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GÁBOR ILONA
Az iskolai agresszió 
problémáját és a 
szenvedélybeteg-
ségek megelőzé-
sét járta körül a 
KMO konferenciá-
ja március 22-én.

Új játszópark 
a gyerekeknek

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

FEJLESZTÉS

GAJDA PÉTER
Hivatalosan is birtokba 
vehették márciusban 
a gyerekek a kaland-
játszóteret és sportpá-
lyát a Nagysándor utca 
és a Petőfi utca közötti 
részen.

TALÁLKOZÓ

KÁROLY HERCEG
A Gábor Áron 
Általános Iskola 
volt diákjával is 
találkozott a trón-
örökös márciusi 
magyarországi 
látogatása során.

2. oldal 7. oldal 10. oldal

PIHENŐPARK

Betemetik a gödröt
Hamarosan eltűnik a kerület szégyenfoltja: március 18-
án megkezdődött a Kossuth téri gödör betemetése. Erre 
az önkormányzat határozata kötelezte a terület tulajdo-
nosát, mert a létesítmény balesetveszélyessé vált. 

3. oldal
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Gyerekek gyűrűjében vágta át az avatást 
jelképező nemzeti színű szalagot a pol-

gármester március 30-án a szánkózódomb 
melletti kalandjátszótér bejáratánál. Gajda 
Péter arról beszélt 
a hivatalos téráta-
dón, hogy az ün-
nepi alkalom több 
program folyta-
tásának is szól. A 
térfigyelő prog-
ram keretében 
ide került Kispest 
25. kamerája, a 
műfüves focipá-
lya-építési prog-
ramnak az itteni 
a második pályája 
(az első az Eötvös 
iskolában épült, 
és lesznek pályák 
a Vass és a Bolyai 
iskolákban, vala-
mint a Kós téren), 
az eddigi mintegy 
100 millió forintos 
rekonstrukcióval a 
kerületi játszótér-
felújítási program 
is újabb állomá-
sához érkezett. 
A második ütem 
nyár végére terve-
zett befejezésével 
a teljes terület megújul, s így részévé válik 
a nagy kispesti közterek felújítását célzó 
Zászlóshajó projektnek is.
A Nagysándor utca és a Petőfi utca kö-
zötti központi játszótér átépítése tavaly 
októberben kezdődött: összesen több mint 
1200 m2-nyi területet érintett a felújí-
tás. A domb tövében 525 m2-es műfüves 
focipálya épült, a pályát 4 méter magas 
– a kapuknál 2 méteres hálóval kiegészített 

– hangtompító kerítésrendszer veszi körül. 
A 716 m2-es kalandjátszótér egészen 12 
éves korig nyújt kikapcsolódást: az ütés-
csillapító burkolaton, melynek színei a já-

tékokhoz igazodva 
stilizált tavat (kék), 
szigetet (barna) és 
szárazföldet (zöld) 
mintáznak, 18 
vandálbiztos játék 
várja a gyereke-
ket. A kicsik terén 
csúszda, bölcsőülé-
ses lengőhinta, ru-
gósjátékok, homo-
kozó, mászóháló, 
a nagyok részén 
csúszdás-mászó-
kás várfal, süllyedő 
hajó, rugós kalóz-
hajó, kilátótorony, 
indián totemoszlop 
és sátor, vasútál-
lomás, mozdony 
vagonnal, körfor-
gó, rugósjátékok, 
lombos fa má-
szóka van. Ezeken 
kívül padokat és 
hulladékgyűjtőket 
is kihelyeztek a be-
kerített játszótérre.
Az építkezés idén 
folytatódó máso-

dik ütemében játszótér épül a 12 év feletti 
korosztály számára, a felnőtteknek pedig 
torna- és fitneszpálya készül. A csak pihen-
ni vágyóknak sétányt és virágágyásokat 
alakítanak ki a parkban. A parkot övező 
sövénysoron kívül kutyát is lehet majd 
sétáltatni. A szánkódomb sportpálya felőli 
oldalán, a domb lejtőjének takarásában 
ingyenesen használható nyilvános WC-t is 
kialakítanak majd.

FEJLESZTÉS

Hivatalosan is birtokba vehették március 30-án a gye-
rekek a kalandjátszóteret és sportpályát a Nagysándor 
utca és a Petőfi utca közötti részen. A központi játszótér
beruházásának első üteme már a tavalyi év végére elké-
szült: a modern, 21. századi park kialakítására mintegy 
100 millió forintot költött az önkormányzat. Idén követ-
kezik a második szakasz építése: a nagyok játszótere és 
a fitneszpark a tervek szerint nyár végére lesz készen.

Betemetik 
a gödröt
A z elmaradt Stefánia-beruházás al-

építményének feltöltése várhatóan 
több hétig tart, a munka az önkor-

mányzatnak nem kerül pénzébe. A tulaj-
donossal kötött megállapodás értelmében 
a területen nyitott pihenőpark lesz. 
„Végre eltűnik a gödör a Kossuth térről” 
– jelentette ki a Kispestnek a polgármes-
ter, aki a helyszínen tájékozódott a terü-
leten elindult munkáról. Jobb lett volna, 
ha az eredeti terveknek megfelelően 
a Stefánia-ház épült volna fel a telken 
– mondta Gajda Péter, majd hozzátette: 
a beruházásra egyelőre nincs remény, a 
létesítmény viszont balesetveszélyessé 

vált, ezért a kerület vezetésének lépnie 
kellett.
A Stefánia-ház elnevezésű projekt 2004-
ben indult: a Kispest központjába terve-
zett többfunkciós épületkomplexumban 
eredetileg lakásokat, irodákat, parkolókat, 
valamint szabadidő- és sportcentrumot 
alakított volna ki a beruházó, a telekért 
lakásokat és irodát kapott volna a kerület. 
Az alépítmény – a gödör – elkészült, az 
építkezés azonban forráshiány miatt nem 
folytatódott. Hosszú szünet után, 2006-
ban lakások és iroda helyett a beruházó 
mintegy 300 millió forint készpénzzel 
kiegyenlítette a terület vételárát. 

Hamarosan eltűnik a 
kerület szégyenfoltja: 

március 18-án megkez-
dődött a Kossuth téri 

gödör betemetése. Erre az 
önkormányzat határozata 

kötelezte a terület tulajdo-
nosát, mert a létesítmény 

balesetveszélyessé vált. 

Felavatták a központi 
játszóteret

Gajda Péter polgármester avatta fel 
a megújult központi játszóteret

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium államtitkára, Burány Sándor 
országgyűlési képviselő jelenlétében írta 
alá Gajda Péter polgármester és a lakás-
szövetkezet vezetője a Pannónia út–Dobó 
Katica utca–Bercsényi utca találkozásánál 
álló négy társasház támogatási szerződését 
a városházán. Az önkormányzat a 2008-
as kerületi panelprogram keretében 8,5 
millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyújtott az épületeknek nyílászárók 
cseréjére és kéményfelújítására az állami 
támogatás mellett. 
A 2008. évi államilag már elszámolt pa-
nelpályázatok kerületi támogatási szerző-
déseinek aláírása, és a pályázaton bizto-
sított összeg kifizetése a tavasz folyamán
folytatódik: még hat társasház 482 lakása 
kap összesen 48,2 millió forintot a kerü-
lettől az elvégzett felújítási munkák után. 
2005-ben a kispesti panelprogram indu-
lásakor 8 pályázó (842 lakás, 171 millió 
forintos felújítási összköltséggel) 53 
millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást kapott az önkormányzattól, majd 
a 2006-os két pályázatra (204 lakás, 89 
milliós felújítási költséggel) 30 millió 
forintot adott a kerület. 2008-ban 10 tár-
sasház pályázott (567 lakás, 765 milliós 
összköltséggel), és 56,7 millió forintot 
kapott. 2009-ben ugyancsak 10 társas-
ház adott be pályázatot (1678 lakás, 2,6 
milliárd forintos összköltséggel) felújí-
tási munkákhoz, és a kerület 40 millió 
forintot biztosított számukra, ezen kívül 
azokban a társasházakban, ahol önkor-
mányzati tulajdonú lakások vannak, a 74 
millió forintos pályázati önrészt is állta. 
Eddig mintegy 180 millió forint vissza 
nem térítendő támogatással, valamint 
a 74 milliós pályázati önrésszel járult 
hozzá az önkormányzat 3300 panellakás 
megújulásához.

Panel-
pályázatok

TÁMOGATÁS

Négy társasház összesen 85 
lakásának támogatási szer-
ződését írta alá Gajda Péter 
polgármester és a lakásszö-
vetkezet vezetője március 
25-én. Az aláírással megkez-
dődött a 2008. évi államilag 
már elszámolt panelpályáza-
tok kerületi támogatásainak 
kifizetése.
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A JELÖLTEKRŐL
A 28-as számú (XIX. kerületi) 
Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság 
március 26-i ülésén ellenőriz-
te és jóváhagyta az egyéni 
választókerület szavazólap 
mintáját. Kispesten az alábbi 5 
egyéni jelöltre lehet szavazni 
április 11-én (a jelöltek ABC 
sorrendben szerepelnek a sza-
vazólapon):

-  Burány Sándor, MSZP 
(Magyar Szocialista Párt)

-  Faith Balázs, LMP  
(Lehet Más a Politika)

-  Pősze Lajos, Jobbik  
(Jobbik Magyarországért 
Mozgalom – Párt)

-  Ritter János, MDF, 
SZDSZ (Magyar De-
mokrata Fórum, Szabad 
Demokraták Szövetsége – a 
Magyar Liberális Párt)

-  Dr. Tarnai Richárd, 
Fidesz-KDNP (Fidesz 
- Magyar Polgári Szövet-
ség-Kereszténydemokrata 
Néppárt)

A FŐVÁROSI LISTÁRÓL
A Fővárosban induló, 5 nyil-
vántartásba vett lista sorrendje 
a listás szavazólapon, az OVB 
által lebonyolított sorsolás 
alapján:

MSZP
JOBBIK
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR DEMOKRATA 
FÓRUM
Fidesz-KDNP

TELJES LÉTSZÁMBAN 
DOLGOZIK AZ OEVB
Dr. Bizek Dezső elnök, dr. 
Hajdani Ilona elnökhelyettes, 
dr. Földényi Frigyes tag, Balla 
Mariann póttag, Balogh Attila 
Andrásné póttag, dr. Koblencz 
István, az MSZP delegált tagja, 
Németh János, a Jobbik dele-
gált tagja, dr. Sándorfi György,

a Fidesz-KDNP delegált tagja, 
Borszéki György Ferenc, az 
MDF-SZDSZ delegált tagja.

A KAMPÁNYRÓL
A kampányidőszak a válasz-
tás kitűzésétől kezdve 2010. 
április 9-én 24.00 óráig, majd 
az első forduló lezárultával 
(a szavazókörök bezárását 
követően) április 11-én 19.00 
órától április 23-án 24.00 órá-
ig tart. Választási kampányte-
vékenységet tehát csak ebben 
a két, pontosan meghatározott 
időszakban lehet folytatni. Eb-
ből következően 2010. április 
10-én 0.00 órától április 11-én 
19.00 óráig, valamint április 
24-én 00.00 órától április 25-
én 19.00 óráig kampánycsend 
van.
A kampányidőszakban van 
lehetőség arra, hogy befolyá-
solják a választópolgárok vá-
lasztási akaratát (pl. választási 
program ismertetése, jelölt, 
lista vagy jelölő szervezet nép-
szerűsítése, választási gyűlés 
szervezése, plakátok elhelye-
zése, stb.). A kampánycsend 
idején természetesen erre már 
nincs lehetőség. Ha ezt valaki 
megteszi, az a kampánycsend 
megsértésének minősül. A 
kampánycsend megsértésének 
minősül az is, ha a jelölt vagy 
a jelölő szervezet ingyenes 
szolgáltatást nyújt a kampány-
csend idején (pl. pártszim-
bólumok, a jelölt fényképét 
vagy nevét tartalmazó tárgyak 
osztogatása, választási plakát 
elhelyezése, ételosztás, a vá-
lasztói akarat befolyásolására 
alkalmas információk szolgál-
tatása elektronikus vagy más 
úton, stb.).
Magától értetődő, hogy a 
választási szervek tagjai a 
kampánycsend időszakában 
pártszimbólumokat nem 
használhatnak, nem osztogat-

hatnak, azokat ruházatukon 
nem viselhetik. Tilos továbbá 
pártszimbólumok használata 
a választási szervek hivatalos 
helyiségeiben, így különösen 
a szavazóhelyiségekben.

A SZAVAZÁS HELYE
Újólag felhívjuk a figyelmet,
hogy Ön az értesítőn feltünte-
tett szavazókörben szavazhat. 
Miután választókerületünkben 
csökkent a szavazókörök szá-
ma és bizonyos esetben mó-
dosítások váltak szükségessé, 
kérjük, nézze meg az Értesí-
tőn, hogy pontosan mely sza-
vazókörben adhatja le voksát.

MIT VIGYEN MAGÁVAL 
SZAVAZÁSKOR
Csak akkor jogosult szavazni, 
ha személyazonosságát és lak-
címét megfelelően igazolja az 
alábbi igazolványok valame-
lyikével. Lakcímet tartalmazó 
érvényes személyazonosító 
igazolvány (azaz: a régi típusú 
személyazonosító igazolvány). 
Személyazonosító igazolvány 
(kártya formátumú), vagy 
útlevél, vagy 2001. január 1-
jét követően kiállított kártya 
formátumú vezetői engedély 
- ezek azonban csak érvényes 
lakcímigazolvánnyal együtt 
fogadhatók el. Igazolással 
történő szavazás esetén csak 
a 21-es számú szavazókörben 
(Fő utca 22.) lehet Kispesten 
szavazni. Javasoljuk, hogy az 
Értesítőt a szavazatszámláló 
bizottság munkájának meg-
könnyítése érdekében a szava-
zásra vigye magával.

A SZAVAZÁS TUDNIVALÓI
Szavazni csak személyesen, 
az értesítőben megjelölt sza-
vazókörben lehet reggel 6.00 
órától este 7.00 óráig. A szava-
zókörben a szavazatszámláló 
bizottság köteles ellenőrizni 

az ön személyazonosságát és 
lakcímét. Ezután megkapja 
a jelenlétében lepecsételt két 
szavazólapot, melynek átvéte-
lét a névjegyzék aláírásával 
kell igazolnia. A szavazás 
titkossága érdekében kérjük, 
használja a szavazófülkét. 
Érvényesen szavazni az egyik 
jelölt neve melletti, illetőleg 
az egyik lista feletti körbe 
tollal írt két egymást metsző 
vonallal lehet (+, vagy x). 
Kitöltés után a választópolgár 
a szavazólapokat borítékba, 
majd az urnába helyezi. Ha 
elrontotta a szavazólap kitöl-
tését és ezt még a szavazat 
urnába dobása előtt jelzi, a 
szavazatszámláló bizottság a 
rontott szavazólapot egy al-
kalommal kicseréli.

MOZGÓURNA
A mozgásában gátolt választó-
polgár írásban, és csakis írás-
ban kérheti a helyi választási 
iroda vezetőjétől, illetőleg a 
szavazás napján szintén csak 
írásban a szavazatszámláló bi-
zottságtól a mozgóurnás sza-
vazás lehetővé tételét. Ebben 
az esetben a szavazatszámláló 
bizottság két tagja keresi fel 
mozgóurnával a választópol-
gárt.

NÉVJEGYZÉK, IGAZOLÁS
2010. március 26-ig a válasz-
tói névjegyzékből 633 fő lett 
törölve, a felvettek száma 372 
fő, egyéb adatmódosításra 185 
esetben került sor, a külképvi-
seleti névjegyzékre felvettek 
száma 61 fő, míg igazolást 107 
fő vehetett át. A mozgásában 
korlátozott választópolgárok 
közül 22 fő kért mozgóurnát.

Ha a választással kapcsolatban 
információra van szükségük, 
a jegyzo@kispest.hu címen, 
vagy a 282-9964-es fax szá-
mon tehetik fel kérdéseiket.

2010. március 29.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

VOKS 2010

Választási hírek

R eggelivel várta a munkába 
és iskolába tekerőket az 

önkormányzat március 29-én 
reggel az Europark előtt. A 
„Bringázz a munkába!” kam-
pányt harmadik alkalommal 
rendezi meg idén a Magyar 
Kerékpárosklub, Kispest 
most először csatlakozott az 
országos kezdeményezéshez.  
A jó hangulatú bringás reg-
gelin közel százan – főként 
kispestiek – vettek részt, de 
érkeztek biciklisták Újpestről 
is. A rendezvényt Gajda Péter 
polgármester és Tóth Tibor 
képviselő is meglátogatta 
– tudtuk meg Gombos Vero-
nikától, a rendezvény kerületi 
szervezőjétől. Az országos 
kampány célja, hogy minél 
több emberrel megismertesse 

és megkedveltesse bringázást, 
illetve megmutassa, mennyire 
természetes kerékpárral járni 
munkába a hétköznapokon is.

Reggeli bringásoknak
KÉT KERÉK

Jókai Anna, Kossuth-díjas író 
volt a vendége a Halásztanya 
étterem Irodalmi pódiumának  
március 29-én. Az est házi-
gazdái Tar István vendéglős és 
Juhos-Kiss János költő voltak.

Irodalmi 
pódium

KULTÚRA

Egy hónapot töltött Dél-Ame-
rikában, főképp Peruban Vá-
mosi Ildikó 2007-ben. Embe-
reket, épületeket, viseleteket, 
ünnepeket, tájakat fényképe-
zett – több ezer képet készített 
az út során –, s ezekből láthat-
nak az érdeklődők egy nagy 
csokorra valót a fotós március 
26-án nyílt és április 25-ig 
látható tárlatán a Kispesti 
Kaszinóban. Meglepetésként 
egy kispesti naplementéről 
készített fényképsorozatot is 
kiállított.

Képeslapok 
Peruból

TÁRLAT

Arendezvényen több ön-
kormányzati képviselő 
mellett Gajda Péter pol-

gármester, Burány Sándor, 
Kispest országgyűlési képvise-
lője, valamint Vinczek György 
alpolgármester is részt vett. A 
fórumon a kerület vezetői szá-
moltak be az önkormányzat el-
múlt évi munkájáról, valamint 
a civil szervezetek mondták el 
jobbító ötleteiket.
A polgármester beszédében 
hangsúlyozta, a fórum célja 
megalakítása óta nem válto-
zott, „ma is az a törekvésünk, 
hogy a kerület vezetői közvet-
lenül, személyesen is találkoz-
zanak a civil szervezetekkel”. 
Tájékoztatójában az elmúlt év 
legfontosabb eredményének 
nevezte, hogy 20 év óta most 
először sikerült olyan gazdál-
kodást folytatni, amelyben nem 
volt hiány, sőt még jelentős 

többlettel is zárta az évet a ke-
rület, s ennek eredményeként 
stabilan működik a szociális, 
az oktatási és egészségügyi há-
lózat is a kerületben. Az idei év 
terveiről szólva elmondta, már 
elkezdődött a Kós Károly tér, 
az ottani templom, a Wekerlei 
Gyermekház, valamint Guten-
berg téri piac korszerűsítése. 
Hamarosan kezdődik a Nagy-
kőrösi úti zajvédelem kiépíté-
se, és még idén megvalósulhat 
az Ady Endre út korszerűsítése 
is. A játszótér-építési program 
keretében ebben az évben be-
fejeződik a Nagysándor József 
utca melletti központi játszó-
tér korszerűsítése, és idén is 
tovább bővül a térfigyelő-
rendszer. 
Burány Sándor az együttmű-
ködés szükségességét hang-
súlyozta a Nagykőrösi úti zaj-
védő fal építése kapcsán, azt 

mondta, a kerület és a Főváros 
összefogásának eredménye-
képpen a források most már a 
teljes szakasz megvalósítására 
rendelkezésre állnak. 
A fórumon a szervezetek fel-
vetették egy új elismerési for-
ma létrehozását, többen úgy 
vélték, a helyi civil szférában 
dolgozók közül választott 
„év emberének” díjat kellene 
adományoznia az önkormány-
zatnak megbecsülése jeléül. 
Ötletként megfogalmazódott 
még a Kiserdő kulturáltabb 
hasznosítása „kalandpark-
ként”, valamint a Vásártér 
csinosítása is. Több szervezet 
jelezte, szívesen csatlakozná-
nak tagjaikkal várostakarítási 
akcióhoz a Föld napján. A 
polgármester a fórum végén 
hangsúlyozta, minden kezde-
ményezésre, minden ötletre 
nyitott Kispest vezetése.

FÓRUM

Új ötletek is születtek 
a civil fórumon
Mintegy harminc kerületi szervezet és egyesület képviseltette ma-
gát a Civil Fórum március 17-i eseményén a Kispesti Kaszinóban. 

Sulidoc tananyagmegosztó 
programjával 5. helyezést ért 
el a Neumann János Nemzet-
közi Tehetségkutató Program-

termék Versenyen Páli Dá-
niel, a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium 10.b osztályos 
tanulója, akit Szécsi Mária 

informatika tanár készített fel 
a viadalra. A 2010. március 
18-20. között Szekszárdon 
rendezett versenyen a Deák 
gimnázium diákja több mint 
170 tanuló közül került be a 
döntőbe, ahol 10 perces bemu-
tatót tartott. A húsz év alatti 
diákok oktató-, alkalmazói és 

játékprogramok, megépített 
(digitális) automata beren-
dezés (hardver) és vezérlése 
(szoftver), számítógépes mű-
vészeti programok (grafika,
animáció, zene) és számító-
gépes tervezés kategóriákban 
alkothattak és küldhettek 
pályaműveket.

Deákos diák sikere
OKTATÁS

A március 19-i jótékonysági 
est tiszta bevételét és a Kis-
pesti Véradók Egyesületé-
nek adományát – összesen 
mintegy 800 ezer forintot 
– fordíthatja támogatási 
programjára a Kispesti Rá-
szorultak Megsegítésére 
Közalapítvány. A kerületben 
élő betegek, fogyatékkal, 
nehéz körülmények között 
élők segítését felvállaló 19 
éves közalapítvány műsoros 
estjén mintegy százötven 
vendég vett részt a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési 
Házban (KMO). Megtud-
tuk, legtöbben fogászati 
kezelésekhez, valamint 
szemüvegkészítéshez kértek 
támogatást az alapítványtól.

Segítség a 
rászorulóknak

Kiemelkedő iparművészeti te-
vékenysége elismeréséül már-
cius 15-e alkalmából Ferenczy 
Noémi-díjat kapott Hernádi Pa-
ula zománcművész. A kispesti 
képzőművész Hiller István 
oktatási és kulturális minisz-
tertől vehette át az oklevelet 
és a Ferenczy Noémit ábrázoló 
bronzplakettet a Szépművésze-
ti Múzeumban rendezett ünne-
pélyes díjátadón.

Elismerés
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Ú jabb képzőművészeti al-
kotásokat mutat be a Kis-

pesti Városháza Tárlat: már-
cius 18-án nyílt meg Molnár 
Krisztina „Ablak a Wekerlére” 
című kiállítása. A megnyitó 
közönségét Gajda Péter pol-
gármester köszöntötte, majd 
a kiállítást Zsilinszky Gyula 

Ablak a Wekerlére
építész ajánlotta az érdeklő-
dők figyelmébe. Az esemé-
nyen közreműködött Ruda 
Borbála és Molnár Orsolya, 
akik hegedű és brácsa duókat 
játszottak. Gombos Veronika, 
a kiállítás szervezője lapunk-
nak elmondta, az alkotások 
május 10-ig tekinthetők meg.

Chopin 
koncert
A március 1-jén 200 éve 
született Fryderyk Chopinre 
emlékezett a Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat, a Kispesti 
Lengyel-Magyar Egyesület és 
az Üllői úti könyvtár közön-
sége március 25-én. A Nem-
zetközi Chopin Év alkalmából 
rendezett zenés esten a nagy 
lengyel zeneszerző néhány 
dalát, a cisz-moll mazurkát 
és a híres cisz-moll keringőt 
hallgathatták meg a vendé-
gek Kohán Nikolett (ének) és 
Rostetter Szilveszter (zongora) 
tolmácsolásában.

Az intézmény 1997-ben in-
dította el „Mondj nemet!” 

drogmegelőzési programját a 
10–18 éves korosztály számá-
ra, a mostani tanácskozás en-
nek része volt. A konferencián 
bemutatták a kispesti fejlesz-
tésű KIABÁL bűnmegelőzési 
társasjátékot, amely iránt már 
külföldről is érdeklődnek.
Burány Sándor, a kerület 
országgyűlési képviselője 
köszöntötte a kerületből, a fő-
városból, valamint az ország 
különböző részeiről érkezett 
pedagógusokat és gyermekvé-
delmi szakembereket a konfe-

rencián. A szenvedélybetegsé-
gek, káros hatások veszélyeit 
ecsetelve úgy fogalmazott a 
kispesti honatya, hogy a konfe-
rencia ötleteket, módszereket 
ajánlhat a szakembereknek, 
hogyan segítsenek azoknak a 
fiataloknak, akiknek családi
támogatás híján nem elég erős 
a lelkük ahhoz, hogy egyedül 
nemet tudjanak mondani.
Gábor Ilona, a KMO igaz-
gatója az intézmény „Mondj 
nemet!” drogmegelőzési 
programját ismertette a hall-
gatósággal. Vekerdy Tamás 
klinikai gyermek szakpszi-

chológus „Mit akarunk a 
gyerekektől? Mit akarjunk a 
gyerekektől?” címmel tartott 
előadást. A IX. kerületi Do-
minó Általános Iskola maga-
tartás-módosító programját 
Zibolen Márta igazgatója 
ismertette. Aáry-Tamás Lajos, 
az oktatási jogok biztosa saját 
vizsgálatának tükrében az is-
kolai agresszióról beszélt. A 
KIABÁL bűnmegelőzési tár-
sasjátékot Vighné Vincze Er-
zsébet a Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ vezetője mutatta be a 
közönségnek.

Drogprevenciós tanácskozás
KONFERENCIA

Az iskolai agresszió problémáját és a szenvedélybetegségek 
megelőzését járta körül a Kispesti Munkásotthon (KMO) „Al-
ternatív módszerek a prevencióban” címmel rendezett kilence-
dik konferenciája március 22-én.

KIÁLLÍTÁS

ASemmelweis Ignác Hu-
mán Szakképző Iskola és 

Gimnázium csapata végzett az 
első helyen középiskolás kate-
góriában a Magyar Vöröske-
reszt hagyományos dél-pesti 
elsősegélynyújtó versenyén, 
március 26-án a Kispesti Ka-
szinóban. A győztes április 
közepén a fővárosi döntőben 
folytathatja. 
Az elméleti és gyakorlati 
részből álló vetélkedőn hét 
általános- és öt középiskola 
csapata mérte össze felké-
szültségét elsősegélynyújtás-
ból. Kökényesi Györgynétől, 
a Vöröskereszt dél-pesti szer-
vezetének vezetőjétől megtud-
tuk, a diákok védőnőkkel és a 
biológiatanárokkal készülnek 
a versenyre alapfokú elsőse-
gély-nyújtási ismeretekből, de 
a karitatív szervezet ifjúsági 
csoportja is tart felkészítő kur-
zusokat a helyi irodákban, és 
igény szerint az iskolákba is 
kimennek verseny előtt.

Kispesti 
siker

VERSENY

A tavaszi színházbérlet követ-
kező előadása ismét színházi 
csemegének ígérkezik. A Turay 
Ida Színház vendégjátékában 
láthatunk egy kellemes, igazi 
olasz komédiát. Nino Manfredi 
és Nino Marino darabjában, a 
„Könnyű erkölcsök”-ben né-
hány különös kérdésre kapunk 
választ, úgy olaszosan, vérbő 
humorral, sok nevetéssel és 
kacagtató félreértéssel. Mit 
csinál egy író, ha nem hagyják 
aludni? Miért vágyik egy pros-
tituált körhintára? S, hogy köti 
össze őket egy lemezjátszó? 
Lehet, hogy ezek nem is olyan 
csacsi kérdések? Nos, minden 
kiderül az előadásban! A pro-
dukciót két nagyszerű színész 
játéka teszi még emlékeze-
tessé: a Kossuth díjas Koncz 
Gábor és a KMO-ban először 
fellépő Gregor Bernadett pará-
dés kettőse. Szeretettel várunk 
minden kedves nézőt a műve-
lődési házba!

Színház a 
KMO-ban

SZABADIDŐ

TISZTELT KISPESTIEK!
Az épített környezet ala-
kításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (3) bekezdés 
alapján ezúton jelezzük, 
hogy a kerületi Önkor-
mányzat lakossági fórumot 
tart a Budapest Főváros 
XIX. ker. Kispest, Méta 
utca és környékére vonat-
kozó kerületi szabályozási 
tervmódosításának (Méta 
utca – Gyáli patak 6. ága 
- Főkert (169 171/1 hrsz.) 
– Temesvár utca – Udvar-
hely utca – Zombor utca 
által határolt tömb) egyez-
tetési anyagával kapcso-
latban. A lakossági fórum 
2010. április 13-án, 18 
órától előre láthatóan 20 
óráig, a 1194 Bp., Méta u. 
31. (MÉTA Centrum) 16-
os épület helyiségében.

FELHÍVÁS

Lakossági 
fórum

Tájékoztató
Az ingatlanvállalkozás-fel-
ügyeleti hatóságok kijelöléséről 
szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet 1. §-a a  körzetközpon-
ti feladatokat ellátó települési 
önkormányzat jegyzőjét jelöli 
ki hatóságként. Az üzletsze-
rűen végzett társasház-kezelői 
és az üzletszerűen végzett 
ingatlankezelői tevékenység 
folytatásának feltételeiről, az 
eljárás részletes szabályairól 
szóló 30/2009. (XI. 3.) ÖM 
rendelet szerint a tevékenység 
végzése bejelentés köteles. A 
jegyző a tevékenységet végző 
társasház-kezelői, vagy üzlet-
szerűen végzett ingatlankeze-
lői tevékenységet végzőkről 
nyilvántartást vezet. Azon 
gazdálkodó szervezeteknek, 
akik a szolgáltatási tevékeny-
ség folytatásának feltételeivel 
rendelkeznek, és a fenti rende-
letek hatálybalépését megelő-
zően szolgáltatási tevékenysé-
get folytattak, 2010. május 3-ig 
meg kell tenni bejelentésüket 
a jegyzőnél. A bejelentéssel 
kapcsolatban felmerült kérdé-
seikre Tarné Azari Zsuzsanna 
hatósági irodavezető asszony, 
a 347-4665-ös telefonszámon, 
vagy a tarne@hivatal.kispest.
hu e-mail címen válaszol. A be-
jelentést ügyfélfogadási napo-
kon az irodavezető asszonynál 
lehet megtenni. Ügyfélfogadá-
si napok: Hétfő: 14.00-18.00, 
Szerda: 8.00-16.30, Péntek: 
8.00-12.00.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

KULTÚRA

A Fővárosi Gázművek Zrt. 
tájékoztatja fogyasztóit, hogy 
a XIX. kerületben magukat 
gázmérő-leolvasóknak kiadó 
személyek próbáltak szemé-
lyes adatot gyűjteni a Báthory 
utca lakóitól. Hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy a FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft. ré-
szére 2009. április 1-jétől az 
Universitas Kft. és a Multip-
lex Kft. munkatársai végzik a 
mérőleolvasást. 
A gázmérő-leolvasók fény-
képes igazolvánnyal és meg-
bízólevéllel rendelkeznek, 
amelynek meglétét a leolvasás 
megkezdése előtt szíveskedje-
nek ellenőrizni. Amennyiben 
mégis kétely merülne fel a 
leolvasó jogosultságával kap-
csolatban, úgy azt a 477-1300 
telefonszámon lehet ellenőriz-
tetni. Kérjük, hogy legyenek 
körültekintőek, és ne engedjék 
be otthonaikba a gyanús sze-
mélyeket!

Ál gázmérő-
leolvasók

FELHÍVÁS

Feketén-fehéren címmel 
a Kispesti Helikon Kultu-
rális Egyesület tagjainak, 
valamint meghívott művé-
szeknek – összesen csak-
nem negyven alkotónak 
– nyílt kiállítása három ke-
rületi galériában egymást 
követően március 19-én. 
A Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben és Skoda 
Éva műterem-galériájában 
egyaránt április 17-ig, a 
Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Házban május 
7-ig találkozhat a közönség 
a művekkel.

TÁRLAT

Három 
kiállítás
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Idén ötödször szállok ver-
senybe azért a megtisztelte-
tésért, amit Kispest ország-

gyűlési képviselete jelent. Az 
elmúlt 16 évben megtanultam, 
hogy mekkora felelősséggel, 
fáradsággal és szerencsére nem 
ritkán örömmel és büszkeség-
gel jár ez a munka. Büszkeség-
gel, mert ha körülnézek a ke-
rületben, mindenhol fejlődést, 
haladást látok. Az országos 
nehézségek természetesen Kis-
pestet is érintik, de kerületünk 
ezen nehézségek ellenére is 
szépül és fejlődik. Ahhoz, hogy 
ezt észrevegyük, nem kell mást 
tennünk, mint sétálni egyet és 
körülnézni megszépült közte-
reinken. A rendbetett Templom 
téren ott áll a felújított főpos-
ta, az újjászületett Városháza 

téren délutánonként gyerekek 
játszanak önfeledten. 
Mindez pedig csak a kezdet. 
Abból a 1,5 milliárd forintnyi 
uniós támogatásból, amit a 
kerület nyert, 700 millió forint 
jut Wekerletelepnek. Ebből az 
összegből újjászületik a Kós 
Károly tér, új pavilonokat kap 
a Gutenberg téri piac, átalakít-
ják a Wekerlei Gyermekházat, 
és új homlokzatot kap a Mun-
kás Szent József templom is. A 
kispesti oktatási intézmények 
több mint 200 millió forint tá-
mogatást kaptak.
Különösen örülök annak, hogy 
hosszú évek kemény küzdel-
mei, olykor nyílt szembenállás 
dacára sikerült elérnem, hogy 
megépüljön a zajvédő-fal a 
Nagykőrösi út teljes kispesti 

szakaszán. Sikeresen támogat-
tam olyan munkahelyteremtő 
beruházásokat, mint a Citroën 
központ letelepedése a kerület-
be, valamit a Kőbánya-Kispes-
ten most megvalósuló projekt. 
A KÖKI-n folyó beruházással 
nem csak egy modern közleke-
dési csomópont fog létrejönni, 
hanem egy bevásárló- és szó-
rakoztatóközpont is felépül, 
ami új munkahelyet is jelent a 
kerület számára.  
Parlamenti képviselőként, ál-
lamtitkárként olyan országos 
ügyeket is módomban állt tá-
mogatni szavazatommal, mint 
a közalkalmazottak, ápolók, 
tanárok jelentős béremelését 
vagy a fémtolvajlás vissza-
szorítását elősegítő, a fémke-
reskedelem szigorítását előíró 

törvényt. A lakótelepeken élők 
terheinek mérséklése érdeké-
ben csökkentettük a távhő árát. 
A családosok támogatása érde-
kében megszavaztam a baba-
kötvény bevezetését, valamit 
a magasabb családi pótlékot. 
Ezen döntések mind valami-
lyen formában érintették a kis-
pestieket is.
Amint a kiragadott példákból 
is jól látszik, Kispest fejlődik, 
sikeres. Ezek a sikerek vi-
szont nem az enyémek, hanem 
mindannyiunké. Közös ered-
ményeink magukért beszélnek, 
együtt sokra voltunk, és va-
gyunk képesek. Ahhoz, hogy 
ez így maradjon a jövőben is, 
ismét a bizalmát kérem, hogy 
tovább szolgálhassam a fejlő-
dést, a kispestieket. 

Közös eredményünk: 
fejlődő Kispest

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Értékmegőrző céllal pá-
lyázatot ír ki az önkor-
mányzat a wekerletelepi 
fa nyílászárók eredetivel 
megegyező felújítására, 
illetve cseréjére. Olcsóbb 
lesz a kisnyugdíjasok ét-
kezése, és kevesebbet kell 
majd fizetni a házi segít-
ségnyújtásért is. A szociá-
lis ellátásról szóló mellett 
még további öt rendeletét 
– köztük a gyermekétkez-
tetési díjakról, valamint a 
lakásokról szólót – módosí-
totta március 17-i ülésén az 
önkormányzat képviselő-
testülete. 

- A zárt ülés után elsőként 
a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról, majd a kitünte-

Kevesebbet kell fizetni
a szociális ellátásért

tésekről, az önkormányzat va-
gyonáról, valamint a lakásokról 
szóló rendeleteket módosították 
a képviselők. 

- Változott a szociális ellátás-
ról szóló rendelet is. Vinczek 
György alpolgármester elmond-
ta, akiknek az átlagnál kisebb a 
nyugdíjuk, kevesebbet fognak 
fizetni az étkezésért, és csök-
kent a házi segítségnyújtás díja 
is. Utóbbi kapcsán hozzátette: 
az önkormányzat szeretné, ha 
nagyobb igény lenne az ellá-
tásra, ugyanis korábban sokan 
azért nem vették igénybe, mert 
magasnak tartották az árát.

- Módosultak a gyermekétkez-
tetés díjai: a szolgáltató Elamen 
Zrt. az infláció mértékével
megegyező 4,4%-kal emelte 

TESTÜLETI DÖNTÉSEK

az árakat. Nagy Péter humán-
szolgáltatási igazgató arról 
tájékoztatta a testületet, hogy 
évente mintegy 300 millió fo-
rintba kerül a nevelési-oktatási 
intézményekbe járó gyerekek 
étkeztetése. Ennek az összeg-
nek nagyobb részét átvállalja 
az önkormányzat: 13 millió 
forinttal az intézményeket, s 
rajtuk keresztül a rászorulókat 
támogatja; 110 millióba kerül 
az alanyi jogon járó ingyenes 
vagy 50%-os kedvezmény; ösz-
szesen 45 millió forinttal pedig 
minden étkezéshez hozzájárul 
az önkormányzat. A tanulók 
35-40 százaléka teljesen térítés-
mentesen vagy 50%-os kedvez-
ménnyel étkezhet Kispesten.

- Meghosszabbítja a folyószám-
lahitel-keretet az önkormányzat: 

idén júliustól jövő júliusig 
1,5 milliárd  forint áll az ön-
kormányzat rendelkezésére. 
Gajda Péter polgármester a 
napirend kapcsán kijelentette, 
az önkormányzat gazdálko-
dása stabil, várhatóan az idei 
évet is az elmúlt 1-2 évhez 
hasonló eredménnyel zárja 
a kerület. Elmondta, jelenleg 
110 milliós pozitívumot mu-
tat a folyószámla-egyenleg, 
a biztonság érdekében van 
szükség a korábbi 1 milliár-
dos hitelkeret emelésére 1,5 
milliárdra. Fekete László 
képviselő szerint az elmúlt 
évek gazdálkodása és az el-
fogadott költségvetés garan-
cia arra, hogy ne vagy csak 
csekély mértékben használja 
az önkormányzat.

- Értékmegőrző céllal pályá-
zatot ír ki az önkormányzat a 
wekerletelepi fa nyílászárók 
eredetivel megegyező fel-
újítására, illetve cseréjére: a 
munkálatokhoz összességé-
ben 10 millió forint – laká-
sonként legfeljebb 300 ezer 
forint – vissza nem térítendő 
támogatást biztosít. Cserny 

Mintegy háromszáz kerületi 
pedagógus jelentkezett a 

Móra-EGYMI-ben rendezett 
pedagógiai hét rendezvényso-
rozatára a kispesti óvodákból 
és iskolákból. Március 22-től 
kezdődően délelőtt és délután 
is zajlottak az előadások és 
szakmai bemutatók pedagó-
giai, didaktikai témákban. A 
programsorozathoz csatlako-
zott a Móra-EGYMI, amely 
minden évben ilyenkor, a 
tavaszi szünet előtt rendezi 
a Móra-napokat. Így szinte 
minden nap voltak olyan be-
mutatók, előadások is, ame-
lyek az integrált neveléshez, 
az egyéni képességfejlesz-
téshez kívántak gyakorlati 
megoldásokat nyújtani. A 
rendezvénysorozat megvaló-
sításában segítséget jelentett a 

Móra-EGYMI-hez tartozó Pe-
dagógiai Szolgáltató Csoport 
sikeres pályázata: mintegy 

félmillió forintot nyertek a Fő-
városi Közoktatásfejlesztési 
Közalapítványtól.

Pedagógiai hét a Mórában
OKTATÁS

Nagy érdeklődés mellett ért véget az idei pedagógiai hét márci-
us 26-án a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézményben (Móra-EGYMI).

Egy nagyon gonosz és buta 
kampány vette kezdetét az 
elmúlt hetekben az egyik 

uniós projektünkkel kapcso-
latban.  Az egyik kerületi po-
litikus azzal szórólapozta tele 
Kispest egy részét (egyébként 
nyilvánvalóan nem saját vagy 
pártja pénzéből), hogy kvázi 
őrültek házát akarunk telepí-
teni a lakótelep közepére, a 
pszichiátriai betegekkel ve-
szélyeztetve a környéken élő 
felnőtteket és gyerekeket. Nos, 
persze a dolog így ebben a for-
mában nem igaz, de ezt tudjuk 
be annak a kampánynak, mely 
során Kispesten is divat lett 
a tények elferdítése. Kispest 
önkormányzata valóban nyert 
egy uniós pályázatot szociális 
intézmény létrehozására, er-

ről sokat cikkezett is a helyi 
sajtó, egyébként a testület 
egészének támogatásával. A 
projekt pont az ellenkezőjéről 
szól, mint amit az ellenkam-
pány sugallni akar. A tervbe 
vett szociális gondozóházban 
ugyanis pontosan azoknak a 
lakótelepieknek nyújtanánk 
segítséget, akik jelenleg is ott 
élnek a panelekben, de családi 
problémákkal, munkahelyük 
elvesztésével küzdenek és 
ezek mentális problémákat, 
depressziót, pánikbetegséget, 
szorongásos tüneteket okoz-
nak, tehát nem zárt osztályról 
kikerült „dühöngő őrültek”. 
Ők jelenleg is itt Kispesten 
kapnak ellátást, a gondozó-
házzal pontosan az a cél, hogy 
egy korszerűbb ellátással ha-

marabb túllendüljenek problé-
máikon és visszatérhessen az 
életük a normális kerékvágás-
ba. Az építkezés persze még 
el sem kezdődött, hiszen nem 
írtuk alá a támogatási szerző-
dést, többek között azért sem, 
mert vizsgálnunk kell még a 
leendő intézmény pénzügyi, 
szakmai fenntarthatóságát is. 
Az ellenkampány másik fel-
vetésével, hogy legyen inkább 
bölcsőde a volt óvodából, 
sok bajom nincs, maximum 
a finanszírozás kérdése. Az
elmúlt évben pontosan azért 
támogattuk magánbölcsőde 
nyitását, hogy csökkenjen a 
szolgáltatás igénybevételére 
várók száma, és idén is leg-
alább 15 férőhellyel fogjuk 
bővíteni a kerületi bölcsődei 

kapacitást. Ha azt tapasztal-
juk, hogy ez sem elég, termé-
szetesen dönteni fogunk a to-
vábbi bővítési lehetőségekről.  
A napokban egyébként volt 
néhány jó hír a kerületi gyer-
mekes családoknak, hiszen 
átadtuk a kispesti központi 
játszótér első ütemét, újabb 
80 lakás felújításáról írtunk 
alá szerződést a panelprogram 
keretében, újabb eszközöket 
sikerült több millió forintért 
beszerezi a Puskás iskolának, 
és persze döntöttünk arról is, 
hogy azokat az átfogó felújí-
tásokat is folytatjuk, mely az 
Ady Endre Általános Iskolá-
ról, az Erkel iskola megújítá-
sáról és az Arany óvoda teljes 
rekonstrukciójának folytatá-
sáról szólnak.

Őrültek háza Kispesten?
GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

„A szociális gondozóházban azoknak a lakótelepieknek nyújtanánk segít-
séget, akik jelenleg is ott élnek a panelekben, de problémákkal küzdenek.”

Sándor, a Várospolitikai 
és Fejlesztési Bizottság 
elnöke elmondta, a pályá-
zatot másodszor írja ki az 
önkormányzat, a tavaly 
rendelkezésre álló 5 mil-
lió forintból 2,6 milliót 
használt fel a bizottság. 
Az idei pályázatba, ame-
lyet Wekerlei Társaskör 
Egyesület Építész Klubja 
is véleményezett, a tava-
lyihoz képest új javaslatok 
is bekerültek.  

- A kérdések között Timár 
Béla képviselő a Kós 
Ká-roly téri famunkák 
kapcsán javasolta, hogy 
a kivágott fákat kaphas-
sák meg a rászorulók. A 
polgármester úgy reagált 
a felvetésre, hogy a kép-
viselő „nyitott kapukat 
dönget”, ugyanis – mint 
mondta – már több mint 
15 rászoruló család kapott 
ilyen támogatást, amelyre 
a Közparknál kell jelent-
kezni. Azt is hozzátette, 
hogy a kivágott fák pót-
lására több száz fiatal fát
ültetnek Wekerletelepen.
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APuskás iskola korszerű 
taneszközeinek és egy 

új műszaki berendezésének 
beszerzésére tavaly ősszel 
nyújtott be pályázatot a fenn-
tartó kispesti önkormányzat 
a Közép-magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács 
önkormányzati fejlesztéseket 

támogató programjához, és 
biztosította a 4,2 millió forin-
tos pályázati önrészt. A pályá-
zat sikeres volt: csaknem 8 
millió forint állami támogatást 
kapott. Bihari Péter igazga-
tótól megtudtuk, a több mint 
tizenkétmillió forintos pályá-
zati támogatásból korszerű, a 

tanulást és a kompetenciaala-
pú oktatást segítő eszközöket 
tudtak beszerezni: egyebek 
mellett frissítették a teljes 
földrajzi és történelmi térkép-
állományt, vettek 8 laptopot, 
lézeres optikai padot, valamint 
három mobil interaktív táblát 
projektorokkal. Az igazgató 
különösen fontosnak nevezte 
a modern, nagy kapacitású 
mosogatógép megvásárlását, 
amely az elavult, több mint 30 
éves berendezést váltja fel az 
iskola konyháján.

Oktatásfejlesztés
KORSZERŰSÍTÉS

A „Wekerle, ahol értéket őriz 
az idő” című európai uniós pro-
jekt kivitelezési munkálatainak 
keretében 2010. április 12-én 
megkezdődik, és várhatóan 
2010. április 30-ig tart az áru-
sítópavilonok cseréje a Guten-
berg téri piacon. A munkálatok 
alatt a piac területe részlegesen 
zárva lesz, az ott található üz-
letek megközelíthetőségét a 
kivitelező biztosítja.

TÁJÉKOZTATÓ

Zárva lesz a 
wekerlei piac

Szoros versenyben a Pannónia 
Általános Iskola diákjai szerez-
ték meg a Tavaszi Úszó Kupát 
március 27-én a Kispesti Uszo-
dában. Az összetett versenyben 
a Bolyai János Általános Iskola 
úszóié lett a második hely, míg 
a tavalyi győztes Kós Károly 
Általános Iskolának ezúttal 
meg kellett elégednie a dobogó 
harmadik fokával. A hagyomá-
nyos úszóversenyen a kerület 
mindegyik önkormányzati 
fenntartású általános iskolája 
elindult, összesen 321 diák 
csobbant a medence vizébe. Az 
alsó tagozatos tanulók Burány 
Sándor országgyűlési képvise-
lőtől és Vinczek György alpol-

gármestertől, a felsősök Gajda 
Péter polgármestertől vehették 

át az érmeket, okleveleket és 
ajándékcsomagokat.

Tavaszi Úszó Kupa
SPORT

Az uniós országok iskolás 
korosztályainak együttmű-

ködése, egymás kultúrájának, 
megismerése, személyes kap-
csolatok kialakítása, nyelvgya-
korlás, közös célok kialakítása 
– s így az egységesebb európai 
szemlélet kialakítása – a célja 
a Comenius Iskolai Együttmű-

ködési Projektnek, amelyben 
10 éve vesz részt a kispesti 
Gábor Áron Általános Iskola. 
A júniusban záruló program 
– melynek értékelésére a nem-
zetközi találkozót szervezték 
– témája az agressziómentes 
konfliktuskezelés volt. A pro-
jekt megvalósításában egy-egy 

német, angol, olasz és lengyel 
iskolával működött együtt a 
kispesti oktatási intézmény.
A magyarországi programra 
– melynek a szakmai munka 
mellett, iskolai foglalkozások 
és bemutatók is részei voltak 
– Stuttgartból, Bristolból, 
Tortorettóból és Gdyniából 
érkezett 15 pedagógus és 13 
diák. Az intézmények képvi-
selői találkoztak Gajda Péter 
polgármesterrel, aki a talál-
kozót követően lapunknak 
elmondta: „nagyon örülök, 
hogy sikeresen együttmű-
ködik partnereivel a Gábor 
iskola, amelynek pedagógiai 
programjában fontos szerep 
jut a nyelvoktatásnak, az 
önálló gondolkodásra neve-
lésnek és más kultúrák meg-
ismerésének. A Comenius 
Projekt eddigi 10 éve is 
mutatja, hogy milyen színvo-
nalas oktatás folyik Kispest 
általános iskoláiban”.

Nemzetközi program
OKTATÁS

Öt nemzet – német, olasz, angol, lengyel 
és magyar – pedagógusai és diákjai talál-
koztak márciusban a Gábor Áron Általános 
Iskolában, hogy a Comenius Iskolai Együtt-
működési Projekt keretében értékeljék az 
eddig elvégzett munkát és megbeszéljék a 
jövő feladatait.

Cihat Aslanoğlu, Pendik polgár-
mesterének vezető tanácsadója 
és munkatársa, Kemal Kaya 
március 20-án érkeztek Kispest-
re. A török tisztviselők Vinczek 
György alpolgármesterrel és 
Szilágyi Istvánnal, a testvérvá-
rosi program referensével be-
széltek a gazdasági, kulturális 
és oktatási együttműködésről, 
esetleges közös indulásról uni-
ós pályázatokon (Törökország 
egyelőre csak tagjelölt), vala-
mint az ifjúsági csereüdültetési 
programról. A testvérvárosi 
együttműködés lehetősége a 
városházi találkozón is szóba 
került, amikor a török vendégek 
Pendikről meséltek Gajda Péter 
polgármesternek. A 600 ezer 
lakosú kerületben (Isztambul 39 
városrészéből ez a 4. legnépe-
sebb) található a török főváros 
egyik repülőtere, forgalmas 

kikötője van, jó az út- és vas-
úthálózata. Jelentős az építő- és 
szolgáltatóipara, és nemzetközi 
vásárnak is otthont ad. Cihat 
Aslanoğlu elmondta, bízik ben-
ne, hogy jó kapcsolat alakulhat 
ki Kispesttel, és júniusi kultu-
rális fesztiváljukra meghívta 
a kerület küldöttségét. Gajda 
Péter bemutatva Kispestet arról 
beszélt, hogy ekkora méretű és 
ilyen távoli településsel még 
nincs kapcsolata a kerületnek, 
de hozzátette, hogy a városok 
közötti jó viszony is erősítheti 
Törökország uniós csatlakozá-
sának folyamatát. „Bízom ben-
ne, hogy a többi településhez 
hasonló gyümölcsöző kapcsolat 
alakul ki Pendikkel. Elsősorban 
a kulturális területre gondolok, 
de török befektetők is érdeklőd-
nek Kispest iránt” – mondta el a 
Kispestnek a polgármester.

Isztambuli kerület lehet 
az új testvérváros

KÜLKAPCSOLATOK

FESZTIVÁL

A z ötlet az iskola tavalyi 90 
éves évfordulós ünnepsége-

in merült fel. Első alkalommal 
a kispesti középiskolák szín-
játszó csoportjai találkoztak, 
és mutatták be irodalmi ösz-
szeállításaikat és darabjaikat a 
közönségnek a Kispesti Mun-
kásotthon Művelődési Ház 
(KMO) színháztermében.
A diákokból és tanárokból 
álló közönség először a Ganz 

Ábrahám Kéttannyelvű Gya-
korló Középiskola és Szakis-
kola diákjainak előadásában 
magyar szerzők írásaiból 
láthatott irodalmi válogatást 
„Anyanyelvünk: magyaró„ 
címmel. Másodikként a Deák 
gimnázium színjátszói léptek 
színpadra Raymond  Queneau 
„Stílusgyakorlatok” című mű-
véből készült összeállítással. 
A programot a Károlyi Mihály 

Magyar-Spanyol Tannyelvű 
Gimnázium zárta: a diákok 
Alberto Miralles „Rendőrőrs 
a nőkért” című vidám jelene-
tét mutatta be. A programot 
improvizációs játék, „Beugró” 
zárta kiválasztott szereplőkkel.
A Deák gimnáziumban évek 
óta sikeresen működik szín-
játszó kör, a mostani tanévben 
Tallós Andrea és Pomlényi At-
tila irányításával.

Diákszínjátszók találkoztak
A Színházi Világnaphoz kapcsolódóan, hagyományteremtő 
szándékkal rendezett diákszínjátszó fesztivált a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium március 26-án.

Kulturális, gazdasági és oktatási kapcsolatok, európai uniós pá-
lyázati ügyek, ifjúsági csereprogram – ezeken a területeken tud 
együttműködni Kispest a török főváros Pendik kerületével. Az 
Isztambulból március 20-án érkezett kétfős küldöttség március 23-
án a városházán tárgyalt a kerület polgármesterével a testvérvárosi 
kapcsolatok felvételének mikéntjéről.

Új helyszínen, új feltételek-
kel, több árusító hellyel!!
Április 11-én 9-12 óra kö-
zött. Helyszín: a wekerlei 
piac területe (a Gutenberg 
krt.-Pannónia út-Nádasdy 
utca által határolt terület). 
Árusítás csak előzetes re-
gisztráció és a helypénz 
előzetes befizetése után
lehetséges! Érdeklődni és 
regisztrálni személyesen a 
WTE-ben, vagy az alábbi 
telefonszámokon, illetve 
e-mail címen lehet: WTE: 
280-0114, Debreceni Zsu-
zsa: 30/207-5576,  e-mail:  
wekerleibababorze@gmail.
com. A helypénzt a Tár-
saskörben lehet befizetni,
a piac megrendezése előtti 
napig. Helypénz: 500 Ft, 
WTE tagoknak kedvez-
ményesen 300 Ft! A pia-
con elsősorban wekerlei 
lakosok folytathatnak 
árusítást. Regisztrálásnál a 
WTE tagok előnyt élvez-
nek! A további szabályok 
és feltételek „A Wekerlei 
Baba- és Gyemekruhabörze 
Házirendje” néven a www.
wekerletelep.hu honlapon 
találhatók. 16 éves kor alatt 
árusítás csak nagykorú fel-
ügyeletével lehetséges!

Baba- és 
gyermekruha 
börze

FELHÍVÁS

Bagaméry Fruzsina, az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorlóis-
kola 12. évfolyamos tanulója 
diáktársaival együtt a szentend-
rei Közép- és Kelet-Európai 
Regionális Környezetvédelmi 
Központban találkozott a brit 
trónörökössel és Sólyom Lász-
ló államfővel március 18-án. A 
középiskola kiváló angol- és 
biológiatudása miatt delegálta 
a Kispesten élő diákot, aki ko-
rábban hat évig a Gábor Áron 
Általános Iskola diákja volt. 
Bagaméry Fruzsina iskolai 
programokról, környezetvé-
delemről és a biodiverzitás 
kérdéséről beszélgetett Károly 
herceggel.

LÁTOGATÁS

Találkozás 
Károly 
herceggel

Üzemeltetőt keresünk az Eöt-
vös József Általános Iskola 
büfé egységének működtetésé-
hez. A büfé az iskola tanulóinak 
és dolgozóinak ellátását bővíti, 
tanítási napokon 07.00–15.00 
óráig biztosított nyitvatartással. 
Az üzemeltetésre pályázatot 
írunk ki. A helyszín megte-
kintéséről, valamint további 
részletekről az iskola igazgató-
helyettesénél lehet érdeklődni, 
munkaidőben a 3570-077-es 
telefonszámon. Az üzemelte-
tésre vállalkozók írásos jelent-
kezését, részletes ajánlatát a 
tervezett áruválaszték, várható 
árak megjelölésével 2010. má-
jus 14-ig várjuk. Kérjük, hogy a 
választék tervezésekor, kiemelt 
szempont legyen az egészséges 
táplálkozási szokások kialakí-
tása. (lásd: Gyermekbarát büfé 
program)
Elérhetőség: Eötvös József 
Általános Iskola, 1191 Bu-
dapest, Eötvös u.13., tel.: 
3570-077, 280-5252, honlap: 
www.eotvos19.hu, e-mail: 
eotvos@iskola.kispest.hu, OM 
035139

VÉGH JUDIT
 igazgató

PÁLYÁZAT

Büfé 
működtetése
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Íme: Martin Scorsese és Le-
onardo DiCaprio ismét ösz-

szehoztak valamit, és jó szoká-
sukhoz híven tették ezt megint 
csak igen igényesen. Ráadásul 
a „mester és tanítványa” ezúttal 
sem másba vágták a fejszéi-
ket, mint hogy Dennis Lehane 
nagysikerű (és annál borúsabb) 
regényét vigyék filmre.
A Viharsziget cselekménye 
során Teddy Daniels rend-
őrbírót (DiCaprio) – olda-
lán újsütetű társával: Mark 
Ruffalo/Collateral, A Zodiákus 
– követhetjük nyomon, onnan-

tól fogva, hogy megérkeznek 
ama titokzatos szigetre, ahol 
is állítólag a legveszélyesebb 
elmebetegeket tartják. Kiruc-
canásuknak oka nem más, mint 
hogy megtaláljanak egy női be-
teget (vagyis rabot), aki a minap 
egyszer csak gondolt egyet, és 
szőrén-szálán eltűnt az intézet-
ből. Természetesen a nyomozás 
során, a személyzet nyilvánvaló 
rosszindulata (és az egyre bosz-
szantóbb időjárás) mellett az a 
bizarr igazság is elkezd kirajzo-
lódni, hogy talán nem is szökött 
meg a hölgyemény (hanem el-

tüntették), és valójában valami 
nagyon nem stimmel az egész 
társasággal ebben az elszigetelt 
sárga házban.
Hogy őszinte legyek: ha vala-
miért mindenképpen érdemes 
megnézni ezt az alkotást, az 
nem más, mint a fantasztikusan 
eltalált atmoszféra. Tökéletesen 
átérezhető, ahogy idegenként 
(és épelméjűként) megérkezik 
barátunk erre a kellemetlen 
helyre, hogy aztán lassacskán ő 
maga is elkezdjen „beleőrülni” 
a környezetbe…

KERESZTESI FERENC 

FILMAJÁNLÓ

Bolondos hajlamok…

MODELLVASÚT BÖRZE
2009 novemberében indítot-
tuk el a Modellvasút Börzét 
a Kispesti Kaszinóban, havi 
rendszerességgel, ami azt 
jelenti, hogy minden hónap 
második vasárnapján 9.00-
12.00 óra között fogadjuk az 
érdeklődőket. És, hogy mik 
találhatók a börzén? Szinte 
minden! A legkisebbtől (Z = 
1:220 – 6,5mm, N = 1:160 
– 9mm, TT = 1:120 – 12mm, 
H0 = 1:87 – 16,5mm S, 0, 1, 
stb. ) a legnagyobbig (LGB = 
1:22,5 ). A régi NDK-s ana-
lógtól a legújabb digitális vál-
tozatig. Trafók, házak, jelzők, 
figurák, autók, utcai lámpák,
szakirodalom, fák, sínek, al-
katrészek, szaktanácsadás. 
Terveink szerint idén a má-
jusi börze után nyári szüne-
tet tartunk és szeptemberben 
újra várunk mindenkit.
Börze időpontok májusig: 
április 11., május 9. További 
információ: www.lagyesz.
shp.hu

KMO

KALÁKA KONCERT A 
KMO-BAN
A közkedvelt együttes lesz a 
vendég április 24-én 11 óra-
kor a művelődési házban. 
„Háromszékláb” című gyer-
mekkoncertjüket hallgathat-
ják meg az érdeklődők. Nem-
igen van hazánkban olyan, 
aki ne ismerné a nevüket, ne 
hallott volna az együttesről. 
A négy Kossuth-díjas zenész 
elegáns, más muzsikusokkal 
össze nem téveszthető zenei 
stílusban  nyújtja át a verse-
ket a hallgatóknak. Általuk 
ismertük meg még jobban a 
magyar költészet zseniális 
képviselőinek nagyszerű ver-
seit. Weöres Sándor, Nemes 
Nagy Ágnes, Tamkó Sirató 
Károly gyermekeknek szóló 
varázslatos versei az együttes 
zenei előadásában teljesedtek 
ki igazán és váltak felejthetet-
len élménnyé. Vajon hányan 
ismernék ezeket a verseket, 
ha nem lettek volna azok, kik 
megszámlálhatatlan tévé,- 
rádió-, lemezfelvételen és 
sok-sok koncerten eléneklik 
ezeket? A verseket, amelye-
ket újból és újból jó meghall-
gatni, elhozni a gyerekeket, 
az unokákat a műsorra, és rá-
döbbenni arra, hogy az igazi 
érték sok év múlva is ugyan-
olyan minőséget képvisel, 
nem megy ki a divatból.

Kispest önkormányzata pályá-
zatot hirdet a kispesti szer-
vezetek egészségmegőrző és 
betegség-megelőző tevékeny-
ségének támogatására. A pá-
lyázatokat Budapest Főváros 
XIX.ker. Kispest Polgármeste-
ri Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodájára (1192 Bp. Ady Endre 
út 7.) kizárólag pályázati adat-
lapon lehet benyújtani, mely 
átvehető a Humánszolgáltatási 
Irodán vagy hozott floppyra
másolva, illetve letölthetők 
a www.kispest.hu honlapról. 
Benyújtási határidő: április 15.

Kispest önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a Kispesten 

működő sportszervezetek 
szabadidősport tevékenysé-
gének támogatására. A pá-
lyázatokat Budapest Főváros 
XIX. ker. Kispest Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgálta-
tási Irodájára (1192 Bp. Ady 
Endre út 7.) lehet benyújtani 
postai úton vagy személyesen 
ügyfélfogadási időben. Be-
nyújtási határidő: április 15.

Kispest önkormányzata pályá-
zatot hirdet kispesti amatőr 
élsportolók egyéni támoga-
tására. A pályázati adatlap 
ingyenesen átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodáján (1192 Bp. 

Ady E. út 7.) vagy letölthető 
a www.kispest.hu honlapról. 
Benyújtási határidő: április 
30.

Kispest önkormányzata pályá-
zatot hirdet Szebb Kispesti 
Környezetünkért címmel. A 
Szebb Kispesti Környezetün-
kért elnevezésű környezetvé-
delmi pályázatra a kerületi 
nevelési és oktatási intézmé-
nyek, társadalmi és civil szer-
vezetek, valamint társasházak 
és lakóközösségek jelentkez-
hetnek 2010. május 7-ig.

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

Pályázati felhívások
HIRDETMÉNYEK

Viharsziget / Shutter Island

A kispesti általános iskolák 
első osztályos tanulóinak be-
iratkozási időpontja: 2010. áp-
rilis 15-én (csütörtökön) 8-19 
óráig, április 16-án (pénteken) 
8-18 óráig.

Iskolai 
beiratkozás

OKTATÁS

Idén már ötödik éve zajlik 
nagy sikerrel a veszélyes hul-

ladéknak minősülő elektromos 

és elektronikai hulladékok 
ingyenes lakossági begyűjtése. 
Az akciókat az önkormányzat 

és az ÖKOMAT Elektronikai 
Hulladék Hasznosítást Koor-
dináló Kht. közösen szervezi. 
Március 27-én négy kerületi 
gyűjtőpontra vihették el hasz-
nálaton kívüli elektromos 
berendezéseiket a kispestiek. 
Összesen hét tonna kiselej-
tezett elektronikai hulladék 
gyűlt össze. Az önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottsá-
gának elnöke jónak tartja az 
eredményt. Mint elmondta, 
ennyivel is csökken a környe-
zet terhelése és a lomtalanítás-
kor sem kerülnek ki az utcára 
a veszélyes hulladéknak minő-
sülő elektromos gépek. Tóth 
Tibor hozzátette, reméli, hogy 
az utóbbi évekhez hasonlóan 
az akciót ősszel újra sikerül 
megismételni. 

KÖRNYEZETÜNK

Hét tonna hulladék

Budapest Főváros XIX. ke-
rület Kispest Önkormány-

zatának Képviselő-testülete a 
többször módosított 43/2000. 
(XI.24.) önkormányzati ren-
delet 16. számú mellékletének 
[49/2004.(XII.14.) Wekerletelep 
SSZT]  hatálya alá tartozó 
területen, csak lakások tu-
lajdonosai, használói, illetve 
haszonélvezői részére bruttó 
10.000.000- Ft összeget bizto-
sít a fa nyílászárók eredetivel 
megegyező felújítására illetve  
cseréjére. Az összeget a la-
kosság számára pályázati úton 
teszi hozzáférhetővé, melyről a 
149/2010.(III.16.) Ökt. határo-
zatában döntött. 
A támogatás célja, hogy a tu-
lajdonosok, illetőleg használók 
a lakás bármely homlokzati 
falán lévő, az eredetivel meg-
egyező rajzolatú, korszerű fa 
nyílászárókat építsenek be.
A fenti rendelet hatálya alá eső 
lakások tulajdonosai, haszonél-
vezői, valamint az önkormány-
zati tulajdonban álló szociális 
bérlakások bérlői pályázhat-
nak, mint építtetők.
A vissza nem térítendő támo-
gatás összege a pályázati útmu-
tatóban részletezett nyílászárók 
felújítására, illetve cseréjére 

adható, lakásonként legfeljebb 
mindösszesen 300.000,- Ft. Az 
önkormányzat a támogatást a 
munkálatok elvégzését köve-
tően, azok illetékes építésügyi 
hatóság általi igazolása, vagy a 
használatbavételi engedélyről 
szóló határozat alapján fizeti
ki, a támogatási szerződésben 
foglalt feltételek szerint.
A támogatást pályázat útján 
lehet elnyerni. A részletes pá-
lyázati útmutató díjmentesen 
hozzáférhető a hivatalban (Bu-
dapest Főváros XIX. kerület 
Kispest, Polgármesteri Hivatal 
Főépítész, 1195 Budapest, Vá-
rosház tér 18-20.) hétfőn, 14:00 
– 18:00, szerdán 8:00 – 16:30 , 
pénteken 8:00 – 12:00  óra kö-
zötti időpontban, és letölthető 
a www.kispest.hu/pályázatok 
cím alatt.
A támogatást a mellékelt for-
manyomtatványok felhaszná-
lásával a megjelenést követően 
2010. szeptember 15-ig folya-
matosan lehet megigényelni 
helyben. A pályázatot szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal, 
B ép. II em. 91-es szobában kell 
leadni. Csak azokat a pályáza-
tokat áll módunkban elfogadni, 
melyhez mellékelik a jogerős 
építési engedélyt vagy az épí-

téshatóság végzését arról, hogy 
az eljárás megkezdődött.
A pályázatokat a kiíró 2010. 
júniusában egy alkalommal, 
és egy további alkalommal, 
legkésőbb  szeptember 30-ig 
elbírálja oly módon, hogy a 
pályázatokat a támogatási ke-
ret erejéig azok beérkezésének 
sorrendjében részesíti támoga-
tásban. A nyertes pályázókkal 
az önkormányzat támogatási 
szerződést kíván kötni.
A Norvég Civil Támogatási 
Alap (NCTA) által finanszí-
rozott és a Wekerlei Társaskör 
Egyesület által készített típus- 
tervek felhasználásával készülő 
ablakszerkezetekre jár a pályá-
zati támogatás.

PÁLYÁZAT

Wekerlei nyílászárók támogatása

Táncfelvételit hirdet a Kispesti 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény minden korosztály 
számára: április 13-án, kedden 
17 órakor a Vass Lajos Álta-
lános Iskola balett-termében 
(1193 Bp., Csokonai u. 9.), 
valamint április 14-én, szerdán 
17 órakor a művészeti iskola 
balett-termében (1193 Bp., 
Irányi Dániel u. 2.). Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk ba-
lett és néptánc tanszakainkon!

Táncfelvételi
FELHÍVÁS

Március 18-án 25 nyugdí-
jas klubtaggal látogattunk 
el a Kispesti Munkásott-
honba, ahol egy délelőtti a 
Nevesincs Színház előadá-
sában néztük meg Arany 
János „Toldi legenda és já-
ték” című darabot. Velünk 
együtt több iskolai osztály 
is részt vett a bemutatón. 
Jó volt látni, ahogy a 12-13 
éves gyerekek és a 70-80 
éves nyugdíjasok együtt 
szórakozták végig az elő-
adást.

HUSZÁR ERZSÉBET

Matiné a 
KMO-ban

A Kispesti Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény fel-

vételt hirdet a 2010/2011. tan-
évre. A felvételre jelentkezés 
és meghallgatás, valamint az 
eddigi előképzősök hangszer-
választásának ideje és helye: 
május 13. (csütörtök) és 14. 
(péntek), naponta 14-18 óráig, 
1193 Budapest, Irányi Dániel 
u. 2. A felvételi meghallgatáson 

a képességek felmérése törté-
nik. A zenei ágazaton működő 
tanszakok, tanulható tárgyak, 
hangszerek: elméleti tárgyak: 
előképző, szolfézs, zeneelmé-
let, zeneirodalom, zenetörténet; 
egyéni hangszeres oktatás: zon-
gora, orgona, hegedű, brácsa, 
gordonka, nagybőgő (basszus-
gitár), furulya, fuvola, oboa, 
klarinét, szaxofon, fagott, kürt, 

trombita, harsona, tuba, gitár, 
citera, ütőhangszer, valamint 
magánének; társas zene: ka-
marazene, zenekar. A tánc ága-
zat tanszakai: klasszikus balett, 
modern-kortárs tánc, néptánc.
Figyelem! Május 3-án, és 4-én, 
9, 10 és 11 órakor, a KMO Dé-
ryné termében (1191 Bp., Tele-
ki utca 50.) a hangszertanulás 
iránt érdeklődők számára 1-1 
órás hangszer- és táncbemutató 
koncerteket tartunk, a tanulha-
tó hangszerek és tánctanszak-
ok ismertetésével. A belépés 
díjtalan!

FELHÍVÁS

Zeneiskolai felvételi

T ortával és zenés programmal 
ünnepelte megalakulásának 

17. évfordulóját a Kispesti 
Nyugdíjasok és Mozgássérültek 
Klubja március 24-én a Civil 
Szervezetek Házának otthont 
adó Kispesti Kaszinóban. A 
születésnapon megalakították 

a 90 évesek klubját is: az egyik 
legaktívabb kerületi nyugdíjas 
civil szervezet négy tagja em-
léklapot és ajándékot kapott az 
alkalomból. A nyugdíjasoknak 
Burány Sándor, Kispest ország-
gyűlési képviselője és Gajda 
Péter polgármester is gratulált.

ÉVFORDULÓ

Ünnepeltek a nyugdíjasok
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hét-
köznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kétheten-
ként), 18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE 
bibliaóra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmá-
ció, 18 órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyü-
lekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör 
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 
18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkal-
mak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, 
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfir-
mációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 évesek-
nek 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, if-
júsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-
külön) péntek este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasár-
nap 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 időpon-
tokban. 

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 gyerme-
keknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, 
ministráns-foglalkozás, kismama klub, baba-mama 
kör, „keresztény családok beszélgetnek” összejövetel, 
Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászo-
rultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajlék-
talanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek 
részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 
0620 / 824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.
lutheran.hu) Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle, 
Hungária út 37.), 10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 
16 óra: ifjúsági istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők 
köre. Csütörtök: 18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hit-
tan, 18: ifjúsági bibliaóra. Ezen kívül: fiatal házasok
köre, baba-mama klub, házi bibliaórák, hittan, konfir-
máció 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 ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden 
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találko-
zás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A 
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és 
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

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

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

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasár-
nap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szent-
ségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 
óráig (Tass u. 5. Tel.: 357-0547). 
Programok a 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. 

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

újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010. 
április 19. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet 
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltha-
tó utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejté-
se: „Feltűnt, de a pénz nagyon ismerős volt.”. Nyerteseink: 
Berkesi Jánosné (Lehel utca), Téglás Ildikó (Csokonai út). 
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KÖZLEMÉNYEK

RejtvényKépviselői fogadóórák

Fogadónapok
Gajda Péter

polgármester fogadónapja: 
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 18-20.

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig, 
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Eördögh Gábor 
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor 
jegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P:  8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. | 
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.

Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

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

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

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

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

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

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

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

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

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

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

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig 
elõzetes bejelentkezés (06-20-971-1860) alapján.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

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

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig. 
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75. 
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján. 
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu, 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

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

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

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

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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



18 2010. április 7. 192010. április 7.PROGRAMOK PROGRAMOK

RENDEZVÉNYEK

Április 10-11. és 17-18. szom-
bat-vasárnap

FELNŐTT AGYKONTROLL TANFO-
LYAM - 40 ÓRÁS

A Silva módszeren alapuló 40 
órás tanfolyam egészségügyi 
szakalkalmazottak, illetve pe-
dagógusok részére akkreditált 
tanfolyam.
Vezeti: Domján Gábor

Április 14. szerda 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB

Fűben – fában orvosság
A népi gyógyászat gyógynö-
vényei
Előadó: Szabó Gyuri bácsi, a 
bükki füvesember
Az előadás után Gyuri bácsi 
teáinak és gyógynövényes 
könyveinek vásárlási lehető-
sége

Április 14. szerda 17 óra
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!”

középiskolások komolyan 
vicces bemutatkozása 
GÁLA
Információ: Forgon Mik-
lós Tel.: 282-9826/01-
06, 06-20-326-2620, e-mail: 
forgon@kmo.kispest.hu

Április 16. péntek 19 óra
KISPESTI CSILLAGOK

Migály Szilvia és Sándor 
Szilvia zenés estje
Gyöngyszemek a jelenből és 
a múltból
Időutazás a XX. és a XXI. 
század legnépszerűbb sláge-
reinek zenevonatán
Közreműködik:  
Debreczeni Tóth Ágnes 
zongoraművész, Lukács 
Nikolett zongoraművész, 
Krasznahorkai László gi-
tárművész, Czipp Mónika 
énekes, Arcok Táncstúdió - 
Bayer Judit nívódíjas koreog-
ráfus vezetésével
Műsorvezető: Bendzsák Ist-
ván színházigazgató, rendező

Április 17-18. 
szombat-vasárnap

GYERMEK AGYKONTROLL TAN-
FOLYAM

10-16 éveseknek 20 órában
Vezeti: Magda Katalin

Április 21. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ

Új Passió – a Tárt Kapu Szín-
ház húsvéti gálaműsora sok-

sok új verssel, tánccal,zenével 
és az elmúlt egy esztendő él-
ményeinek felidézésével

Április 23. péntek 19 óra
MOLIERE: A FÖSVÉNY

a Kispesti Kisszínház előadá-
sa. További információ: www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu

Április 24. szombat 11 óra 
a Kossuth díjas Kaláka Együt-
tes ad gyermekkoncertet 
Háromszékláb címmel 

Április 24. szombat 
21-03 óráig

SALSA BULI – TIMBA PARTY 
 „Parókás party” - megjelenés 
parókában, esetleg sapkában.

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Április 25. vasárnap 15 óra

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
Nino Manfredi - Nino Marino: 
Könnyű erkölcsök
komédia két részben, a Turay 
Ida Színház előadása
szereplők: Gregor Bernadett 
és Koncz Gábor

Május 1. szombat 
11-20 óráig 

MAJÁLIS
a Zrínyi utcai játszótéren 
a sörsátorban. Délelőtt: a 
NAGY HO-HO-HORGÁSZ 
- SZÖSZ társulat előadása, 
Ládafia Bábszínház, Obsitos
Fúvószenekar, 
délután: Kispesti Kisszínház, 
a kerületi cigány, a görög, a 
horvát és a román kisebbsé-
gek kulturális    műsora, 
népszerű operettek, világhírű 
musicalek Bozsó József és 
Vásári Mónika előadásában, 
a Salsa Con Timba Táncisko-
la bemutatója, a Kozombolisz 
Együttes minikoncertje, 
Szupkay Viktor stand up elő-
adása, Csonka András műso-
ra, Kovács Kati koncertje

Kiegészítő programok: 
Paszuly kerengő interak-
tív játszóház, perecsütöde, 
kisvidámpark, kirakodóvásár, 
rendőrségi bemutató, kultu-
rált vendéglátás

KIÁLLÍTÁSOK:

Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény (1193 Budapest, 
Csokonai utca 9. – bejárat 

az iskola jobb oldala felől, a 
kertkapun)
A Kispesti Atlétikai Club 100 
éve című kiállítás
Csoportok délelőtti látogatá-
sához előzetes bejelentkezést 
kérünk! Tel.: 281-1619

A Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület tagjainak és meg-
hívott művészeinek többhely-
színes kiállítása

FEKETÉN-FEHÉREN
Nagy Balogh János kiállító-
terem (1191 Budapest, Ady 
E. út 57.)
A kiállítás megtekinthető áp-
rilis 17-ig.

KMO Előtér galéria (1191 
Budapest, Teleki u. 50.)
A kiállítás megtekinthető má-
jus 7-ig

FELHÍVÁSOK, FESZTIVÁLOK

XVII. KISPESTI KINDER TOJÁS 
FESZTIVÁL

Tehetségkutató verseny elő-
adói kategóriában kerületünk 
általános iskolás korosztálya 
részére
Várjuk egyéni és csoportos 
produkciók jelentkezését a 
következő műfajokban:
- Színpadi játék
- Vers-, próza-, mesemondás
- Hangszeres zene
- Ének
- Tánc
- Egyéb (pld.: bűvészet, 
fitness, stb.)
Jelentkezési határidő: április 
15. (csütörtök)
Jelentkezési lap kérhető a 
KMO Művelődési Házban 
személyesen vagy e-mailben: 
kmo@kispest.hu 

Elődöntők: május 8-9. (szom-
bat-vasárnap)
Döntő: május 29. (szombat)
A versenyen legjobb egyéni 
teljesítményt nyújtók ingye-
nesen vehetnek részt 10 napos 
művészeti szaktáborunkban .
A Kinder Tojás Fesztivál tá-
mogatója a kispesti önkor-
mányzat 

Május 21-22. péntek-szombat
XIV. AMATŐR MODERNTÁNC 
FESZTIVÁL

Budapesten működő amatőr 
csoportok részére (csoportlét-
szám 3-20 fő)

3 korcsoportban
A szakmai zsűri a művészi-
leg értékelhető produkciókat 
arany, ezüst, bronz oklevéllel 
minősíti.
Nevezési díj: 5.000,-Ft/pro-
dukciók
Nevezési határidő: április 30. 
(péntek)
Részletes felhívás és nevezési 
lap igényelhető a KMO Mű-
velődési Háztól személyesen 
vagy e-mailen: kmo@kispest.
hu 

Július 5-től július 14-ig
KOMPLEX MŰVÉSZETI SZAKTÁ-
BOR

A közkedvelt kunbaracsi 
helyszínen!
Színjátszás, tánc, kreatív-
hobbi, shaolin önvédelmi 
szakokkal
a 8-16 éves korosztály ré-
szére
A szakmai programok mellett: 
lovaglás, go-kart, medence, 
játszótér, sportpályák
Egy napot a kecskeméti él-
ményfürdőben töltünk, „sajt-
gyár” látogatás traktorral, 
sportprogramok, vízicsata, 
stb.
Az esték jó hangulatáról mi 
gondoskodunk!
Részvételi díj: 29.900,-Ft, 
mely az utazás, szállás, napi 
3 étkezés és a foglalkozások 
költségeit tartalmazza.
Jelentkezési határidő: június 
20. (vasárnap)
Figyelem! A május 15-ig je-
lentkezőknek részletfizetési
lehetőséget és 1.000,-Ft ked-
vezményt biztosítunk!

ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik 
szívügyüknek tekintik a 
közművelődés létjogosult-
ságát, segítsék jövedelem-
adójuk 1%-ával a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési 
Házat. Adószámunk: 
15519102-2-43
Hozzájárulásukat előre is 
köszönjük!

Tanfolyamainkra és klubja-
inkra jelentkezni lehet mun-
kanapokon 9-20 óráig 

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

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

SZOMBATI PROGRAMOK

FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
Április 10. 10.00-11.30
Belépődíj: 500 Ft/ fő

KIPPKOPP ÉS A HÓNAPOK 
A Nefelejcs Bábszínház zenés 
bábelőadásai
Április 17. 10.00-10.45
Belépődíj: 700 Ft/ fő

JAPÁN NAP
Milyen Japán igazi arca? 
Origami készítés, japán harc-
művészeti bemutató, híres japán 
rajzfilmek, hagyományos japán
mesék, játékok, a japán írás 
rejtelmei, vetítéssel egybekötött 
úti beszámoló, japán logikai 
játékok, filmvetítés (Egy Gésa
emlékiratai), fotókiállítás. Ho-
gyan készül a sushi? – vásárlás 
és kóstolás.
Április 24. 10.00-17.00
Belépődíj: 500 Ft/ fő

PÉNTEKI PROGRAMOK

ÓVODAVÁLASZTÁSI 
TANÁCSADÓ NAP 

Melyik óvodába járjon a gye-
rekem? Mit kell feltétlenül 
tudnunk az óvodai beiratkozás 
előtt? Melyek a legfontosabb 
jogszabályi változások? Meghí-
vott előadókkal.
Április 16. 17.00-18.00
A belépés ingyenes!

MESEFILM KLUB
Diafilmek: Óvoda az őserdőben,
Vackor messzi útra indul, Vac-
kor az óvodában. 
Kézműves foglalkozás: mackó-
készítés só-liszt gyurmából 
Április 9. 17.00-18.00

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSAINK

Múzeumlátogatással egybekö-
tött túra a Szemlőhegyi barlang-
ba 50 perces kényelmes sétaút a 
Szemlőhegyi barlangban, amely 
Budapest egyik legértékesebb 

természeti kincse. A barlangtú-
ra után ellátogatunk a Bajor Gizi 
Színészmúzeumba. 
Indulás: 10.00 Budapesti Média 
Intézet elől (XIX. ker. József 
A. u. 80.) és 10.10 a Wekerlei 
Társaskör elől (XIX. ker. Kós 
Károly tér 10.)
Visszaérkezés: 16.00
Április 17., szombat
Részvételi díj: 1 500 Ft/ fő + 
belépődíj a barlangba

BÁBOLNAI ARBORÉTUM 
ÉS LOVASPARK

Az arborétumban mintegy 800 
növény található, ezen kívül itt 
láthatjuk az Európában is egye-
dülálló Híres Lovak Emlék-
parkját. Lovas Múzeum megte-
kintése, lovaglási, kocsikázási 
lehetőség. 
Indulás: 8.00 Budapesti Média 
Intézet elől (XIX. ker. József A. 
u. 80.) és 8.10 a Wekerlei Társas-
kör elől (XIX. ker. Kós Károly 
tér 10.)
Visszaérkezés: 17.00
Május 15., szombat
Részvételi díj: 2 400 Ft/ fő + 
belépődíjak 

VÍZITÚRA KÖR
Egész napos kenutúra gyerekek-
nek, felnőtteknek, családoknak! 
Teljes felszerelést biztosítunk, 
étkezés egyénileg.
Április 10.   Szentendrei Duna 
(Dunabogdány-Budapest)
Május 8. Dunakanyar-Visegrád
Május 29.  Soroksári Dunaág  2.
Részvételi díj: 1 000 Ft/fő
Négy év alatti gyermekeknek 
ingyenes! 

NYÁRI TÁBORAINK

A táborok helyszíne a Kispesti 
Vigadó (1191 Budapest, Fő utca 
22.).
A részvételi díj háromszori 
étkezést tartalmaz. A foglalko-
zások 9 órától 16 óráig tartanak. 
További információkat a honla-
punkon, telefonon vagy szemé-
lyesen, a Kispesti Vigadóban 
kaphatnak.

DIVATTERVEZŐ TÁBOR 
7-14 éves korig
Június 28 – július 2. 8.00-17.00 
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő 

PAMACS KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR 
6-12 éves korig
Július 5 – július 9. 8.00-17.00 
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő

LÉLEKTÜKÖR TÁBOR
Rögtönző színjátszó foglalkozá-
sok, 6-12 korig
Július 5 – július 9. 8.00-17.00 
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő

JÁTÉKOS ANGOL NYELVŰ TÁBOR 
angol nyelven egész nap
6-13 éves korig
Július 12 – július 16.  8.00-17.00 
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő

KÉZMŰVES-BÁBOS TÁBOR 
6-12 éves korig
Július 12 – július 16. 8.00-17.00 
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő

MESE TÁBOR – MESE, 
KÉZMŰVESKEDÉS, BÁBOZÁS 

2-6 éves korig
Ovisoknak délután 1 óra táncta-
nulással!
Aug. 9 – aug. 13. 
9.00-16.00 ovisoknak
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
9.00-12.00 bölcsiseknek (szülő-
vel)
Részvételi díj: 10 000 Ft/ fő (ét-
kezés nélkül!)

TÁNCTÁBOR 
6-14 éves korig
Délután 1 óra kézműves foglal-
kozással!
Aug. 9 – aug. 13. 8.00-17.00 
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő

NAPKÖZIS TÁBOR
A Vass Lajos Általános Iskolá-
ban (1193 Bp., Csokonai u. 9.) 
egész nyáron várjuk az értel-
mes elfoglaltságra, változatos 
programokra vágyó általános 
iskoláskorú gyerekeket! A részt-
vevőknek háromszori étkezést 
biztosítunk. A táborba a XIX. 
kerületi iskolákba járó tanulók 
jelentkezhetnek! Térítési díja az 
iskolában fizetendő étkezés díja.
Június 21 – augusztus 19.

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

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

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

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

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

Kültéri és beltéri PADLÓ CSEMPE és LINÓ-
LEUM gépi tisztítását, MÁRVÁNY, GRÁNIT 
FÉNYEZÉSÉT lakásban, teraszon, garázsban 
vállalom. TEL.: 06/70-5020-131 

Vállalunk lakás átalakítást, felújítást kompletten, 
családi házak színezését, lomtalanítást, konténer-
rakást, ablakcserét, kisebb munkákat is, garanciá-
val, ingyenes árajánlattal. Tel.: 06/30-33-12-170

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁSI 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 INGYE-
NES 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! Kerü-
letieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és 
azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekint-
hető. Tel.: 06/30-401-1029 

Mély víznyomásos takarító géppel SZŐNYEG-
, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT tisztítást, AUTÓ 
POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST 
VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 
06/70-50-20-131 

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍ-
TÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. 
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-
933-8634, 282-24-98 

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

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

Gyakorlott nyugdíjas, betegápolást és beteg körüli 
munkát vállal. Tel.: 281-4220 

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, 
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablak-
rácsok, 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. Wesse-
lényi u. 19, tel.: 06-1/317-9938 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós 
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívha-
tó zöldszámon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693

Hidegburkolatok KIVITELEZÉSÉT (csempézést, 
padlólapozást, üveg mozaik, hasított kő.) válla-
lom. Hozzá kapcsolódó kőműves munkákkal, 
ANYAGBESZERZÉSSEL. Jó ár - jó minőség! 
Tel.: 06/70-298-6433 

Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a legkisebb 
javításig. Hívjon bizalommal. Tel.: 789-3958, 
06/20-4114-349 

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdő-
szoba felújítások, javítások, ereszcsatorna javí-
tások. Tel.: 06/20-391-5982, 291-92-39 

Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb javí-
tásokat is vállal, kisvállalkozó. 15 % engedmény 
nyugdíjasoknak. Tel.: 06/30-537-7356

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

TETŐFEDÉS, BÁDOGOZÁS, LAPOSTETŐ 
SZIGETELÉS, KIS ÉS NAGY MUNKÁK, 
JAVÍTÁSOK, PALA, CSERÉP, ZSINDELY. 
TEL.: 06/30-301-6694

Illóolajos lábfürdővel egybekötött TALPMASZ-
SZÁZS most kedvezményes áron. Ugyanitt 
CSOKICSÖVES ÁLLÓSZOLIBAN 6 perc 450 
Ft. XIX. Kosárfonó utca 28. Tel.: 06/70-222-6282 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépíté-
se, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, 
zuhanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás, kon-
vektor-, 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, takarí-
tógépek, stb. szakszerű javítása, villanymotorok, 
forgórészek tekercselése, láncélezés korrekt áron, 
garanciával. Dóri Péter vállalkozó, SZERVIZ: 
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. 

Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok, min-
den szakmába tartozó új és felújítási, valamint 
javítási munkát, 5 év garanciával. Teljes körű 
ügyintézés, nyugdíjasoknak kedvezmény. Gö-
rög János, 1194 Bp. Fecske u. 4. Tel.: 282-4495, 
mobil: 06/30-921-7325 

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

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-
k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfej-
tését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézé-
sét. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129 

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak 
Kispesten. 06/1-709-7939 

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

BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT. RE-
ÁLIS ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG. (Fürdő, pad-
ló, laminált parketta. Stb.) Tel.: 06/20-236-5259 

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

Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, fix), reluxák,
napellenzők, szalagfüggönyök, (tisztítása is), 
roletták javítása és készítése garanciával!!! Tel.: 
06/1 709-7470, 06/20-354-0518, 06/30-211-9730 

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

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

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

Kőműves, Ács, Hidegburkoló, Tetőfedés, Víz 
szigetelés, Kertépítés-, Fenntartás, Öntözőrend-
szer Kiépítés, Gyepszőnyegezés, Fakivágás, 
Bozót irtás, /Kisebb munkákat is/ Wendlen 
Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514

INGATLAN

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Kós téri, 103 (bruttó 
120) nm., három szobás lakás, nappalija 40 nm., 
TULAJDONOSTÓL eladó. Csere is érdekel. 
Irányár: 31 millió Ft. Tel.: 06/30-302-9877, 282-
8581 

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, ameri-
kai 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 

54 nm-es, egy + 2 fél szoba, bútorozott, kábel tv 
+ internet, parkra néző. erkélyes, IV. emeleti panel 
lakás, Centrum áruháztól nem messze, fiataloknak
KIADÓ. Tel.: 06/30-931-2751 

KIADÓ az Ady Endre úton forgalmas főútvona-
lon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy kira-
kattal (2 X 220 cm-es) üzlet, illetve irodahelyiség. 
Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt. Konyha, szoci-
ális helyiségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel 
felszerelt ideális üzlethelyiség. Ára: 150.000 Ft 
vagy 8 Euro/ nm/ hó+ rezsi. Tel.: 06/20-663-0568 

Kispesten, 119 nm-es, 3 szobáscsaládi ház, 694 
nm-es kertel eladó, 30 M. Ft-ért. Tel.: 06/24-400-
628

Batthyány utcában garázs, 18 nm-es, 2.3 M FT-ért 
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel.: 06/20-329-6774

XVIII. Lakatos lakótelepen, zöld övezetben, má-
justól, 46 nm-es, berendezett, két szoba, összkom-
fort, KIADÓ fiatal házaspár, két nő, egyetemi-,
teológiai hallgató előnyben. Tel.: 06/1-357-2059 

KISPEST Wekerlén, egy 45 nm-es két szobás la-
kás, bútorozottan KIADÓ. Tel.: 06/30-590-4351 

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 

Új építésű ikerház egyik fele ELADÓ az Újvidék 
u.-ban, Kispest kertvárosában, 115 nm-es, garázs. 
Ára: 26,9 M Ft. Tel.: 06/20-925-1044 

Wekerlén, 4 lakásos házban, 60 nm-es lakás, + 
tetőtér beépítési lehetőséggel ELADÓ. Azonnal 
beköltözhető. Nagy udvar, garázs van. I.á.: 15 M. 
Ft. Tel.: +36/20-959-3124 

ELADÓ Kispest kertvárosában egy 3 szintes csa-
ládi ház, szauna, mosókonyha, egyéb extrák, 45 
M. Ft. Tel.: 06/20-9251-044 

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

Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész, 
riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandal-
lóval, klímával, 19,9 M. Ft-ért ELADÓ. Tel.: 
06/20-971-3397

XIX. Templom téren térre néző, I. emeleti, 2 + 1/2 
szobás, erkélyes, cirkófűtéses, 8 lakásos társas-
házban, gépkocsi beállási lehetőséggel, ELADÓ 
15 M. Ft-ért vagy kisebb, 1 + 1/2 szobásra CSE-
RÉLHETŐ, értékarányosan ráfizetéssel. Ára: 14,9
M. Ft. Tel.: 06/20-329-6774

Farmoson, Muszály utcában, zárt kerti 1200 nm-
es telek ELADÓ. Iá.: 450.000 Ft. Tel.: 06/20-329-
6774 

Kispesten 4 emeletes házban 1 + 2 félszobás lakás 
ELADÓ. Irányár: 11,5 M Ft. www.kispestilakas.
blog.hu Tel.: 0620-370-0637 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 
nm-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás EL-
ADÓ. Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 243-1484 

Zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, 
II. emeleti, 37 nm-es lakás, 1 szoba, amerikai 
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók, 
mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.9 M Ft. Érd.:
06/30-320-1009 

KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉK-
HELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, 
GARDRÓBSZOBÁVAL, ELADÓ. A FELSŐ 
SZINT KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 
M. Ft. Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515 

ELADÓ Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült, 90 
nm-es, családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappa-
li + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szo-
ba + 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 

ELADÓ Monorierdőn a vasút állomáashoz közel 
63 nm-es téglaház, 150 nöl telken. Villany, víz, 
gáz, csatorna. Tel.: 06/30-999-0389 

Lőrincen, 150 nöl-es telken, 3 szobás, felújításra 
szoruló, kb. 70 nm-es családi ház, tulajdonostól 
ELADÓ. Iá.: 15.8 M. Ft. Tel.: 06/20-23-66-884 

ELCSERÉLNÉM 2002-es tégla, 1 szoba, 
összkomfortos, 56 nm-es, 3 em.-i, tehermentes 
lakásunkat hasonlóra, de földszintire VAGY EL-
ADNÁNK. Tel.: 280-9057 

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

ELADÓ Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re fek-
vő, 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: 19,9 M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-
0567 

Kispesten a 68-as végállomásánál ház ELADÓ. 80 
nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 gépkocsibeálló, 
4 féle fűtési lehetőség. Ára: 25 M Ft. Tel.: 06/30-
415-0135 

Kispesten ELADÓ 2 szobás, alacsony rezsijű, jó 
állapotú, Europarkhoz közeli lakás. Tel.: 06/30-
364-1680, 280-0995 

XIX. Ker. Szatmár utcában, 2 generációs családi 
ház ELADÓ. I.á.: 39,5 M. Ft Tel.: 06/30-969-
5517 

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

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

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

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERT-
VÁROSI RÉSZÉN A KISFALUDY UTCÁBAN, 
EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES 
GARZONLAKÁS, EGY ÖT LAKÁSOS HÁZ-
BAN, KIS ELŐ KERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓ-
VAL. TEL.: 06/30-520-9082 

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

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, 
ELADÓ egy rendezett 400 nm-es telken lévő 75 
nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá alakítha-
tó, normál állapotú ház, egy 80 nm-es, felújítandó 
épülettel együtt, ami felújítás után a házzal össze-
nyitható, 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, par-
kettás lakás ELADÓ VAGY ELCSERÉLNÉNK 
kisebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239 

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-es, 
2+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás. Iá.: 10,8 
M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 06/20-215-4531 

Fő utcában, 100 nöl telken, 70 nm-es, felújítandó 
családi ház eladó. Iá.: 20 M. Ft. Tel.: 06/30-219-
4598 

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

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

ELADÓ Kispesten, a Kisfaludy utcában, egy föld-
szinti, 57 nm-es, 2 szobás, üzletté alakítható lakás, 
12 lakásos társasházban. Tel.: 06/30-203-8768. 
Ár: 11,5 M Ft. 

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

ELCSERÉLNÉM Kispest Fő utcai VI. emeleti 
öröklakásomat, amin banki tartozás van, hitel-

átvállalással 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.: 06/30-
670-48-67 

WEKERLE INGATLANIRODA AJÁNLATA!
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT KE-
RESÜNK, TÖBB MINT TIZENNÉGY ÉVES 
WEKERLEI TAPASZTALATTAL REGISZT-
RÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! HÍVJON 
BIZALOMMAL! Tel.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

EGY IGAZÁN JÓ IKERHÁZ AJÁNLAT! 
WEKERLÉN, CSENDES HELYEN, KB 100 
NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, 47 NM-ES, KÉT 
SZOBÁS, GÁZ FűTÉSES, MAGAS TETŐS , 
BŐVÍTHETŐ, JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZ, 
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL 
ELADÓ! IRÁR.: 21,500,000 M Ft. TEL:06/30-
9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

CSEND, NYUGALOM, BÉKE WEKERLÉN! 
NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, NA-
GYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, KELLEMES, 
HANGULATOS TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, 3 + 
1 FÉL SZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, HÁZ-
RÉSZ! ÁLLAPOTA KIVÁLÓ, FŰTÉSE KOM-
BI CIRKÓFŰTÉS, A TETŐTÉR KLÍMÁS, AZ 
ÁRBAN AZ ÖSSZES BEÉPÍTETT BÚTOR 
IS BELE TARTOZIK! A LAKÁSNAK KB. 
200 NM-ES SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTJE 
VAN, MELYEN EGY ZÁRT GÉPKOCSI TÁ-
ROLÓ, ÉS EGY ALÁPINCÉZETT KB. 9 NM-
ES ÚJONNAN ÉPÍTETT MELLÉKÉPÜLET 
VAN! IRÁR.: 26,850,000 M Ft. TEL.: 06/30-9-
332-592 www.ingatlanvarazs.hu 

WEKERLÉN, CSENDES KIS UTCÁBAN, 
ELADÓ EGY TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES 
HÁROM SZOBA, NAPPALIS, GÁZ FŰTÉ-
SES, DÉLI FEKVÉSŰ, JÓ ELRENDEZÉSŰ 
IKERHÁZFÉL, KÖZEL 100 NÉGYSZÖG-
ÖLES SZEPARÁLT KERTTEL! IRÁR.: 
28,900,000 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

KISPESTEN, CSENDES HELYEN, ADY 
ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, KULTURÁLT, SZÉ-
PEN KARBANTARTOTT TÁRSASHÁZBAN 
ELADÓ, EGY AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, 
FELÚJÍTOTT, GÁZFŰTÉSES, EGY SZOBA, 
ÉTKEZŐS, ELŐSZOBA, KONYHA, FÜRDŐ-
SZOBA WCVEL, NAPOS DÉLI FEKVÉSŰ, 
LAKÁS! IRÁR.: 8,400,000 M FT. TEL.: 06/30-
9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL KERESEK KIS-
PESTEN, VAGY WEKERLÉN, EGYEDI FŰ-
TÉSŰ INGATLANT! MINDEN MEGOLDÁS 
ÉRDEKEL! MAGÁN SZEMÉLY VAGYOK! 
Tel.: 06-309-33-2592

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

Tulajdonostól ELADÓ kispesti, házközponti fűté-
ses, 2. emeleti, 37 nm-es, 1 szobás, nagy konyhás, 
beépített erkélyes, világos, parkra néző, tehermen-
tes öröklakás 7,5 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, külterüle-
ti ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas területtel, 
Tel.: 06/70-266-2884 

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. Telefon: 06/30-627-7764 vagy 
378-2508 

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

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es 
telken lévő 1 + 1/2 szobás, 44 nm-es, garázzsal, 
tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi 
házamat eladom vagy Balaton északi partján 
hasonlóra CSERÉLEM. Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: 
06/20-347-9936 

ELADÓ Wekerlén 8 lakásos tárasasházban, eme-
leti, tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen 
felújított, jól karbantartott, dupla komfortos, 
cirkófűtéses lakás, A lakáshoz 80 nm-es saját 
használatú kert, garázs és tároló tartozik. Irányár: 
23 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

A K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.

NÉGYLAKÁSOS WEKERLEI HÁZRÉSZEK

CSENDES UTCÁBAN, HÁTSÓ, 45 NM,-es 
KÉTSZOBÁS, RAGYOGÓAN NAPFÉNYES 
FELÚJÍTANDÓ LAKRÉSZ KERTTEL, 
AUTÓBEÁLLÁSSAL HOZZÁÉPÍTÉSI ÉS 
TETŐTÉRBEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL 18 
M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! RÖGTÖN 
KÖLTÖZHETŐ!

CSENDES UTCÁBAN, HÁTSÓ LAKRÉSz 
ELADÓ! NAGYON JÓ FEKVÉSŰ, 45 NM.-
ES, KÉTSZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ, TERASZ-
SZAL KERTRÉSSZEL, TETŐTÉRBEÉPÍTÉSI 
LEHETŐSÉGGEL. KÖLTÖZHETŐ! 
IRÁNYÁRA 16,8 M. FT.

CSENDES UTCÁBAN ELSŐ LAKRÉSZ 
KÉTSZINTES, NÉGYSZOBÁS, 90 NM. SOK 
REMEK ÖTLETTEL ÉS EXTRÁVAL, BEÉPÍ-
TETT BÚTORRAL ÉS GÉPEKKEL GARÁZS-
ZSAL, TÁROLÓVAL, KERTTEL  26,8 M. FT. 
IRÁNYÁRON ELADÓ!

WEKERLEI EMELETI LAKÁSOK EL-
ADÓK!

KIS TÉRRE NÉZŐ 8 LAKÁSOS HÁZBAN, 
45 NM., KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, 
NAPFÉNYES, KORSZERŰ ABLAKOKKAL, 
KERTTEL, TÁROLÓVAL,AUTÓBEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL. IRÁNYÁR: 13,2 M. FT.

KÓS TÉRHEZ KÖZELI CSENDES UTCÁ-
BAN 12 LAKÁSOS HÁZBAN, 45 NM. KÉT 
KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁS, CIRKÓFŰTÉ-
SES DE FELÚJÍTANDÓ, KERTTEL, TÁRO-
LÓVAL 12,8 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK 
– KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! 
KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2 %, ÁFA NINCS! 
T: 79 0000 9 - 06/70/536 58 57 - 06/20/53 00 
165 E-mail: k.ingatlaniroda@gmail.com KÉ-
PEK: www.ingatlan.com/k.ingatlan

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLAL-
JUK!

Wekerlén ELADÓ, hat lakásos társasházban, tető-
tér 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

Tisztelt Tulajdonosok. A kerületben eladó csa-
ládi házat és lakást keresünk. Az ingatlan érték, 
ezért értékesítését bízza szakemberre. Köszönjük 
hívását. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 
06-30-95-423-26, 290-74-42  

XIX. VAS GEREBEN utcánál, parkos környezet-
ben, téglaház első emeletén lévő kétszobás, cirkó 
fűtéses, vízórás lakás eladó. Irányár: 11.300.000 
Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 290-
74-42, 06-30-954-23-26  

Kispesten CBA közelében 70 m2-es, 3 szobás, át-
lagos állapotú családi ház garázzsal, 281 m2 saját 
használatú telken eladó. Irányár: 19.200.000 Ft. 
HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 290-74-
42, 06-30-954-23-26  

XIX. KISPESTEN, JÓ INFRASTRUKTÚRÁ-
VAL RENDELKEZŐ HELYEN,  RENDEZETT 

LÉPCSŐHÁZBAN, CSENDES II. EMELETI, 
VILÁGOS, 59 NM-ES,  1+2 FÉL SZOBÁS, 
NAGY KONYHÁS, PARKETTÁZOTT, VÍZ-
ÓRÁS,  BIZTONSÁGI AJTÓS, KARBANTAR-
TOTT ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR: 8.750.000 
Ft, ELADÓ, SZINT ELTOLÁSOS, NÉGYEME-
LETES HÁZBAN, II. EMELETI, 68 NM-ES, 
2+2 FÉL SZOBÁS, 2 ERKÉLYES, KÖVEZETT, 
PARKETTÁZOTT, ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 
11.600.000 FT ELADÓ. TEL.: 06/20-364-4237 
HÉTVÉGÉN IS!!! TOVÁBBI AJÁNLATOK: 
www.ilonalak.hu   E-mail: ilonalak@freemail.hu 

ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK 
- KÍNÁLOK A KERÜLETBEN ÜGYFELEIM 
RÉSZÉRE! TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN 
IS!!! AJÁNLATOK:  www.ilonalak.hu E-mail: 
ilonalak@freemail.hu

XIX. TEMPLOM-TÉRNÉL 150 négyszögöl tel-
ken 100 m2-es, szépen karbantartott polgári stílusú 
családi ház + külön, lakásnak is használható, te-
tőtér-beépítéses melléképülettel eladó. Irányár: 32 
millió Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 
290-74-42, 06-30-954-23-26  

KISPEST ÓVÁROSBAN szép széles utcában 
előkertes, oldalhatáron álló, jó szerkezetű, 107 
m2-es, 3 szobás, felfelé bővíthető családi ház 150 
négyszögöl telken eladó. HETING Ingatlaniroda. 
www.heting.hu 290-74-42, 06-30-954-23-26

OKTATÁS

Gerincprobléma (lumbágó, isiász), nyaki fájda-
lom, zsibbadás kezelése McKenzie, Gerinctorna 
és Pilates mélyizom torna programmal. Sze-
mélyi edzés egyéni és kiscsoportos formában a 
Wekerle telepen. Romhányiné: 06/70-381-6122 

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

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

Támogatott OKJ-s képzések indulnak! Kéz-, 
lábápoló, műköröm építő, fodrász, kozmetikus, 
masszőr. Tel.: 06/70-533-6379 

Angol nyelvből érettségire, nyelvvizsgára fel-
készítést vállal, tapasztalt, diplomás nyelvtanár. 
Házhoz megyek. Tel.: 06/30-913-7514

Tanulási, olvasási nehézségek leküzdése, Angol 
- Német - Olasz beszéd centrikus tanítás, speciális 
gyerek angol, Agytrénernél. Tel.: 291-6844, mobil 
06/70-617-7311

Tanulj németül ingyenesen! Csütörtök 18:00 
(kezdő és középhaladó). Kispest 1195 Kossuth 
Lajos utca 2. Érdeklődni:06 70 702 1606

Angolt tanít, korrepetál, vizsgára felkészít, gya-
korlott, lelkiismeretes tanárnő. 1500 Ft/ 45 perc. 
Tel.: 282-5980, 06/20-989-3988

ÁLLÁS

Heti 4 órás elfoglaltsággal kispesti nyugdíjas 
takarító segítséget keresek. Tel.: 280-9162, 30-
8587-295

Kertgondozásra kispesti nyugdíjas segítséget ke-
resek. Tel.: 280-9162, 30-8587-295 

Karrier lehetőség felső- és közép fokú végzett-
ségűek részére. Ingyenes EU konform oktatás, 
magas jövedelem. Tel.: 06/1-349-3319, 06/20-
979-3848, e-mail: eugene@chello.hu 

Melegkonyhás büfébe kézilányt és felveszek Tel.: 
06/30-606-9299 

EGYÉB

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

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül 
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer pa-
pírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. 

Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia 
érdekel. Varga László, tel.:280 3116 

Ifjúsági fenyőfa íróasztal, alsó kifolyású Hajdú 
konyhai vízmelegítő, csapteleppel. Rozsdamen-
tes, 2 medencés, beépíthető mosogató eladó. Tel.: 
+36/30-324-0661 

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gon-
dozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525 

Alig használt fekete 40 1/3 méretű női MBT cipő 
méretprobléma miatt 25 ezer forintért eladó. Tel.: 
280-9162, 30-8587-295

Használt cirkó olcsón eladó. Tel.: 280-9162, 
06/30-8587-295 

Eladó két darab molnárkocsi (egyik lépcsőnjáró) 
6.000.- Ft darabja, két db. IFA W 50 önindító. 
Telefon: 280-1663

Eladó két darab marhabőr kabát, egyik gombos a 
másik zippzáras, XL-es méret. vadonatúj. Telefon: 
280-1663 

BARÁTI TÁRSASÁGOT SZERETNÉK! 50 
- 60 éves, intelligens hölgyek, urak jelentkezését 
várom. Anyagiaktól független, nem sznob értelmi-
ségiek, őszinteség. Tel.: 06/30-675-9964 

Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog június 
18.-tól eladó! Ára: 450.000 Ft. Tel.: 06/30-908-
3631 

Eladó bordásfal. I.á.: 12000 Ft. Szükség esetén a 
felszerelését is vállalom. Tel.: 06/20-886-4887 

Olcsón eladó egy porcelán zenélő angyal, egy 
tészta nyújtó- és cérnametélő gép és egy német 
hajvágó gép. Tel.: 377-7212 

Újszerű állapotban, bőr tavaszi-, nyári férfi cipők,
46-os méretben, 2300 Ft-tól. Tel.: 06/20-333-
0150 

1 részes bordásfalat KERESEK megvételre! Tel.: 
06/70-938-3511 

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 

ZUHANYKABIN, ÚJ, BONTATLAN CSOMA-
GOLÁSBAN, FÉL KÖRÍVES, 90 X 90, CSÍKOS 
BIZTONSÁGI ÜVEGGEL, KINYITHATÓ 
AJTÓVAL, /NEM CSÚSZKÁS/, ARABELLA 
MÁRKA JELZÉSŰ, 40.000 HELYETT 15.000 
Ft-ÉRT ELADÓ. ÉRDEKLŐDNI: 06/70-225-
2003, 281-2250 

Mindenféle bútort veszek. Tel.: 06/70-553-2405 

RÉGISÉG! Kastély berendezéséhez VÁSÁRO-
LOK antik bútorokat, festményeket, porcelánt, 
ezüstöt, bronz szobrot, teljes hagyatékot, stb. Tel.: 
06/1-201-9188, 06/20-323-4104 

Cserépkályhát vásárolnék, anyagáért cserébe, 
elbontom, valamint tetőtérbeépítés előtt padlását 
lomtalanítom. Tel.: 06/30-301-6694 

Vennék régi képeslapokat, játékokat, kerámiákat, 
szőnyegeket, könyveket, fényképeket, babákat. 
Tel.: 06/20-610-9626 

Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú, sima fe-
lületű, 1100 db. ez 60 nm. 2800-as akciós áron 
eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169 

Húsvétra kisnyuszik eladók. Érdeklődni: 06/1-
282-2859, 06/20-476-5779 

Nagyméretű komplett konyhabútor és különleges 
szövetű 2 - 2 db heverő, fotel olcsón eladó. Tel.: 
357-1492 

Osztálytalálkozót szervezünk, akik 1960.-ban az 
Ady Endre úti általános iskola 8.b osztályában 
végeztek, jelentkezzenek Mayer Ilonánál: 06/30-
391-3990-es telefonszámon.

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

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. április 14. www.kispest.hu
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Kispest Önkormányzata pályázatot 

hirdet 6 vagy annál több lakásos 

lakóházak felújítási munkáihoz. 

A pályázat célja: 

A lakóházak közös épületrészeinek 

halaszthatatlan és lakhatást gátló 

felújítási munkáinak támogatása.

A rendelet és a jelentkezési lap letölthető a kis-
pest.hu/kispest-palyazatok weboldalról, illetve 

átvehető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál-
kodási és Hasznosítási Irodáján (1195 Bp. XIX. 

ker. Városház tér 18-20. 
C. ép. I. emelet 42.) 

A pályázatok leadása ugyanitt történik.
Információ a 3474-680 telefonszámon is kérhető.
Jelentkezési határidő: 2010. április 30. 11.00 óra.

Diafilmet, diavetítőt vásárolnék saját gyűjtemé-
nyembe. Tel.: 06/20-227-9323 

Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, 
Fég falimelegítő és bojler. Tel.: 036/30-364-
1680, 280-0995 

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan 
elszállítom. Tel.: 06/20-956-4084. Nem vagyok 
kereskedő. 

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

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

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

Eladó gombprés, szerszámokkal, 8000 Ft. Fél 
tekercs kátrány papír 1000 Ft, fehér zománcos 
öntött vas fürdőkád, hibátlan állapotban 10.000 
Ft. Budmil iskola táska 2500 Ft-ért. Tel.: 3783-
986 

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

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

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

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. Érdek-
lődni 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 

Különböző méretű szőnyegek és egy db. konyhai 
függeszték, eladó. Tel.: 214-7564 

2.db. férfi, váltós kerékpár, újszerű szifontakarós
mosdó eladó. Tel.: 214-7564 

Kéményes, átfolyós, gázbojler, újszerű állapot-
ban, olcsón eladó. Tel.: 280-3254 

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

Gyermek kerékpár eladó.  Összteleszkópos, 
kitűnő állapotban, 16-os méret, 5-8 éves 
korosztálynak ideális. Ára: 20.000 Ft. Tel.: 
06/30-232-3157 

Yamaha XVS 1100A chopper megkímélt 
állpotban, műszaki vizsga nélkül eladó. Ér-
deklődni: 06/30-9452-185 

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.,
Üllői út 250. vagy a Hunyadi utca 10-14. szám alatti hirdetőirodában.

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az egyéb rovat-
ban, amennyiben nem üzleti tevékenységről van szó. Csak névvel és címmel ellátott megren-
delést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is. A hirdetések tartalmáért felelősséget 

vállalni nem tudunk!




