, hogy mindenki saját maga töltse ki a szelvényt.
A jelölt neve alatt pontosan
szerepeltesse az adott párt nevét, akinek oda kívánja adni,
amennyiben ez két párt nevét
tartalmazza, akkor természeten
azokat. Nem lényeges, hogy
rövidítve, vagy teljes nevén
írja le a szervezet/ek nevét.
Nagyon fontos viszont, hogy
saját kezűleg írja alá, és fontos
a személyi azonosító száma
is, mert ennek alapján minden
egyes szavazólapot konkrétan
ellenőrizni tud a helyi választási iroda.
Mi lesz a sorsuk a szelvényeknek?
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Április
11-én a választási bizottság
ezeket megsemmisíti.
Mennyien dolgoznak a kerületben a választás sikeres lebonyolítása érdekében?

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Az
egyik legnagyobb létszám
a hivatali dolgozóké, mintegy 180 ember, a szavazatszámláló bizottsági választott tagok 185-en vannak, és
mintegy 150 delegált taggal

is számolhatunk, illetve intézmények vezetői és technikai segítők is dolgoznak a
választás
lebonyolításban.
A végső létszám körülbelül
550-600 fő, vagyis ennyi embert kell felkészíteni, mozgat-

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Igazolást azok kérhetnek, akik nem
a lakóhelyükön kívánnak szavazni. Akik belföldön, de más
településen, kerületben tartózkodnak, és ott kívánnak szavazni, azok személyesen április 9-ig kérhetnek igazolást.
Ha azonban ajánlott levélben
kér valaki igazolást, annak április 6-ig kell megérkeznie a
választási irodához.
Akik külföldön tartózkodnak,
azok személyesen, vagy ajánlott levélben is csak március
19-én 16 óráig kérhetik a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt (a külképviseleti
szavazások egyébként az első
fordulóban április 3-án és 4-én
lesznek, tehát korábban, mint
itthon). Az igazolásról tudni
kell, hogy csak eredeti igazolást lehet bemutatni. Igazolást
lehet kérni az első és a második fordulóra is, de külön-külön is kérhető
Milyen estben van szükség második fordulóra?
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DR. ISTVÁNFI SÁNDOR: Két
szavazólapot fog kapni az állampolgár április 11-én: egy
egyéni képviselőit és egy listásat.
Listás esetében, amennyiben
a választópolgárok az adott
területi választókerületben
– a mi esetünkben Budapesten – több mint 50 %-a részt
vesz a választáson, akkor
érvényes és eredményes is a
választás.
A listás szavazás második
fordulójára ebben az esetben
nem kerül sor.
Sokkal inkább jellemző,
hogy az egyéni választás során kerül sor második fordulóra.
Ha a választóknak nem megy
el több, mint az 50 %-a szavazni, úgy az első forduló érvénytelen és eredménytelen.
Amennyiben április 11-én
elmegy ugyan a választópolgárok több mint a fele szavazni, de egy jelölt sem kapja
meg az érvényes szavazatok
több, mint az 50 %-át, akkor
érvényes, de eredménytelen
az első választási forduló.
Mind a két esetben második
fordulóra kerül sor április
25-én, de ha lesz, erről újra
külön értesítést fognak kapni
a választópolgárok.

TÁJÉKOZTATÓ

A gépjárművek adásvételi szerződéséről
A

2010. január 1-jén hatályba lépett 304/2009.(XII.
22.) Kormányrendelet értelmében a gépjárművek tulajdonjogában bekövetkezett
változást a közlekedésigazgatási hatóság teljes bizonyító erejű magánokirattal jegyzi be a közúti közlekedési
nyilvántartásba. Az okiratnak
tartalmaznia kell a rendeletben előírt tartalmi elemeket.
Amennyiben 2010. július
1-je után ezek hiányoznak az
adásvételi szerződésből, azt
– a rendelet értelmében – a
hatóság elutasítja.
Kötelező tartalmi elemek:
- a jogügylet ingyenes vagy
visszterhes
jellegének
meghatározása;
- a jogügylet tárgyát képező
járműazonosító (rendszám,

alvázszám) és gyártmány
adatai;
- a felek természetes személyazonosító adatai (családi és
utóneve; születési helye és
ideje; anyák születési családi
és utóneve), a személyazonosságot igazoló okmány
sorszáma, lakcím;
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe,
cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
- a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és
törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadás-átvételének
ténye, időpontja;
- a jármű vevő birtokába kerülésének időpontja;
- a felek nyilatkozata, mely

szerint mindkét fél teljesíti
bejelentési kötelezettségét a
közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás hatálybalépést követő,
jogszabályban meghatározott
határidőn belül;
- a jogügylet hatálybalépésének napja;
- a felek nyilatkozata arról,
hogy ismerik a bejelentés
nyilvántartásba történő bejegyzés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség
késedelmes
teljesítésének
jogkövetkezményeit.
Amennyiben a magánokirat
nem felel meg a rendeletben
meghatározott tartalmi követelményének, a hatóság a
közlekedési igazgatósági eljárásban történő felhasználás
céljából joghatás kiváltására

alkalmatlannak tekinti, a
nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja.
A jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentését – a változástól
számított 5 munkanapon
belül – az eladó tulajdonos
a tulajdonjog változásról készült teljes bizonyító erejű
magánokirat benyújtásával,
illetve megküldésével teljesíti. A bejelentést az okmányirodáknál kell teljesíteni. Az eladás bejelentésének
ténye a teljes bizonyító erejű
magánokirat benyújtásával
vagy megküldése esetén
sem jegyezhető be, ha az értékesített járművön érvényes
forgalmi korlátozás – opció,
foglalás, stb. – szerepel a
nyilvántartásban.
OKMÁNYIRODA
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SZOMBATI PROGRAMJAINKBÓL
„AZ IDŐ ÓRÁJA”
MÉSZÁROS GÁBOR fotóművész Wass Albert, Márai Sándor,
Reményik Sándor gondolatival
kísért diavetítése.
Időpont: február 27. 16.00-17.00
Belépődíj: 200 Ft/ fő
TAVASZKÖSZÖNTŐ MACKÓNAP
Mackóbál a Fakutya együttessel!
További programok:
Vidám mackóságok, ügyességi
játékok, kézműves foglalkozások, mackójelmez-készítés,
rajzﬁlmvetítés híres mackókról,
mackószépségverseny.
Ajándékok minden látogatónak!
Hozd el kedvenc macidat, és a
Százholdas Pagonyban lefényképezünk vele!
Aki igazi mackókat akar látni
és etetni, az a program után
különbusszal ellátogathat velünk
a veresegyházi medveparkba,
ahol 39 barnamedve él természetes környezetében.
Indulás: 13 órakor a Budapesti
Média Intézet elől (XIX. ker.
József A. u. 80.)
A kirándulásra előzetes jelentkezés szükséges!
Időpont: március 6. 10:00-13:00
Belépődíj: 500 Ft/fő
A kirándulás költsége: 1 500 Ft/
fő + a belépődíj a medveparkba
PÉNTEK DÉLUTÁNI
PROGRAMJAINKBÓL
JOGOS VAGY NEM JOGOS?
Sorozat mindazoknak, akik keresik az igazukat!
A kérdésekre minden alkalommal dr. Garamvölgyi János
válaszol.
Munkajogi kérdések. A munkaszerződés, munkaidő és a
munkabér, „munkaügyi vita”,
munkaköri leírás, túlmunka.
Időpont: március 5. 18:00-19:00
VIDÁM FILMEK MOZIJA
Filmklub felnőtteknek minden
hónap utolsó péntekjén.
Új sorozatunkban végignézzük
a ﬁlmtörténet azon nagy alkotásait, amelyek mindig mosolyt
fakasztanak a nézők arcára. A
ﬁlmek megtekintése előtt rövid összefoglalót hallhatnak a
művekről. A végén, akinek van

kedve maradni, egy csésze tea
mellett beszélgethet a látottakról.
Van, aki forrón szereti
1959, színes, amerikai romantikus vígjáték
Rend.: Billy Wilder. Főszereplők: Jack Lemmon, Marilyn
Monroe, Tony Curtis
Időpont: február 26. 16:30-18:30
LEGKISEBBEKNEK
BABÁS-MAMÁS JÓGA
Segít a szülés utáni regenerációban, átmozgatja a testet,
tartásjavító hatású. Relaxáció a
babával, babamasszázs, közös
mozgás. Kisbabáknak: 8 hetestől 8 hónapos korig. Nagyobb
babáknak: 8 hónapostól 2 éves
korig.
Ideje: péntek 15:00-16:00
Részvételi díj: 1 200 Ft/fő
Előzetes
jelentkezés
szükséges: Gábriel Katalin (Tel.:
20/570-5315, e-mail: katalin.
gabriel@gmail.com)
BABA-MAMA JELBESZÉD
Családi tanfolyamunkra 6-24
hónapos babákat, szüleiket és
nagyszüleiket várjuk. A mondókákkal, játékokkal és sok dallal
színesített 45 perces foglalkozásokon egymásra épülő tematika
alapján több mint 200 jelet tanítunk a résztvevőknek. A jeleket
értő és használó babák hamarabb és nagyobb szókinccsel
kezdenek el beszélni, ritkább
náluk a frusztráció, és élénkebb
érdeklődést mutatnak az olvasás
iránt.
A tanfolyam minimum 4 főtől
indul.
Ideje: kedd 10.00-10.45
Első időpont: március 16.
Előzetes jelentkezés és további információk a tanfolyamvezetőnél: Fodor Zsuzsa
(Tel.: 06-30-984-1498; e-mail:
babajeleles@yahoo.com)
Részvételi díj családonként: 8
900 Ft/6 alkalom, mely tartalmazza a segédanyagokat és az
esetleges pótórákat is.
MASZATOLÓ
20 hónapos kortól ajánljuk kíváncsi, mindent felfedezni és
tudni vágyó gyerekeknek és
szüleiknek.
A cseperedő gyerekek számára

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
fontos, hogy megtapasztalják az
őket körülvevő világot, megtapintsák, megszagolják, hozzányúljanak. A gyerekek kötetlen
formában ismerkedhetnek az
anyaggal, a színekkel, az anyag
közvetítő elemeivel.
Váltóruha ajánlott, mert bizony
maszatosak leszünk! Részvétel
előzetes egyeztetés alapján!
Ideje: csütörtök 9.30-10.30
Jelentkezés, információ a vezetőnél: Bene Júlia (Tel.: 06-70-3175199, e-mail: maszatolo@gmail.
com). Részvételi díj: 4 000 Ft/5
alkalom
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgőmozgó kistornászoknak!
Törpéből óriássá változhatsz,
versenyt mászhatsz társaiddal,
fejjel lefelé csodálkozhatsz rá
a világra, zötyöghetsz a hátadon, megnézheted, mi fő Gyula
fazekában, pöröghetsz a szivárványos ernyőben, valamint
kipróbálhatod mozgásfejlesztő
eszközeinket. Minden mozgásformát dalok, mondókák kíséretében hajtunk végre.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: Orszáczky Ildikó (E-mail:
csibildi@freemail.hu)
Ideje: péntek 9.30-10.15 és 10.1511.00
Részvételi díj: 1 000 Ft/ gyerek
Testvérkedvezmény: 50%
BORIBABA TORNA
Másfél órás együttlétek szülőkkel,
babákkal,
amikor
kitárjuk szívünket, s közben
tornázunk, énekelünk, bábozunk, kézműveskedünk, alma
gerezdeket ropogtatunk Mackó
Marcival. Hétről hétre állandó
csoportokkal várlak benneteket
nagy szappanbuborékok közé
egy kis gondtalan örömtáncra.
A csoportok előzetes bejelentkezés alapján indulnak minimum
3-4 főtől. Azoknak, akik még
nem jártak Boribaba tornára, az
első alkalom ingyenes!
Ajánlott korosztály: 1-3 éves korig. Ideje: hétfő és szerda 9.0010.30 és 10.30-12.00
Jelentkezni és a további részletekről érdeklődni a vezetőnél:
Katona Bori (Tel.: 06-30-5230869, e-mail: katona.bori@tonline.hu)
Részvételi díj: 1 300 Ft/1,5 óra

BOKÁZÓ
Néptánc kicsiknek 1 – 4 éves
korig.
Ismerkedés az első tánclépésekkel, a népi játékokkal és
egymással. Két tánc között ölbeli játékokat játszunk, kalácsot
sütünk, lovat patkolunk.
Ideje: 17.00-17.40
Vezeti:
Halmos
Kata
(Tel.: 20-222-8111, e-mail:
halmoska@freemail.hu)
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
vagy 5 600 Ft/8 alkalom
KEREKÍTŐ
A havi rendszerességű Kerekítő
klubok célja a népi eredetű, de
ma is közkedvelt ölbeli játékok
felelevenítése. Pár hónapos
babákat várunk szüleikkel. A
klub első felében ölbeli játékokat játszunk, mondókázunk és
énekelünk, a második felében
kisgyermekes családokat érintő
témákról beszélgetünk, amíg a
kicsik a játszószőnyegen játszanak. A havonta megrendezett
klubban mintegy ötven ölbeli
játékot elevenítünk fel, valamint
sok népdalt, magyar gyermekdalt. Hozd magaddal gyermeked
megunt játékát, amit csereberélhettek a többiekkel.
Időpont: február 22. 10.30-11.30
Foglalkozásvezető: Bihari Katalin (Tel.: 06-20-392-1833, email: kati_bihari@yahoo.com)
és Farkas Katalin
Részvételi díj: 900 Ft/család
OVISOKNAK
BUKFENC OVIS TORNA
A játék életre kel(l)!
Játékos ovis torna 5-6 éves korig. Gondolkodás és mozgásfejlesztés.
Ideje: kedd 17:00-17:45
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom
vagy 5 600 Ft/ 8 alkalom
Előzetes jelentkezés és további
információ a tanfolyamvezetőnél: Vass Zoltán (Tel.: 06-20437-29-59)
MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és elég
bátor vagy ahhoz, hogy anya nélkül elrepülj velünk Meseországba, akkor gyere, legyél részese a
mesés bábozásoknak és az utána
való kézműveskedésnek, ahol
vágunk, festünk, ragasztunk, és
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mindig történik valami új...
3-5 éves korosztály részére.
Ideje: kedd 16.15-17.00 és 17.15-18.00
Vezeti: Babos Eszter (Tel.: 0620-529-0024)
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló munka játékos
formában, kísérletezés a technikákkal (nyomdázás, monotípia,
folyatás, fröcskölés, gyurmázás,
kollázs). Kalandozás a mesék
birodalmában, az állatok és a
természet világában.
Ideje: csütörtök 15.45 -16.30
Vezeti: Bene Júlia
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom

PROGRAMOK | KÖZLEMÉNYEK
re, szűkítés, felvarrás) tanítását
vállaljuk. A tanfolyamokhoz a
varrógépet biztosítjuk!
Ideje: kedd 18:00-20:00
Vezeti: Bozóné Kobory Melinda varrónő
Részvételi díj: 15 000 Ft/ 20 óra
A tanfolyamokat megfelelő számú résztvevő esetén indítjuk,
előzetes jelentkezés alapján!
GRAFOLÓGIA
A grafológia, azaz az íráspszichológia alapjainak megismerése segíthet a gyermeknevelésben, a harmonikus párkap-

Ebéd: orja leves, töltött káposzta, májas, véres hurka, kolbász,
hagymás burgonya párolt káposztával, pohár bor
Délután élőzenés táncmulatság.
Indulás: 7.00 Budapesti Média
Intézet elől (XIX. ker. József
A. u. 80.) és 7.10 a Wekerlei
Társaskör elől (XIX. Ker. Kós
Károly tér 10.)
Visszaérkezés: 17.00
Részvételi díj: felnőtteknek:
6 000 Ft/fő, gyerekeknek: 4 300
Ft/gyerek (az ár tartalmazza a
reggeli, az ebéd, a táncmulatság

GYERMEKJÓGA
Klasszikus
jógára/ászanákra
épített mozgás, mese, játék, drámajáték 3 éves kortól.
Elsődleges célja a prevenció, de
már meglévő ﬁzikai, lelki problémák “gyógyításában” is nagy
segítséget nyújt a gyermekjóga.
Például beilleszkedési zavarok,
ﬁgyelmi- összpontosítási nehézségek, lúdtalp korrigálása,
gerincferdülés megelőzése.
Ideje: péntek 16.30-17.30
Vezeti: Gábriel Kati (Tel.: 0620-570-5315)
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
FELNŐTTEKNEK
KOMPLEX NŐI TORNA
Alakformálás,
kondicionáló
torna, zsírégetés, gerinctorna,
callanetics.
Egyénre szabott rendszeres testmozgás és táplálkozási ismeretek a test és lélek harmonikus
összhangjáért. Hatása: az egész
test átmozgatása, felfrissülése;
arányos, testalkatnak megfelelő
testsúly kialakítása.
Egyénre szabott, ingyenes táplálkozási tanácsadás!
Ideje: hétfő 18:00-19:00, szerda
18:00-19:00
Előzetes jelentkezés és további
információ a tanfolyamvezetőnél: Vass Zoltán (Tel.: 06-20437-29-59)
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom,
bérlet: 5 600 Ft/8 alkalom.
KEZDŐ ÉS HALADÓ
SZABÁS - VARRÁS TANFOLYAM
Két hónap alatt a varrásfajtákat,
a varrás alapjait, különböző
technikákat sajátíthatnak el. A
haladó csoportban egyéni szabásmintákat készítünk. Igény
esetén külön órák keretében ruhajavítás, átalakítás (cipzárcse-

csolatok, munkatársi és más
jellegű emberi kapcsolatok
megélésben, kialakításában,
megértésében.
Első időpont: március 2. 17:0020:00
Részvételi díj: 20 000 Ft/4 alkalom vagy 5 000 Ft/alkalom
Az első előadás mindenki számára ingyenes!
Vezeti: Pálmai Anna, grafológus írásszakértő, a Magyar
Írástanulmányi Társaság elnöke
(Tel.: 06-30-922-2948)
Jelentkezés és további információ a tanfolyam vezetőjénél.
KIRÁNDULÁSOK
DISZNÓTOROS KISKUNLACHÁZÁN
Időpont: február 28., vasárnap
Kiskunlacházára érkezés után
a disznó pörzsölésében és a feldolgozás munkálataiban vehetnek részt. A reggeli: vendégváró pálinka, lángos, forralt bor,
sült vér friss kenyérrel.
Délelőtt Ráckevén megtekintjük a Savoyai kastélyt, KözépEurópa legszebb szerb templomát és a római katolikus templomot, majd elsétálunk János
vitéz sírjához.

és az utazás költségeit) Az ár a
belépőjegyeket nem tartalmazza. (A kirándulás minimum 40
fő részvételével indul.)
CSALÁDI KIRÁNDULÁS
A MACKÓNAP KERETÉBEN
Mackóetetés a Veresegyházi
Medveparkban
Időpont: március 6., szombat
A Medveparkban 39 barnamedve látható a természetes élőhelyéhez hasonló környezetben. A
mackók fenyves erdőben élnek,
öblös, mesterséges barlangban
laknak, fára másznak. A büfében az állatoknak répát, mézet
lehet vásárolni, a mézhez hoszszú nyelű fakanalakat biztosítanak. A macik erről nyalogatják
le a mézet. Nagyszerű élmény
kicsiknek és nagyoknak!
Indulás: 13.00 A Budapesti
Média Intézet elől (XIX. ker.
József A. u. 80.)
Visszaérkezés: 18.00
Részvételi díj: 1 500 Ft/fő + belépődíj
Jelentkezés és információ:
Telefon/fax: 282-9895,
Telefon: 358-0690,
E-mail: gyermekhaz@kispest.hu
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ÁLLÁS

Közbeszerzési referens
Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet közbeszerzési
referens munkakör betöltésére
1 fő részére.
Feladat: Budapest Főváros
XIX. ker. Kispest Önkormányzat közbeszerzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, Közbeszerzési terv, éves statisztikai
összegzés, közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, közreműködés a szakmai
bírálóbizottság munkájában,
a közbeszerzéssel kapcsolatos
adminisztratív tevékenység.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, mely részletezi eddigi
tevékenységét, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok
másolatával, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatával, eredményes
versenyvizsga bizonyítvány
másolatával.
Benyújtási határidő: 2010 március 1.
A jelentkezés benyújtási helye
és további információ:
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: „XIX8740/2010. közbeszerzési referens” megjelölést. További
információ a www.kozigallas.
gov.hu honlapon és a 347-4685
számon.

Zöldkommandó
A Kispesti Zöldkommandó
24 órában hívható információs száma: 06-20/5351837, ezen a számon
bejelenthetik, ha illegális
szemétlerakást látnak vagy
gyűjtőhelyet találnak.

16

2010. február 17.

KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény

Képviselői fogadóórák
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.

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.

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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.).

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010.
március 1. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltható utalványokat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Beszéljük meg, mennyit adna a kocsimért”. Nyerteseink: Jakobovits Imre (Bercsényi utca), Darainé Ódor
Aranka (Hunyady út). A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

2010. február 17.

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
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.) hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet,
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE
bibliaóra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konﬁrmáció, 18 órától felnőtt konﬁrmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra,
18 óra: ifjúsági 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 éveseknek 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 bibliaóra 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
iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, 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, 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 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 ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi

házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a ﬁatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találkozás 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 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 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 bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, 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 közösségi 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 27. 10.30 BUDAPEST szeminárium.
Február 28. 10.30 Majechrzak körzeti vén.
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PROGRAMOK

kmo
RENDEZVÉNYEK:
Február 20. szombat
21-03 óráig

SALSA BULI – TIMBA PARTY

„Farsang”
Belépődíj: 1 000 Ft

Február 22. hétfő 10.30 óra

RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA A MUZSIKÁS EGYÜTTESSEL

Belépődíj: 400 Ft

Február 22. hétfő 17.30 óra

ÉLETMÓDKLUB

A lelki egészséget megőrző
szeretet, barátság, gondoskodás egymásért
Beszélgetőtárs: Mann Rózsa természetgyógyász, reiki
mester. Belépődíj: 300 Ft
Február 24. szerda 17 óra

„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!”

középiskolások
komolyan
vicces bemutatkozása
Információ: Forgon Miklós Tel.: 282- 9826/0106, 06-20-326-2620, e-mail:
forgon@kmo.kispest.hu
Február 25. csütörtök
18.30 óra

LÉLEKEMELŐ KLUB:
A LÉLEGZÉS VARÁZSA

Előadó: Batka Dóra légzésterapeuta
Belépődíj: 800 Ft
További információ: Szabó Andrea Krisztina Tel.:
06-30-940-0052,
www.
belsogyermek.hu
ÚJDONSÁG!!!!

DIGITÁLIS STÚDIÓ

Heti rendszerességgel jelentkező stúdióprogram, ahol
lehetőség nyílik különböző
számítógépes programok felfedezésére, kreatív használatára. Elsajátíthatók a képalkotáshoz és a graﬁkai tervezéshez szükséges programok
alapjai. Megismerhetőek az
elektográﬁa, a reklámgraﬁka,
plakát, embléma, illusztráció
fogalma és lehetőség nyílik
kisebb animációk, interaktív
tervek készítésére.
A részvételhez saját hordozható számítógép szükséges!
Ingyenes bemutatkozó foglalkozás: február 26. péntek 17
óra
Vezeti: Pál Csaba képzőművész. Részvételi díj: 7 000
Ft/hó

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
További információ:
http://artportal.hu/lexikon/
muveszek/pal_csaba
Február 28. vasárnap 11 óra

BOHÓCPARÁDÉ

vendég a csodálatos Rómeó
Csalódás kizárva!
Belépődíj: 1 000 Ft
Március 5. péntek 19 óra

GÖRÖG EST

Fellép a Mydros Együttes
Belépődíj: 800 Ft
SZÍNHÁZAK:
2010. február 19. péntek
19 óra
Kamra est:

FÉLBEVÁGOTT PIPAFÜST

Berecz András ének- és mesemondó műsora felnőtteknek
Belépődíj: 1 000 Ft
Február 19. péntek 19 óra

KISPESTI KISSZÍNHÁZ

Molière: A fösvény
Belépődíj: 1 000 Ft
Jegyinformáció és értékesítés
a 06-70-409-6078 telefonszámon Cserkó Zsoltnál.
TAVASZI SZÍNHÁZBÉRLET
Február 21. vasárnap 16 óra

NEVESSÜNK EGYÜTT!

zenés kispesti kabaré, fűszerezve operett dalokkal, sanzonokkal, kuplékkal - a Pódium
Színház előadása
Szereplők: Arany Tamás,
Bajza Viktória, Bednai Natália, Háda János, Kósa Dénes
és Kurkó József
Március 21. vasárnap 16 óra

BERNARD SLADE:
JÖVŐRE VELED UGYANITT I.

romantikus vígjáték két részben, a Bánfalvy Stúdió előadása. Szereplők: Bánfalvy
Ágnes és Harmath Imre.
Április 25. vasárnap 16 óra
Nino Manfredi – Nino Marino: Könnyű erkölcsök – komédia 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 Pódium Színház előadása
A bérlet ára: 6 500 Ft.
Belépődíj előadásonként: elő-

vételben 2 000 Ft, az előadás
napján: 2 500 Ft
Február 26. péntek 19 óra

EDMOND ROSTAND: CYRANO

Musical két részben, a Nevesincs Színház előadásában.
Rostand híres drámáját Victor
Máté zenéjével, Mészöly Dezső dalszövegeivel játsszuk
Belépődíj: 1 000 Ft (Középiskolásoknak különösen ajánljuk!)
KIÁLLÍTÁSOK:
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény (1193 Budapest,
Csokonai utca 9. – bejárat
az iskola jobb oldala felől, a
kertkapun)

WWW.KMO.HU
Gerinctorna
Hastánc
Hatha jóga
Jazzbalett és moderntánc
Pilates torna
Ringató
Salsa con timba tánciskola
Szilva rajziskola

TAVASZI SZÍNHÁZBÉRLET
A KMO Művelődési Házban
egy új sorozatot indítottunk
ősszel a színházat kedvelő látogatóinknak. A Vasárnap Délutáni Színház előadásai sikert
arattak, így meghirdettünk egy

A KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 100
ÉVE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

Csoportok délelőtti látogatásához előzetes bejelentkezést
kérünk! Tel.: 281-1619
Előtér galéria

CSILLAGJEGYEK

Kő Boldizsár képzőművész
kiállítása. A kiállítás megtekinthető március 17-ig
Nagy Balogh János kiállítóterem (XIX. Ady E. út 57.)

KRIZBAI SÁNDOR MUNKÁCSY-DÍJAS
FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás megtekinthető:
március 13-ig.
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK:
(SZABÓ ERVIN UTCA. 4.)
Art’sok táncstúdió
Baranta
Goju-Ryu Karate
Mágnes Színház
Maroshévizi Fitness Iskola
Modern Ving Tsun Kung
Shaolin Kung fu
Tai Ji QuAn
KLUBOK:
Bélyeggyűjtők klubja
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Modellvasút Börze Klub
(a Kispesti Kaszinóban,
Bp. XIX. Fő u. 42.)
Obsitos Fúvószenekar
Relaxa Klub
TANFOLYAMOK
Akrobatikus rock and roll
Etka Jóga

tavaszi bérletsorozatot is. Az
első előadás február 21-én 16
órakor lesz. A már jól ismert
Pódium Színház művészei mutatják be a „Nevessünk együtt!”
című zenés kispesti kabarét két
részben. Az előadást megfűszerezik operett dalokkal, kuplékkal és kiváló koreográﬁával.
Akiket a KMO színpadán láthatunk: Arany Tamás, Bajza
Viktória, Bednai Natália, Háda
János, Kósa Dénes és Kurkó

2010. február 17.
József. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

PROGRAMOK | KÖZLEMÉNYEK
bemutatón a kritika kétkedve
és felháborodással, a közönség
annál nagyobb lelkesedéssel
fogadta a darabot. A romantika
után, a naturalizmus idején szü-

néző szeme elé: bonyolult szerelmi háromszögről van szó,
melyben a szép, ifjú, ám üresfejű kadét, Christian és Cyrano,
a bölcs, okos, sziporkázó szel-

CYRANO DE BERGERAC
Ki ne ismerné a már szinte közmondásossá vált ﬁgura, a nemes
lelkű, gyöngéd lovag, Cyrano
történetét, aki párbajban, harcban, szócsatában verhetetlen,
ám a szerelemben egyetlen igazi, legyőzhetetlen ellenfele van:
tulajdon, hatalmas orra? Az ős-

letett egy dráma, mely a maga
kalandosságával, szellemességével, bravúros dialógusaival
és megható érzelmességével
az 1897-es bemutatón egy csapásra meghódította a nézőket, s
népszerűsége azóta is töretlen.
Ennek a töretlen népszerűségnek az oka az, hogy nem csupán romantikus történet tárul a

lemű lovag verseng egyazon
hölgy, Roxán kegyeiért... A
csatatéren folyó harc mellett
megküzd egymással a szellem,
szépség, szerelem, barátság és
önfeláldozás...
A kérdés örök és időtlen: vajon
mi erősebb, a szerelem vagy
a barátság, s mi fontosabb, a
szépség avagy a szellem?

ÁLLÁS

ÁLLÁS

Kispest önkormányzata pályázatot hirdet pályázati ügyintéző munkakör betöltésére
1 fő részére.
Feladat: a hazai és az európai uniós pályázatok megírásában, lebonyolításában,
elszámolásában történő aktív
részvétel, pályázatﬁgyelés,
pályázatgenerálás, valamint
a pályázatírásban való részvétel, testvérvárosi kapcsolatokban történő részvétel.
Határidő: 2010. március 1.
A jelentkezés benyújtási helye és további információ:
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:
„XIX-8520/2010. pályázati ügyintéző”
megjelölést.

Kispest önkormányzata pályázatot hirdet jogi szakreferens
munkakör betöltésére 1 fő részére.
Feladat: Budapest Főváros
XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal peres
és nem peres eljárásaiban a jogi
képviselet ellátása, a szerződések, megállapodások előkészítése, közreműködés a birtokvédelmi ügyek ellátásában, a
hivatalt érintő jogi szaktudást
igénylő munkák elvégzése.
Határidő: 2010. március 1.
A jelentkezés benyújtási helye és további információ:
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: „XIX7778/2010. jogi szakreferens”
megjelölést.

KAMRA ESTEK A KMO-BAN
A KMO Művelődési Ház egyik
új termében, a Kultúrkamrában
elindítottunk egy előadóest sorozatot, melyben a művészet
különféle területét képviselő
kiváló művészek látogatnak
el az intézménybe. 2010. február 19-én pénteken 19 órakor
Berecz András a kiváló énekés mesemondó már második
alkalommal lesz a vendégünk.
„Félbevágott pipafüst” címmel
a felnőtt látogatóinknak mutatja be műsorát. Ismerve a műfajt
és az előadó igényességét, minden bizonnyal egy bensőséges
hangulatú, jó humorú élvezetes
előadásban lesz részünk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Pályázati
ügyintéző

Jogi
szakreferens

19

GÖRÖG EST A KMO-BAN
A Mydros zenekar 2001-ben
alakult azért, hogy megoszthassák mindenkivel azt az
örömöt, amit a görög zene és
tánc adott a zenekar tagjainak
gyermekkoruk óta. Több mint
500 fellépésen vannak túl,
köztük olyan zenei fesztiválokon, amelyekről ilyen ﬁatal
zenekarként nem is álmodtak
volna. Ötéves születésnapjukat egy lemezzel ünnepelték meg. Hangszerelésük a
tavernazenének kedvez: a
buzuki, és a harmonika mellé
a kíséretet a gitár, a basszusgitár, és a darbuka adja; két
énekesnőjük hangja pedig jól
kiegészíti egymást. Repertoárjuk felöleli a görög zene
legtöbb stílusát. A hattagú
Mydros zenekar idén ünnepli nyolcadik születésnapját.
2010. március 5-én pénteken 19 órakor immár ki tudja hányadszorra lépnek fel a
KMO falai között, megtáncoltatva kicsiket és nagyokat. A
nagyon hangulatos est, a Kispesti Görög Önkormányzattal
közösen kerül megrendezésre.
A 800,- Ft-os belépő ételkóstolót is magába foglal.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
Festés, mázolás, tapétázás vagy teljes felújítás,
korrekt áron, garanciával, magán személyeknek,
közületeknek. Hívja Janit: 06/70-396-6621
TELEVÍZIÓ, 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 vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap
10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.:
282-4247
GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés,
tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-5611524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc -k, wc tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/309-826-269
Vállalunk lakás átalakítást, felújítást kompletten, családi házak színezését, lomtalanítást,
konténerrakást, ablakcserét, kisebb munkákat is,
garanciával, ingyenes árajánlattal. Tel.: 06/3033-12-170
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK, valamint MÉLY VÍZNYOMÁSOS
TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-,
AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.:
06/70-50-20-131
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.:
280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az Építő 98
BT. 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 GARANCIA, OTP- HITEL ÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, ﬁx
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa,
ÚJDONSÁGOK! Részletﬁzetési lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029
Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is.
Tel.: 285-2882 vagy 06/30-878-8977
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal
el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló,
vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel,
precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes
kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
Vasalást, takarítást vállalok a délelőtti órákban.
Tel.: 06/30-2477-011
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.:
06/20-933-8634, 282-24-98
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS
LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
Hidegburkolatok MINŐSÉGI KIVITELEZÉSÉT (csempézést, padlólapozást, üveg mozaik,
hasított kő). Lakás felújítás: Kőműves munkák,
festés, mázolás, tapétázást ANYAG BESZERZÉSSEL. Jó ár - jó minőség! Tel.: 06/70-2986433

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres).
Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 2821201, 06/30-942-9460

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

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

Budapesten és környékén, festést, mázolást, tapétázást, laminált parketta lerakását, lakások, házak teljes körű felújítását vállaljuk, takarítással.
Állapot felmérés ingyenes. Hívjon bizalommal:
06/30-571-1886

Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.0012.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.:
317-0797, 06/20-9-221-629 Magnetoterápiás
kezelés.

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

Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák.
Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait
újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor,
tel.: 281-4249, 06/30-931-5840
KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! SZEZON ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁSI AKCIÓ! HÍVJON! AKÁR
HÉVÉGÉN IS! Tel.: +36/20-933-4279
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere,
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák
stb. Tel.: 06/30-961-3794
Arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb
áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19, tel.: 06-1/317-9938
Támogató Szolgálatunk vállalja fogyatékossággal élők lakáson belüli és kívüli személyi segítését, személyi szállítását. Érdeklődni: 325-5299
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje,
zuhanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás,
konvektor-, kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt
áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem, hívjon bizalommal. Tel.:
06/30-9919-474, www.szilagyivizgazfutes.hu
K I S G É P SZ E R V ÍZ: Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek,
fúró gépek, (Flex, Hilti, Bosch, Black & Decker,
Makita, Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű javítása, villanymotorok,
forgórészek tekercselése, láncélezés korrekt áron,
garanciával. Dóri Péter vállalkozó, SZERVíZ:
1141 Bp. Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254
Nyitva tartás: H-Cs: 9-16 óráig 06/1-363-4867
P: 9-15 óráig.

INGATLAN
KIADÓ Kispesten a Kossuth térnél 1 + félszobás
lakás 45.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució-ért. Tel.:
203-9658, 212-0688
ALBÉRLET: Budapest XVIII., munkásszállás
kiadó férﬁaknak. Brigádoknak is. 1.000 Ft/ fő/
nap. Tel.: 06/20-476-7144
Hosszabb távra garázst, teremgarázst BÉRELNÉK Kispesten, a Petőﬁ utca körzetében. Tel.:
+36/20-223-8755
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai 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
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
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, 06/30-9759572, megtekinthető: http://www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_haz/777906
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37
nm-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás eladó.
Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 243-1484

Közös képviselő társasháznál képviseletet vállal. Tel.: 06/30-322-9559

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

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

Lőrincen, 150 nöl -es telken, 70 nm-es felújításra
szoruló családi ház, magán kézből eladó. Iá.:
16,5 M. Ft. Tel.: 06/20-23-66-884

Minden nemű parkettás munkát, parketta csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta lerakása,
lamináltozás anyaggal is, garanciával. Tel.: 7082789, 06/205-202-689

Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken,
egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes kialakítású családi ház. Egy
gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 35,9 M Ft.
Tel.: 06/20-663-0568

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS,
TELJES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS.
MÁGNES TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS
KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA!
VÉRCSEPP ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 2953998, 06/20-335-5653
Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, ﬁx), reluxák,
napellenzők, szalagfüggönyök, (tisztítása is),
roletták javítása és készítése garanciával!!! Tel.:
06/1 709-7470, 06/20-354-0518, 06/30-2119730
Festés, mázolás, tisztán, precízen, 25% árengedménnyel, az első 10 megrendelőnek. Ha
most megrendeli a szolgáltatásunkat, akkor
ajándékba adunk egy életmentő füstjelző vagy
szénmonoxid jelző készüléket. Megrendeléshez hívja az alábbi telefonszámot: +36/30388-0926
Megoldás délpesti gyors szerviz. Mosógép,
bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! Tel.: 285-3488,
06/30-950-1717, www.megoldasszerviz.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) : 06/70516-4701

Eladó Felsőpakonyon (Köki. -től ) 20 km-re
fekvő, 135 nm-es családi ház 720 nm-es telken.
A ház három önálló, külön bejáratú lakásból
áll. Villany 3 X 16A. Összközműves, fúrt kút,
kocsibeálló + műhely. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567
Eladó Kispest centrumában a József Attila u-ban,
első emeleti, felújított, 27 nm-es garzon. Iá.: 7,4
M Ft. Tel.: + 36/30-2850-947
Eladó Wekerlén, hatlakásosban, 44 négyzetméteres, felújított, beköltözhető, cirkófűtéses lakás,
kerttel, udvari gépkocsibeállás, téglatárolóval.
Irányár 14.9 M Ft. Tel.: 06/20-527-2078
Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iá.: 23,5 M
Ft. Tel.: 280-9821
Kispesten Ady Endre úton, 330 nm-es telken,
125 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, cirkófűtéses, igényesen felújított családiház eladó. Ára.:
35,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0577
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

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához
és az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es,
6 szoba + nappali, családi ház, amely két generáció részére is alkalmas. Az udvaron többfunkciós
melléképület, medence, szaneszli, két garázs
található. Irányár: 30 millió Ft. Érdeklődni: 0630/389-8579
WEKERLE INGATLANIRODA
AJÁNLATA!
ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, TÖBB MINT TIZENNÉGY
ÉVES WEKERLEI TAPASZTALATTAL,
REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
HÍVJON BIZALOMMAL!
TEL.: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN,
CSENDES
HELYEN,
ADY ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, KB 100
NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, 47 NM-ES,
KÉTSZOBÁS GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR
FELÉ BŐVÍTHETŐ, JÓ ELRENDEZÉSŰ
IKERHÁZ, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IÁ.: 23.990.000 M
FT TEL.: 06/30-9-332-592 TOVÁBBI www.
ingatlanvarazs.hu
EGYEDÜLI
AJÁNLAT!
ELADÓ
WEKERLÉN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 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 SZEPARÁLT, KB 200 NM-ES SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTJE VAN, MELYEN EGY
ZÁRT GÉPKOCSI TÁROLÓ, ÉS EGY
ALÁPINCÉZETT, KB 9 NM-ES ÚJONNAN
ÉPÍTETT MELLÉKÉPÜLET VAN! IÁ.:
26,990,000 M FT TEL.: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
ÁRZUHANÁS WEKERLÉN! CSENDES
HELYEN, TIZENKÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, FÖLDSZINTI, KÉTSZOBÁS JÓ
ELRENDEZÉSŰ, CIRKÓFŰTÉSES, JÓ
ADOTTSÁGÚ LAKÁS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN ELADÓ! A LAKÁS KERTKAPCSOLATOSSÁ TEHETŐ, A KERTBEN
KÉT MELLÉKÉPÜLET TALÁLHATÓ,
GÉPKOCSI BEÁLLÁS MEGOLDHATÓ!
IÁ.:10,800,000 M FT TEL.: 06/30-9-332-592
WWW.ingatlanvarazs.hu
KIADÓ WEKERLEI LAKÁS! METRÓHOZ
KÖZEL, CSENDES HELYEN, NYOLC
LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, DÉLI FEKVÉSŰ, SZÉ PNAPOS, HÁROM ÉVE FELÚJÍTOTT, CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, KÉT
KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁVAL, BÚTOROZVA, HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ, 65000
FT + REZSIÉRT! TEL.: 06/30-9332-592
WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRHEZ
KÖZEL, CSENDES NYUGODT TÁRSASHÁZBAN ELADÓ, EGY DÉLI FEKVÉSŰ,
46 NM-ES, CIRKÓFŰTÉSES, KÉTSZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS, ÚJ FA
NYÍLÁSZÁRÓKKAL,
GARÁZZSAL,
SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL! IÁ.:
13,500,000 M FT TEL.: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
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, 06/20-2154531
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráﬁzetéssel, 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
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Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes,
alacsony rezsivel, tulajdonostól eladó 7,2 M. Ftért. Tel.: 06/20-806-0460, 357-3742

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

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-9724962

ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST, korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára, érettségire
való felkészítést vállalok. INFORMATIKAI
oktatást is. Tel.: 06/20-92-11-309

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

Kispesten lakó és dolgozó magyartanár, felsős
gyerekek korrepetálását vállalja. Tel.: 06/20318-4505

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti öröklakásomat, amin banki tartozás van, hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-3261
Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti, 2 szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás, műanyag
nyílászárós lakás. Csendes, nyugodt környéken.
Tel.: 06/20-375-4223 Irányár: 11,3 M Ft.
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1
+ 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30670-4867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70623-7322
Tulajdonostól eladó kispesti, házközponti
fűtéses, 2. emeleti, 37 nm-es, 1 szobás, nagy
konyhás, beépített erkélyes, világos, parkra
néző, tehermentes öröklakás 7,7 M Ft-ért. Tel.:
06/70-585-4808
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, külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas
területtel, Tel.: 06/70-266-2884
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231
Wekerlén eladó, hat lakásos társasházban, tetőtér
beépítéses lakás, garázzsal, magán személytől.
Iá.: 20 M. Ft. Tel.: 06/30-236-3430
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, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés,
korrepetálás. Tel.: 06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelke-

ÁLLÁS

Eladó nyitható ülőgarnitúra, 3 + 2 + 1 -es kanapé + fotel. Fekete bársony, szürke melírral. Iá.:
30.000 Ft, ágyneműtartós heverő: 10.000 Ft.
Tel.: 06/70-9422-650
Eladó világos, ágyneműtartó, 2 éjjeliszekrénynyel: 10.000 Ft., krómozott üvegasztal, krómozott 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
Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog június
18. -tól eladó! Ára: 450.000 Ft. Tel.: 06/30-9083631

Munkatársakat keres mellékállásban otthonról
is végezhető munkára, február hónapban induló
magyar fogyasztói csoport. Internetkapcsolat
és saját számítógép előnyt jelent, főiskolások,
egyetemisták és pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Tel.: 06/30-528-3459

Eladok Epson nyomtatót, egy Leg Megic és villany grillezőt. Újak. Tel.: 06/70-659-5304

Kozmetikust, fodrászt, műkörmöst, pedikűrös,
masszőrt keresünk Szépségszalonba, a XIX. ker.
Temesvár u.-ban. Érdeklődni: 06/20-983-5442

Keresem az osztálytársaimat, akik 1960-ban, az
újpesti Erzsébet u.-i iskolában végeztek, 50 éves
osztálytalálkozó miatt. Orbán Mária 36/70-9474067 stellamarcsi @freemail.hu

Karrier lehetőség felső- és közép fokú végzettségűek részére. Ingyenes EU konform oktatás,
magas jövedelem. Tel.: 06/1-349-3319, 06/20979-3848, e-mail: enegene@chello.hu
Friss nyugdíjas nagymama gyermekfelügyeletet
vállal, fél-, egész napra vagy estére, 10 hónapos
kortól. Tel.: 06/30-701-3539
EGYÉB
Konyhai függeszték, 130 x 65 cm-es fregoli,
különböző méretű szőnyegek eladók. Tel.: 2147564
2 db. fehér mennyezeti karnis, kézi fény-, színés ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia
érdekel. Varga László, tel.:280 3116
PENTIUM 4-es SZÁMÍTÓGÉP, MONITORRAL, NYOMTATÓVAL, EGÉRREL, KLAVIATÚRÁVAL, SZÁMÍTÓGÉPASZTALLAL, ÉS
FORGÓ SZÉKKEL. KIVÁLÓ ÁLLAPOTBAN.
35.000 Ft.-ÉR ELADÓ. ÉRDEKLŐDNI: 2812250, 06/70-225-2003
GUCCI MOBIL TELEFON, ÚJ, DOBOZÁBAN,
KÉT KÁRTYÁS, KÉT AKKUS, SWAROVSKI
KRISTÁLLYAL KIRAKOTT, FULL - FULL
EXTRA TELEFON, 50 000Ft-ÉRT ELADÓ.
KARÁCSONYRA KAPTAM DE NEKEM TÚL
EXTRA. ÉRDEKLŐDNI: 06/70-225-2003

Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban
kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70208-8807

Dióbél 1.000 Ft/kg. áron eladó. Telefon: 06/1282-2859
Eladó Robust, 4 fokozatú zsírégető, fogyasztógép, újszerű állapotban. 25.000 Ft. Tel.: 2823315
Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok,
minden szakmába tartozó új és felújítási, valamint javítási munkát, 5 év garanciával. Teljes
körű ügyintézés, nyugdíjasoknak kedvezmény.
Görög János, 1194 Bp. Fecske u. 4. Tel.: 2824495, mobil: 06/30-921-7325
Olcsón eladó egy porcelán zenélő angyal, egy
tésztanyújtó- és cérna matélő gép és egy német
hajvágó gép. Tel.: 377-7212
3 db parapetes gázkonvektor eladó: 10.000 Ft/db.
Varrógép: 20.000 Ft, síléctartó: 5.000 Ft., felnőtt
pelenka, 2 csomag: 3.000 Ft., mosogatók: 5.000
Ft/db. Tel.: 06/30-3312-170
Mindenféle bútort veszek. Tel.: 06/70-553-2405
RÉGISÉG! Kastély berendezéséhez VÁSÁROLOK antik bútorokat, festményeket, porcelánt,
ezüstöt, bronz szobrot, teljes hagyatékot, stb.
Tel.: 06/1-201-9188, 06/20-323-4104
EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők és
gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy
egyedül, gyere és beszéljük meg! Foglalkozások és programok kéthetente péntek délután a
VII. Wesselényi u.-ban. Klubvezető: Rónyai
Éva, egyszulosklub@freemail.hu
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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, intarziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák,
aranyhalak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479,
06/30-285-5363.
Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes
ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép, 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, 06/709400-873
Számítógépes és konzol videó játékok 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 csempék, padlólapok 2,5 nm - 22 nm, 600 - 1200 Ft/
nm áron eladók. 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 FIGYELEM!!! Jó
minőségű, különböző 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
Kéményes gázbojler, átfolyós, újszerű állapotban, olcsón eladó. Tel.: 280-3254
Gázkonvektor Parapet rendszerű F-8 típusú
eladó. Felszerelve is. Tel.: 3781-240, du. 4 óra
után.
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló állapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70661-0131



Eladó 1 db. 290 x 220 cm-es rozsda barna, szép,
nagy szőnyeg, sárga mintával az oldalán, 6.000
Ft-ért. Tel.: 06/70-308-7665

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 a
Hunyadi utca 10-14. és 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. február 25. www.kispest.hu
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