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Gajda péter

Közbiztonság terüle-
tén dolgozó kerületi 
szakembereket tün-
tetett ki december 
9-én az önkormány-
zat.  Összesen 18-an 
kaptak elismerést a 
kerülettől.

dr. tarnai 
richárd

a kerületi okta-
tási intézmények 
igazgatóival tar-
tott egyeztetést 
Kispest ország-
gyűlési képviselője 
december 9-én.

dr. Kovács 
bence

„az önkormányzat 
folytatja a párbeszédet 
azért, hogy minél kul-
turáltabb körülmények 
fogadják a kerületieket 
a Kossuth téri 
piacon.”

Kósz Zoltán
Sydney olimpiai bajnoka, 
Kósz Zoltán vízilabdázó volt 
a vendége a Ganz ábrahám 
Kéttannyelvű Gyakorló 
szakközépiskolának 
december elején.
 
12. oldal
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avendégeket Gajda Péter polgármester 
köszöntötte, majd Lázár Tamás köz-
biztonsági tanácsnokkal közösen át-

adták az önkormányzat idei közbiztonsági 
elismeréseit. 
Az év rendőre Kocsis Tibor rendőr törzs-
őrmester lett, aki „átlag feletti elméleti és 
szakmai jártassággal és kiváló helyzetfel-
ismerő képességgel végzett munkájáért, 
rendkívül eredményes, számtalan kiemelt 
bűncselekmény elkövetőjének az elfogását 
eredményező, áldozatkész szolgálatáért” 
érdemelte ki a díjat. Az év tűzoltója elis-
merő címet Nagy Gábor tűzoltó zászlós 
kapta „a Kispesti Tűzőrségen végzett 10 
évi kiemelkedő munkájáért, a kispestieket 
és a tűzoltók szakmai közösségét szolgáló 
példaértékű tevékenységéért”. Kispest 
önkormányzata „a kerület lakóinak bizton-
ságát, a kispestiek nyugalmát szolgáló, ki-
emelkedő munkájáért” az év polgárőre díjat 
adományozta Lakatos Gergőnek, a Kispesti 
Polgárőr Egyesület tagjának.
Kispest Közbiztonságáért kifejtett odaadó 
munkájáért elismerő oklevelet adomá-
nyozott az önkormányzat a XIX. kerületi 
rendőrkapitányság munkatársainak: Kiss 
Bernadett törzsőrmesternek, Bíró Sza-
bolcs főtörzszászlósnak, Bulóczki István 
főtörzszászlósnak, Papp Kitti főhadnagy-
nak, Remetei Miklós törzsőrmesternek, 
Joó István őrmesternek, Szücs András 
törzsőrmesternek, valamint Zöld Imréné és 
Frittman Istvánné közalkalmazottaknak.
Kispest önkormányzatának képviselő-tes-
tülete Kispest közbiztonságáért kifejtett 

odaadó munkájáért elismerő oklevelet ado-
mányozott a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési 
Parancsnokság és Kispesti Tűzőrség 4 mun-
katársa részére.  Kispest lakosságát szolgá-
ló, példamutató munkájáért elismerésben 
részesült Timkó Csaba törzszászlós, Szarka 
László törzsőrmester, Éva Csaba törzszász-
lós és Dani Zoltán főtörzsőrmester. 
A lakosság biztonságát szolgáló, a rendőr-
ség és az önkormányzat munkáját támo-
gató önzetlen munkája elismeréseként, a 
képviselő-testület döntése alapján Kispest 
közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájá-
ért elismerő oklevelet vehetett át a Kispesti 
Polgárőr Egyesület két tagja: Békési Gábor 
és Lakatos Dániel.
Ünnepségen a képviselő-testület nevében 
köszönték meg Sándor László tűzoltó 
főhadnagynak, a Kispesti Tűzőrség pa-
rancsnokának munkáját, aki 14 évi kispesti 
szolgálat után, januártól az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósá-
gi Főfelügyelőségén folytatja munkáját. 
A rendezvényen részt dr. Tarnai Richárd, 
Kispest országgyűlési képviselője, dr. Fü-
löp Valter rendőr ezredes, a BRFK bűnügyi 
főkapitány-helyettese, Plánk Róbert rendőr 
ezredes, a XIX. kerületi Rendőrkapitányság 
vezetője, Sándor László tűzoltó főhadnagy, 
a Kispesti Tűzőrség parancsnoka, Lukács 
Gyula, a Kispesti Polgárőr Egyesület el-
nöke, valamint dr. Pella László, a Kispest 
Közbiztonságáért Alapítvány elnöke.
Az ünnepség végén sanzonegyveleggel 
köszöntötte a díjazottakat Xantus Barbara 
színművésznő.

az esten összesen húszan kaptak jutalmat, 
köztük a két hetvenötszörös véradó, dr. 
Istvánfi Sándor címzetes főjegyző – 

aki betegség miatt hiányzott a rendezvényről 
– és Koncsol Endre. Hárman 50., négyen 40., 
ketten 30., nyolcan 20. véradásuk alkalmából 
vehettek át ajándékot, csakúgy, mint a ma már 
egészségi állapota miatt nem aktív, korábbi 
sokszoros véradó, Somogyi László. „Sikeres, 
év volt, reméljük a következő is hasonlóan jól 
sikerül” – értékelte az idei munkát a Kispesti 
Véradók Egyesületének vezetője. Somogyi 
Lászlóné hozzátette, mintegy másfélszázan 
rendszeresen adnak vért, s különösen fontos, 
hogy mindig van közöttük új, első véradó 
is. A kispesti véradók napja alkalmából ren-
dezett esten a Defekt Duó, Karda Beáta és 
Maksa Zoltán lépett fel, nagy sikert aratva. 
A műsor vacsorával és tánccal ért véget a 
Kispesti Vigadóban.

akerület tavaly rendezett először 
nagyszabású, zenés felvonulást, 
melyen a kispesti gyerekek, szü-

leik és nyugdíjasok a Templom térről 
a Kossuth térre vonultak színes lam-
pionokkal rendőri biztosítás mellett. 
A Templom téren először az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket és 
felkapcsolta a tér díszkivilágítását, 
majd az egyházak képviseletében He-
gedűs László protonotárius kanonok, 
Ablonczy Zsolt református lelkész és 
Széll Bulcsú evangélikus lelkipásztor 
szólt az egybegyűltekhez. A rengeteg 
érdeklődő ezután lampionokkal rend-
őri biztosítás mellett átsétált a Fő utcát 
érintve a Kossuth térre. A hosszan kí-

gyózó sort gólyalábas tűzsonglőrök és 
az Obsitos zenekar is kísérte. 
A piac mellett már a Mikulás és kram-
puszok is fogadták a gyerekeket, ahol a 
polgármester ünnepélyesen megnyitotta 
az adventi vásárt, majd a gyerekekkel 
meggyújtotta az adventi koszorú első 
gyertyáját. Az ünnepi műsorban meg-
elevenedett a bethlemi történet, majd 
a gyerekek egy papírból készült fenyő-
fából kapkodhatták ki az ajándékokat, 
utána forró tea várta a vendégeket. 
A december 24-ig tartó adventi vá-
sárban iparművészeti termékek és 
ajándéktárgyak között válogathatnak a 
kerületiek, valamint a tavalyi évhez ha-
sonlóan Mikulás-házat is felállíttatott a 
Kossuth téren az önkormányzat.

A közbiztonság területén dolgozó kerületi szakembe-
reket tüntetett ki december 9-én az önkormányzat. 

Zenés műsoros esttel kö-
szöntötte a véradókat a 
Kispesti Véradók Egye-
sülete és a Magyar Vö-
röskereszt helyi szerve-
zete november 26-án a 
Kispesti Vigadóban. A 
sokszoros véradók aján-
dékot kaptak. A kispesti 
véradók napján a Defekt 
Duónak, Karda Beátának 
és Maksa Zoltánnak tap-
solhatott a közönség.

Ismét rengetegen vettek részt az önkormányzat no-
vember 30-i lampionos felvonulásán. Az esemény ré-
szeként a Templom téren felkapcsolták Kispest ünnepi 
díszkivilágítását, majd a Kossuth téren meggyújtották 
az első adventi gyertyát. 

közbiztonsági díjakFelvonulás
lampionokkal 

Ünnepeltek a véradók 

eLismerésszabadidő

választási cikk

alegújabb kerületi kutyafuttató 
kialakítását a központi játszó-
tér építése indokolta. Korábban 

oda jártak a kutyások, ám az átépítés 
után a játszótér kerítésén kívül jelölt 
ki kutyasétáltatót az önkormányzat. 
A környéken élő gazdák viszont azt 
kérték, hogy legyen egy olyan hely is 
a közelben, ahol a kutyák póráz nélkül 
lehetnek. Az önkormányzat által fel-
kínált két alternatíva közül a Bocskai 
utca és a Szigligeti utca közötti rész 
mellett döntöttek a gazdák – tájékoz-
tatta lapunknak Lipcsei Szabolcs, a 

Zöldprogram Iroda vezetője. 
Az új helyszínen mintegy 600 négyzet-
méteres kutyafuttató épült szemetessel 
és kutyapiszok-gyűjtővel, játékokkal és 
a gazdáknak padokkal. Megtudtuk, a 
tervek szerint a későbbiekben speciá-
lis ivókutat is felszerelnek a területen, 
amelyből a szomjas kutyákat is megitat-
hatják gazdáik.
A jövő évtől indul a többi kerületi kutya-
futtató felújítása is. A Zöldprogram Iroda 
új kutyafuttatók kialakítására is javasla-
tokat vár a lakosságtól a zoldprogram@
kispest.hu e-mail címen.

Elkészült a kutyafuttató az Üllői úti zöld sávban, a 
Bocskai utca és a Szigligeti utca között; az önkor-
mányzat a kutyásokkal egyeztetve jelölte ki a leg-
újabb kispesti kutyafuttató helyszínét. A tervek sze-
rint a jövő évtől a többi bekerített és jelölt kutyás 
helyet újíttatja fel a kerület. A lakosság újak kialakí-
tását is javasolhatja.

Új kutyafuttató épült 
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egyeztetésfeLÚjítások

könyvajánLó

megbeszélés iskolaigazgatókkal

közmeghallgatás

a Kispesten működő 
oktatási intézmények, 
általános és középisko-

lák igazgatóival találkozott 
december 9-én a kerület 
Fidesz-KDNP színekben ta-
vasszal megválasztott parla-
menti képviselője, dr. Tarnai 
Richárd. A konzultáció része 
volt annak a beszélgetés-so-
rozatnak, amelynek kereté-
ben a kispesti honatya már 
találkozott a polgármesterrel, 
a rendőrkapitánnyal, a gyógy-
szerészekkel, az egyházak 
képviselőivel, lakossági fó-
rumokon a kispestiekkel, a 
civil szervezetekkel, valamint 
a piacok vállalkozóival. A 
mostani találkozón, melynek 
apropóját az oktatási rendszer 
átalakításáról szóló vitairat 
adta, Szathury Kolos önkor-
mányzati képviselő, valamint 
Ékes Gábor és dr. Kovács 
Bence alpolgármesterek is 
részt vettek.
Az országgyűlési képviselő 
jövőbe mutatónak, ugyan-
akkor a hagyományokat 
is megőrzőnek nevezte a 
koncepciót, amelynek főbb 
elemeit röviden ismertette a 
megjelent iskolaigazgatókkal. 

Egyebek mellett említette 
a hat kötelező érettségi tan-
tárgyat, a középiskolások 60 
órás társadalmi feladatát, a 
határon túli osztálykirándu-
lást, az ingyenes tankönyvet. 

Dr. Tarnai Richárd kérte az 
intézményvezetőket, hogy 
tanulmányozzák át a vita-
anyagot, és a következő egy 
hónap során osszák meg vele 
tapasztalataikat, véleményei-
ket. Hozzátette, arra is kíván-
csi, melyek az iskolák legfon-
tosabb problémái, mik azok a 
sürgős feladatok, amelyeket 
orvosolni kell.

A találkozón szó esett az 
önkormányzati választás 
eredményéről is (mint is-
meretes 9 Fidesz-KDNP-s, 
a polgármesterrel együtt 
7 MSZP-s, valamint 1-1 

LMP-s és jobbikos képvi-
selő alkotja az új testületet); 
„együttműködésre vagyunk 
ítélve” – hangsúlyozta ezzel 
kapcsolatban a honatya. Mint 
elmondta, a Fidesz-KDNP 
frakció a konkrét ügyekben 
való együttműködés mellett 
tette le a voksát, ezért frakció-
vezetőként optimistán látja az 
elkövetkező időszakot.

tisztelettel meghívjuk a 
Kispesten élőket a de-
cember 21-én 17 órakor 

kezdődő közmeghallgatásra. 
A meghallgatás a Polgármes-
teri Hivatal I. emelet 41. szám 
alatti díszteremében lesz.

KISPEST
ÖNKORMáNyZATA

A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, 
valamint a Magyarországi 
Cigányokért Közalapít-
vány Kuratóriuma Roma 
Intervenciós Keret pályá-
zatot hirdet magánszemé-
lyeket érintő, veszélyezte-
tő lakhatási krízishelyzet 
elhárításának és megoldá-
sának támogatására.
A pályázatok benyújtási 
határideje: folyamatos a 
28,5 millió Ft keretösszeg 
erejéig. 

Jelentkezni az alábbi cí-
men lehet: Kisebbségek 
Háza Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, 1191 Bp., 
áruház köz 2-4.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy a decemberi mun-
kaszüneti napok körüli 
munkarend a Polgármes-
teri Hivatalban az alábbiak 
szerint alakul:
December 24. (péntek) a 
hivatal ZáRVA tart.
December 27-31-ig téli 
igazgatási szünet a hivatal 
ZáRVA tart, kivétel az ok-
mányiroda, mely decem-
ber 27-én (hétfő) és 29-én 
(szerda) ügyeletet tart 
8.00-16.00 óráig (lakcím-
bejelentés, elkészült ok-
mányok átadása (útlevél, 
vezetői engedély, személy-
azonosító igazolvány), 
haláleset anyakönyvezése, 
mozgásában korlátozott 
parkolási igazolványának 
kiadása, ügyfélkapu re-
gisztráció).
2011. január 3. (hétfő) a 
hivatal első munkanapja.
Megértésüket köszönöm.

DR. ISTVáNFI SáNDOR
címzetes főjegyző

pályázat Ünnepi
munkarend

tájékoztató

Dr. Tarnai Richárd, Kispest 
országgyűlési képviselője 
fogadóóráját minden hó-
nap harmadik szerdáján 
18.00 és 19.30. között az 
Ady Endre út 140. alatti 
KDNP Irodában tartja.

FogadóóraJövőre induló fejlesztések

a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat III. 
és V. Számú Gondozási 

Központjának nyári aka-
dálymentesítése után 2011 
januárjában veszi kezdetét az 
„I. Számú Gondozási Köz-
pont fejlesztése” című beru-
házás. Keretében a Wekerlei 
Gondozási Központ (Corvin 
Krt. 32.) mintegy 40 millió 
forintos uniós támogatásból 
megújul. Az összegből sor 
kerül a központ által nyúj-
tott szolgáltatások bővítésé-
re, fejlesztésére, valamint az 
épület részleges felújítására 
és akadálymentesítésére 
is. A kreatív foglakozások 

fejlesztésének jegyében, az 
egyéni gondozási tervekben 
meghatározottak alapján, 
az ellátottak különböző 
szinten tartó foglakozáso-
kon vehetnek majd részt: 
többek között egyéni és 
csoportos tornákon, kéz-
műves foglakozásokon, fő-
zési és kertészeti speciális 
ismeretek elsajátításán. A 
foglakozásokkal összefüg-
gésben kreativitást fejlesztő 
segédeszközök, agyagégető 
kemence és két komposztá-
ló berendezés beszerzésé-
re, valamint bio-hobbikert 
kialakítására is sor kerül. 
A felújítási munkálatok 

eredményeként a burkolati 
elemek cseréjére, személy-
emelő beépítésére, akadály-
mentes parkoló kialakításá-
ra, valamint akadálymentes 
ajtók kialakítására is sor 
kerül. A munkálatok nyár 
elején fejeződnek be.
Kispest önkormányzata 
2010. december 6-án aláírta 
a Forrásház Gondozási Köz-
pont kivitelezőjével a kivite-
lezési munkálatokról szóló 
építési szerződést. Informá-
cióink szerint a munkaterü-
let átadása 2010. december 
6-án megtörtént, és a szer-
ződés szerint a munkálatok 
2010. március 31-ig tarta-

nak. A Forrásház Gondozá-
si Központ a Dobó Katica 
u. 18. szám alatti, jelenleg 
használaton kívüli paneles 
óvoda új funkcióinak meg-
felelő átépítésével kap helyet 
Kispesten. A beruházás célja 
négy, egymásra épülő szintű, 
komplex szociális foglalkoz-
tatási szolgáltatást nyújtó 
Forrásház Gondozás Köz-
pont kialakítása. A fejlesztés 
során megfelelő épületet és 
parkosított udvart építenek, 
emellett fejlesztőeszközöket, 
bútorzatot és informatikai, 
műszaki eszközök vásárol-
nak, valamint kidolgozzák a 
szakmai programot is.

tájékoztató

beruházás

feLhívás

Januárban két nagyobb kerületi beruházás helyszínein is komoly munkák indulnak.

A kispesti oktatási intézmények igazgatóit invitálta konzultációra 
dr. Tarnai Richárd, a kerület tavasszal megválasztott országgyű-
lési képviselője december 9-én az Ady Endre úti Fidesz-irodába. 
A találkozó apropóját az oktatási rendszer átalakításáról szóló 
– a szaktárca honlapján is olvasható – vitairat adta.

Drogterápia
budapesttől 35 km-re bent-
lakásos drogterápiás otthon 
működik azok számára, 
akik szabadulni szeretnének 
drogfüggőségükből. www.
drogterapia.hu

Piac környéki javítások

Édesanyám főztje

a piac környékén több 
nehézség is megoldás-
ra vár, egy november 

végi megbeszélésen az ott 
dolgozók is jeleztek több 
sürgető gondot – tájékoz-
tatta lapunkat dr. Kovács 
Bence, Kispest alpolgár-
mestere. Rossz állapotban 
van a piac mögötti úgy-
nevezett szervizút, mivel 
gödrök, kátyúk nehezítik 
a piaclátogatók mozgását, 

nincs kellő mennyiségű 
szeméttároló sem a piac 
területén és a Trefort iskola 
előtti parkolóban is több a 
lyuk, mint a sima felület – 
sorolta a „piacosok” kéré-
seit az alpolgármester. Dr. 
Kovács Bence elmondta, a 
problémák megoldása már 
elkezdődött. Megtudtuk, az 
önkormányzat az időjárás 
függvényében már meg-
kezdte a szervizút kátyú-
zását, és az oktatási intéz-

mény előtti földburkolatú 
parkoló egyenetlenségeit 
elkezdték eltüntetni, emel-
lett decemberben a piac te-
rületén mintegy 5-7 darab 
szemétgyűjtőt is elhelyez-
nek. Az alpolgármester la-
punknak hangsúlyozta, az 
önkormányzat a jövőben is 
folytatja a párbeszédet an-
nak érdekében, hogy minél 
kulturáltabb körülmények 
fogadják a kerületieket a 
kispesti piacon.

igazi különlegességgel lepte 
meg a kultúrtörténet és a 
konyhaművészet kedvelőit 

az ünnepekre a Babér Kiadó. 
Az Édesanyám főztje egy-
szerre lebilincselő olvasmány, 
képes album és szakácskönyv: 
40 híres magyar férfi vall 
gyermekkoráról, a szülői ház-
ról és az örökre felejthetetlen 
otthoni ízekről. Pákozdi Judit 
gasztronómiai újságíró ismert 

színészek, jeles írók és mű-
vészek, sportolók, tudósok és 
közéleti emberek visszaemlé-
kezéseit, illetve az elmúlt 30 
évben velük készített interjú-
kat gyűjtötte kötetbe; az írások 
bepillantást engednek egy-egy 
család történetébe, abba, hogy 
az elmúlt fél évszázad történel-
me milyen lenyomatot hagyott 
életükben, s az édesanyák, 
nagymamák kézzel írott re-

ceptes könyveibe. A memoá-
rokból kiderül, hogyan készült 
Agárdi Gáboréknál a kömény-
magleves, Koós Jánoséknál 
a sültpaprika-saláta, Lázár 
Ervinéknél a torokfájós husi, 
Papp Laciéknál a babsaláta, 
Puskás Öcsiéknél a tepsis 
csülök, Sinkovits Imrééknél 
a kávékrém torta és Várszegi 
Asztrik főapát kedvence, a 
lekváros darakocka.

Több probléma is felvetődött az önkormányzat és a Kossuth 
téri piacon árusító vállalkozók november 29-i egyeztetésén, az 
elmúlt időben a kerület már igyekezett is orvosolni a hibákat.

Magyar hírességek vallanak az otthonról és a felejthetetlen 
ízekről.
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környezetÜnk kuLtÚra

Növekvő igény a kom-
posztáló eszközökre 

tehetségkutató verseny

hivatali nyugdíjasok
köszöntése

az otthoni zöldhulladé-
kok újrahasznosításában 
nyújt segítséget az ön-

kormányzat tavaly indított 
komposztáló programja. 
Elsősorban azért, hogy a ház-
tartásokban keletkezett „zöld 
javakat” helyben komposztál-
ják, helyben forgassák vissza 
a kispestiek – hangsúlyozta 
lapunknak a polgármesteri 
hivatal Zöldprogram Irodájá-
nak vezetője. Lipcsei Szabolcs 
a program előnyeiről szólva 
hangsúlyozta, egyrészt hul-
ladék helyett hasznos anyag 
keletkezik, és még a szállítási 
költségek is megspórolha-
tók. A főkertész kijelentette, 
amennyiben a kerületi prog-
ram ilyen ütemben folytatódik 
tovább, úgy 8-10 év kell ah-
hoz, hogy a város jelentősen 
megérezze a program jótékony 
hatását. Megtudtuk, jelen-
leg évente mintegy 7-8 ezer 
köbméter avart szállítanak el 
a közterületekről, a program 
eredményeképpen ez is csök-
kenthető lesz. A szakember 

lapunknak kifejtette, tapaszta-
latok szerint a háztartásokban 
keletkezett hulladékok 20-30 
százaléka komposztálható, így 
mindenki pénzt tud megtaka-
rítani azzal, ha komposztál.
A program nagy népszerű-
ségnek is örvend a kerületben, 
hiszen idén a háztartási „zöld 
javak” számára összesen 284 
komposztáló ládát, a kerti 
avar hasznosítására 234 kom-
posztáló rácsot osztott ki az 
önkormányzat ingyenesen a 
kispestiek között. Lipcsei Sza-
bolcs elmondta, a jelentkezők 
között nemcsak családi házban 
lakó magánszemélyek, hanem 
intézmények és társasházak is 
voltak. Megtudtuk, az önkor-
mányzat megbízása alapján a 
komposztáló kerület szakmai 
háttérmunkáját – többek kö-
zött előadások szervezését és 
tanácsadást – a SZIKE Kör-
nyezet- és Egészségvédelmi 
Egyesület végzi. A program 
részleteiről a www.szike.eu 
honlapon lehet bővebben ol-
vasni.

2003 óta hagyomány, 
hogy a Magyar Köz-
tisztviselők és Közalkal-

mazottak Szakszervezetének 
helyi csoportja az év vége felé 
ünnepséget szervez azoknak 
a már nyugdíjba vonult kollé-
gáknak, akik legalább öt évig 
dolgoztak az önkormányzat-
nál, illetve a polgármesteri 
hivatalban vagy a jogelőd 

kerületi tanácsnál. Az idei 
rendezvényre 72 egykori ön-
kormányzati dolgozót vártak 
a szervezők. 
Vinczek György alpolgármes-
ter az önkormányzat nevében, 
valamint Fényes Gábor szak-
szervezeti vezető köszöntötte 
a régi munkatársakat, akik 
vásárlási utalványt kaptak 
ajándékba.

a versenyt budapesti zene-
iskolák növendékeinek 
hirdették meg két korcso-

portban, melyre összesen 34 
gyerek jelentkezett – tudtuk 
meg a rendezvény szervező-
jétől, Benkő Orsolyától. A 
november 27-i, a VIII. kerületi 
zeneiskolában tartott döntőben 
8 gyerek kapott  elismerést, 
különdíjként pedig mind a 
nyolcan felléphetnek a Mű-
vészetek Palotájában 2011. 
január 29-én rendezendő Han-
gulatkoncert résztvevőiként. 
A Magyar Értékekért Patróna 

Egyesület két éve alakult, ala-
pítói Jókai Anna Kossuth-díjas 
írónőt kérték fel tiszteletbeli 
elnöknek. A Kispesten élő 
írónő lapunk megkeresésére 
hangsúlyozta, a civil szervezet 
elkötelezett a hagyományos 
értékek mellett, a szociálisan 
hátrányos helyzetűek, szegé-
nyek védelmében. Legfonto-
sabb céljaik között a kulturális 
értékek előmozdítása szerepel. 
Eddig szerveztek már többek 
között jótékonysági bált, iro-
dalmi estet és tehetségkutató 
versenyt is.

Kispesten 2009-ben indult el a kerületi 
komposztáló program. Idén tovább foly-
tatódott a program, és újabb több száz 
igénylő kapott a kerülettől komposztáló 
edényeket.

Hangszeres komolyzenei tehetségkutató 
versenyt rendezett novemberben a Ma-
gyar Értékekért Patróna Egyesület. A 
november 27-i döntőben 18 fiatal mérte 
össze tehetségét.

Nyolcadik alkalommal köszöntötték a 
polgármesteri hivatal és az önkormány-
zat egykori, már nyugdíjas munkatársait 
november 30-án a városházán.

A szerb kultúra estjére várta 
az érdeklődőket a Kispesti 
Szerb Önkormányzat decem-
ber 4-én a KMO Művelődési 
Házban. Az eseményen Miša 
Silaški becsei tamburazene-
kara szórakoztatta a közönsé-
get, közreműködött a Tabán 
Szerb Táncegyüttes, a Nikola 
Tesla Szerb általános Iskola 
gyermek tánccsoportja, vala-
mint a Magyarországi Szerb 
Színház. Az est vendége volt 
Zombornak, Kispest testvér-
városának a polgármestere is.

szerb est a 
kmo-banidén is állított advent első 

vasárnapján kettős keresztet 
a Kispesti Jobbik alapszer-

vezete a kispesti skála mellett. 
Lázár Tamás önkormányzati 
képviselő (Jobbik) lapunknak 
elmondta: „fontosnak tartjuk, 
hogy a nagy rohanásban kicsit 
megállva elgondolkodjunk 
azon, hogy miről is szól va-
lójában a karácsony ünnepe. 
Talán ezzel a kereszttel se-
gíthetünk” – mondta Kispest 
közbiztonsági tanácsnoka, 
aki megragadva az alkalmat a 
Kispesti Jobbik alapszervezete 
nevében minden kispestinek 
áldott Karácsonyt és Boldog 
Új Évet Kívánt.

Keresztállítás

Jókai anna  Kossuth-díjas kispesti írónő gratulált a legjobbaknak
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soha semmire nincs időnk, 
olyan gyorsan jár a nap. 
Én is nagyon ritkán lá-

tom a barátaimat.- idézem fel 
magamban a Tolcsvay testvé-
rek dalát most, advent idején. 
Karácsonyra készülődve az 
IDŐ érdekel. Az, hogy miként 
tudjuk minél tartalmasabbá 
tenni a számunkra kijelölt 
– és ismeretlen hosszúságú 
– órákat, napokat és éveket. 
Hiszem, hogy a másoknak 
adott idő teszi értelmessé és 
tartalmassá a földi életet. A 
magunknak kuporgatott idő 
viszont reménytelenné, sivár-
rá alakítja napjainkat.
Pár hete beköszöntött a vá-
rakozás, a remény ideje. Van 
lehetőségünk végiggondolni, 
mi a fontos és mi a haszonta-
lan életünkben. Érdemes
adventben a rohanás helyett 
a várakozás szépségét átélni. 
A sötétben először csak egy 
gyertyát gyújtottunk meg az 

adventi koszorún és napokig 
néztük a pislákoló világot. 
Aztán újabb gyertya csatla-
kozott hozzá, és hamarosan 
meggyújtjuk a negyediket is, 
és végre már a fény fogja be-
tölteni otthonunkat, legyőzve 
a sötétséget. Ezt a nagyszerű 
időszakot Szent Miklós püs-
pök nyitotta meg, aki megta-
nította, mi is az a szolidaritás, 
a nálunk nehezebb helyzetben 
lévők megsegítése. Köszön-
jük! Az adventi koszorú pedig 
megtanít: a legnagyobb sötét-
ségből is mindig világosság 
lesz. Megtanít a reményre.  A 
remény pedig nem önáltatás, 
hanem ahogy Illyés Gyula 
fogalmaz: „A legnagyobb bá-
torság: a remény”. Ezért aztán 
a reményben élő, várakozó 
emberek a legbátrabbak, őket 
nem lehet megfélemlíteni, 
megtörni. Mert ők „nem csak 
a jelen foglyai, hanem a jövő 
várományosai” (Pilinszky). 

Karácsonyra pedig adjuk azt 
a társunknak, családunknak, 
amiből mindig a legkevesebb 
van és ami ezért a legértéke-
sebb: az IDŐNKET! Legyünk 
merészek! Kapcsoljuk ki 
Szentestére és Karácsonyra 
a telefonunkat, nem aggo-
dalmaskodva amiatt, hogy 
valami fontosról lemaradunk, 
vagy valaki megsértődik. Az 
ünnepi vacsora és ebéd után 
ne a TV-t kapcsoljuk be, ha-
nem üljünk le és hallgassuk 
meg a másikat. Csináljuk azt, 
amit a másik szeretne. Ha az 
előkészületekben sem hajszol-
ja senki magát halálra, akkor 
talán az oly gyakori „ünnepi 
veszekedés” is megspórol-
ható. Egy egyszerűbb étel és 
nem tökéletesen tiszta szoba is 
megteszi ugyanis, ha jó han-
gulatban van együtt a család.
Nálunk, a családban is nagy a 
készülődés. A gyerekek baráta-
ikkal együtt már gyakorolnak 

a szentestei templomi pász-
torjátékra, ahol lesz közülük 
pásztor, angyal, sőt újszülött 
Gáspár fiam lesz maga a Kis 
Jézus (nevéből adódóan pár év 
múlva a háromkirályok egyike 
is lehet majd). Sok jóakaratú 
emberrel, baráttal együtt fel-
idézzük ilyen módon a 2000 
évvel ezelőtti csodát, utána 
pedig otthon  jön el hozzánk, 
Akire vártunk. Ilyenkor nincs 
különbség gyermek és felnőtt 
közt és ez maga az Ünnep.
Legyünk hát bátrak! Adjuk 
egymásnak az időnket és 
hiszem, hogy szép lesz az 
ünnepünk. „-…kívül és belül: 
poklosan örvényült, háborult 
világ, de a remény sohasem 
meghaló, ha minden utolsó 
szalmaszál ABBÓL A Já-
SZOLBÓL VALÓ!” (Nagy 
Gáspár)
áldott Karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánok Mind-
nyájuknak!

dr. tarnai richárd, Kispest országgyűlési KépviselőJéneK rovata

ilyenkor év vége felé szok-
tuk köszönteni a Kispesti 
Atlétikai Club kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó sportolóit 
és azokat a közbiztonságun-
kért dolgozó rendőröket, tűz-
oltókat és polgárőröket, akik 
sokat tesznek azért, hogy 
Kispest nyugodtabb város-
része lehessen a fővárosnak. 
Természetesen nem egy ren-
dezvényen, de idén úgy esett, 
hogy a két ünnepi alkalom 
egy héten, egymást követő 
napokon történt. Persze nem 
csak ezért töprengtem el a na-
pokban azon, hogy az elmúlt 
években is mennyire fontos 
volt számunkra a sport, az 
egészséges életmód támoga-
tása és a közbiztonságunkért 
tevékenykedők segítése, ha-
nem azért is, mert hamarosan 

a következő évi feladatokat 
is konkretizálnunk kell. El 
kell fogadnunk először a költ-
ségvetési koncepciót, majd 
valamikor jövő februárban 
Kispest költségvetését is. Azt 
hiszem, bízhatunk abban, 
hogy ezek a kérdések minden 
képviselő számára fontosak, 
ezért van remény arra, hogy 
a következő évben és az azt 
követő esztendőkben is tu-
dunk tenni azért, hogy mind 
a sport támogatását, mind a 
közbiztonsági fejlesztések 
előmozdítását, a rendvédelmi 
szervek segítését kiemelt cél-
ként kezeljük. Az elmúlt négy 
év sportfejlesztésein túl – 
gondolok itt a műfüves sport-
pályák építésére, az évről évre 
jelentősen növekvő sportcélú 
pénzügyi támogatásokra, 

vagy akár a Bozsik stadion 
ügyének rendezésére – fontos, 
hogy a következő években 
elérjük a két önkormányzati 
sporttelep, a KAC pálya és a 
Zoltán utcai sportcentrum át-
fogó felújítását, hogy abban az 
iskolánkban, ahol nincs még 
tornaterem, megépülhessen 
az, s hogy a Puskás iskolában 
is el tudjuk végre indítani a 
kerületi sportcsarnok meg-
építését. Ékes alpolgármester 
úrral már váltottunk pár szót 
ezekről az ügyekről, s azt lá-
tom, benne is megvan az aka-
rat és az ambíció, hogy ezen a 
területen előre lépjünk. Ezért 
is bíztam meg helyettesemet 
azzal, hogy dolgozzon ezen a 
területen is. Hasonló módon 
sok dolgunk lesz jövőre a 
közbiztonság kérdésében is. 

Bár alapvetően a kormány fel-
adata a rendvédelmi szervek 
működtetése, irányítása, ne-
künk a jövőben is segítenünk 
kell a munkájukat. Tovább 
kell gondolnunk a térfigyelő 
programot, a kerületőrség 
esetleges bővítését, és minden 
olyan lehetőséget számba kell 
venni, amivel nem csak a sta-
tisztikákon tudunk javítani, 
de azon is, hogy egyre többen 
érezzék úgy, hogy Kispest 
valóban egy biztonságos vá-
rosrésze Budapestnek. Persze 
ez csak két kisebb, de jelentős 
terület, ami a következő évek-
ben feladatot ad nekünk, az 
oktatáson, a bölcsődei férő-
helybővítésen, a szociális, az 
begészségügyi és a kulturális 
kérdéseken túl. Jövőre sem 
fogunk unatkozni, az biztos!

év végén a sport és a
közbiztonság fontosságáról

gajDa péter poLgármester rovata

„Adjuk egymásnak az időnket, és 
szép lesz az ünnepünk”

Kac-os sportolók elismerése
t izenöt sportembert jutal-

maztak Az év sportolója 
december 8-i díjátadó 

ünnepségen a Városházán. 
Az önkormányzat és a Kis-

pesti Atlétikai Club (KAC) 
közös díjait idén is azok 
kapták, akik a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező, több 
mint 100 éves klub legjobb 

eredményeit érték el sport-
águkban ebben az évben. 
A díjazottakat és vendége-
ket az önkormányzat nevé-
ben köszöntő Gajda Péter 
polgármester beszédében 
elmondta, idén nyugodt 
gazdasági évet könyvelhet-
nek el a kerületben a sport 
területén is a szakemberek. 
Hangsúlyozta, a jövőben 
kiemelt szerepet szán az ön-
kormányzat a KAC Katona 
József utcai sporttelepének. 
Az elképzelés szerint felújí-
tanák, modernizálnák a léte-
sítményt, de természetesen a 
korszerűsítés után továbbra 
is mindenki számára hasz-
nálható, nyitott sporttelep 
maradna – mondta a polgár-
mester. Az eseményen Ékes 
Gábor és Vinczek György 

alpolgármesterek, valamint 
Lázár Tamás közbiztonsági 
tanácsnok is részt vett.
A díjakat a polgármester és a 
KAC ügyvezetője, Jobbágy 
István közösen adták át a leg-
jobbaknak. A judósok közül 
Nagy-Czirok László, Kovács 
András, Tüzekker ádám és 
Nagy-Czirok Kálmán lett Az 
év sportolója, a kézilabdás 
lányok közül Szamosi Lí-
via, Péntek-Dózsa Katarina, 
Varga Vanda, Kovács Olga 
Zsófia, Pandur Evelin és 
Rösch Vivien kapta meg az 
elismerést. Az atlétika szak-
osztályból Liszonyi Szilvia 
és Marton Dénes vehette át a 
díjat, míg a teniszezők közül 
Weisz Tamás, Molnár Csaba 
és Vadkerti Péter érdemelte 
ki az elismerést

bolyai-témahét
az idei Bolyai-témahetet 

– november végén – a 
biodiverzitás jegyében 

rendezték meg a Bolyai isko-
lában. A környezetvédelem, 
-megóvás a legszűkebb lakó-
környezetünkre összponto-
sított. A fotópályázat témája 
is ezt sugallta: Legkedvesebb 
helyem Kispesten. A fényké-
pek ötletes formációkban azt 
hangsúlyozták: a gyerekek 
szeretik a lakótelep parkja-
it, tereit, fasorait, szobrait, 
fényeit. Az iskolai aulába 
beemeltük a Fő utcát, temp-
lomimitációval, fotókkal, 
a kerületről szóló verssel, 
avarszőnyeggel, utcatáblával, 
fákkal. Emléktáblát avattunk 
iskolánk szoboralkotójáról, 
Boldogfai Farkas Sándorról, 
aki 57 éve készítette  az is-
kolánkat őrző bronzszobrát, 
a Dogot. A Bolyai-témahét 
keretén belül vetélkedőt ál-
lítottunk össze Bolyai János 

életéről és munkásságáról. A 
kerületi komplex természet-
tudományi versenyünkre 11 
kerületi csapat nevezett be. 
I. helyezett a Gábor áron 
iskola csapata lett, a II. díjat 
az Erkel Ferenc iskola nyerte 
el, a III. díjnak a Pannónia 
iskola lelkes csapata örülhe-
tett.  A tehetséggondozó ke-
rületi versenyt iskolánk több 
mint 20 éve rendezi meg, és 
nyújt kitüntetett figyelmet a 
kevés óraszámú, méltatlanul 
háttérbe szorított természet-
tudományi tantárgyaknak. A 
témahéten iskolánk tanulói 
látogatást tettek a Magyar 
Természettudományi Múze-
umba is, ahol a Hatlábúak in-
teraktív világát ismerhették 
meg. ásványkiállítás, szelek-
tív hulladékgyűjtés és iskolai 
avargyűjtés szerepeltek még 
a hét kiemelt programjaiban.

R. É.

oktatás

sport
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h ölgyeim és uraim! 
Arra gondoltam, hogy 
a világszerte közelgő 

TRON: Az örökség apropó-
ján nem ártana egy kis nosz-
talgiázás, na meg kibúvónak 
sem utolsó, miután még én 
magam sem láthattam ezt az 
újkori vizuális csodát; szóval 
ezúttal inkább egy, a régi idők 
úttörőjét fogom bölcsen fel-
eleveníteni (semmint, hogy itt 
áradozzak az új őrületről).
Képzeljünk csak el egy jövőt, 
melyben a komputerek világa 
épp olyannyira igazi, mint a 
sajátunk! Ebbe a veszélyekkel 
teli virtuális valóságba szám-
űzetik bizonyos Kevin Flynn 
(Jeff Bridges), aki csupán egy-
kori céges riválisa ellen akart 
bizonyítékokat szerezni arról, 
hogy az a megátalkodott alak 
az ő ötleteit ellopva jutott fel 
a csúcsra. Beledigitalizálód-
va hát a világuralomra törő 
Mesterkontroll-program (!) 
által dirigált rendszerbe, élet-
halálharc gladiátor-játékokat 
játszatnak vele, ám ő az első 
adandó alkalommal megszö-
kik, két (amúgy program, 
nem felhasználó) fogolytár-
sával egyetemben. A hajsza 
közben kiderül hogy egyikü-
ket, a titokzatos Tron-t (Bruce 
Boxleitner) arra tervezték, 
hogy rebellisként megdöntse 
az elnyomó hatalmat, ezért 

aztán Flynn megtesz mindent 
hogy segítse a programot cél-
ja elérésben, mondván: végül 
hátha ő is visszajuthat a saját 
világába.
Bizonyára sokan emlékeznek 
még erre a sci-fire, amely 
a 80-as években a virtuális 
valóság témáját az elsők kö-
zött boncolgatta, méghozzá a 

maga idejében lenyűgözőnek 
számító CGI technika alkal-
mazásával. Akkoriban min-
denki falta a frissen megjelent 
videojátékokat, amik ma már 
talán röhejesnek tűnhetnek a 
bámulatosan fapados grafi-
kájukkal, ám mégis vitatha-
tatlanul megalapozták korunk 
filmes és játékpiacát. 
Összességében jókor jött 
tehát Steven Lisberger legen-
dás műve, az akkortájt szinte 
minden számítógépező gyer-
mek álmát megtestesítő ötlet; 
bekerülni valahogy a játékok 
világába, hogy aztán első szá-
mú résztvevőjévé válhassunk 
a tébolyult kalandoknak.

a hiba az ön
rendszerében volt…

TRON – Avagy a számítógép lázadása
(1982)

fiLmajánLó

jubiláló galambászok 

az első hírvivésre alkal-
mas galambokat már 
több mint 4000 éve te-

nyésztették ki Szíriában, az 
első újkori postagalamb-ver-

senyeket pedig Belgiumban 
rendezték az 1820-as évek-
ben. A verseny lényege, hogy 
a galambokat egy megadott 
helyre elszállítják, majd on-
nan a lehető legrövidebb idő 
alatt hazarepülnek a mada-
rak. A belgiumi galambok 
terjedtek el a világon, meg-
alapozva az egyes országok 
galambsportját. A mai Ma-
gyar Postagalambsport Szö-
vetség elődje, az első hazai 
galambász egyesület 1882. 
január 7-én alakult meg Ko-
lumbia néven. Ebből vált ki 
1930. szeptember 13-án há-
rom csoport, s ezek egyike 
lett a Kispesti B-5 Magyar 
Postagalambsport Egyesület 
jogelődje. A II. világháború 
után a komáromi galambok-
ból kezdődött a tenyésztés, 
majd import galambok is 

érkeztek az országba. A kis-
pesti egyesületnek az 1950-es 
években több mint 250 tagja 
volt, a hírvivő postagalambok 
tartásához engedély kellett. 
Jelenleg húsz lelkes galambász 
hódol a sportnak a kerületben. 
Mindezeket a rendezvényt 
megnyitó elnök, Kucsera 
György rövid galambsport-
történeti összefoglalójából 
ismerhette meg a hallgatóság 
a szombati ünnepségen. 
Pethő Attila, az országos 
szövetség főtitkára jubileumi 
kupa átadásával köszöntötte 
a magyar postagalambsport-
nak a múltban és a jelenben 
is több országos bajnokot adó 
egyesületet, majd átadták a 
kupákat és elismeréseket a 
tavaszi és őszi versenysze-
zonban jelentős sikereket elért 
versenyzőknek.

idén másodszor kaptak 
uniós élelmiszeradományt 
a legszegényebb kispesti 

családok – akik kapcsolatban 
állnak az önkormányzattal, 
és rendszeresen részesülnek 
szociális segélyekben –, az 
önkormányzat és a katolikus 
Karitász együttműködésének 
köszönhetően. Hatszáz család 
a december elején vehette át a 
csomagokat az Üllői 250. alatti 
Szolidaritási Központban. A 
nagycsaládosok 8 kg cukrot, 
10 kg lisztet, 14 kg tésztát és 
4 kg vitaminital-port kaptak. 
A kisebb családok csomagja 4 
kg cukorból, 5 kg lisztből, 7 kg 
tésztából és 1 kg vitaminpor-
ból állt.

szabadidő szabadidő

Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Kispesti B-5 Ma-
gyar Postagalambsport Egyesület tagsága november 27-én. A 
Halásztanya étteremben tartott rendezvényen díjakat vehettek 
át az éves versenyidőszak legeredményesebb galambászai.

December eleje a Mikulás-programok 
jegyében teltek Kispesten. 

Hatszáz kispesti nagy- és kiscsalád kap élelmiszeradományt az Európai Unió Élel-
miszer Segélyprogramja keretében a december 6-án indult akcióban. A több kilónyi 
lisztet, cukrot, tésztát és vitaminital-port az Üllői 250. alatti Szolidaritási Központ-
ban vehették át a rászoruló családok.

Kispesti Mikulások

rászoruló kispestiek kapnak élelmiszert 

december 3-án Miku-
lás-napi ünnepséggel 
kedveskedett a kerület 

gyermekeinek a Kispesti Vér-
adók Egyesülete. A Kispesti 
Kaszinó épületében tartott 
rendezvényre a szervezők 
több mint száz gyermeket 
vártak. Már belépéskor sza-
loncukorral és édességgel 
lepte meg a Mikulás a kicsi-
ket, valamint az egyesület 110 
mikulás csomaggal is készül, 
amiket a gyermekeknek aján-
dékoztak. A tervezett műsor 
ugyan elmaradt, helyette 

azonban játszóházat rendez-
tek be az épületben, ahol lufik 
társaságában szórakozhattak 
a gyerekek, és a felnőttek 
egyaránt. Egy kis bemelegí-
tő játék után megérkezett a 
kicsik közé a Mikulás, akit 
hatalmas lelkesedéssel fogad-
tak, és az alkalomhoz illő ver-
sekkel, dalokkal köszöntöttek 
a gyerekek.
A kispesti Üllői úti könyvtár 
is a karácsony és a Mikulás 
köré szervezte december 4-i 
programjait. Először Tóth 
László népzenész Téli dalla-
mok címmel tartott népzenei 
előadást. A kicsik nemcsak 
szájtátva hallgathatták az is-
mert mondókákat – többször 
maguk is bekapcsolódva –, 
de köszönhetően az előadó 
közvetlenségének még a 
zeneszerszámokkal is meg-
ismerkedhettek. A zenét a 
Szabad Ötletek Színházának 
Szeretlek Mikulás című elő-
adása követte a könyvtárban. 

Ugyanaznap az MSZP kispes-
ti szervezete – önkormányzati 
képviselők és a nőtagozat –, 
és a Gyermekjóléti Központ 
közös szervezésében150 
gyermeket látott vendégül a 
KMO-ban. Az Aranyszamár 
Társulat szervezésében a Pó-
rul járt krampuszok című da-
rabot mutatták be, majd utána 
ajándékcsomagokat kaptak a 
résztvevők.
A kerületi diákok hat helyszí-
nen mérhették össze ügyessé-
güket a december 2-5. között 
rendezett kerületi Mikulás-

kupa sportversenyein. Volt 
partizánkidobós lányoknak az 
Ady iskolában, asztalitenisz a 
Gáborban, valamint labda-
rúgó tornák a Puskásban, a 
Vassban, a Bolyaiban és az 
Eötvös iskolában. Utóbbiban 
vasárnap az óvodásoknak 
játékos ügyességi vetélkedőt 
is szerveztek. A heti sport-
programok december 5-én 
értek véget, a Mikulás-tú-
rán a Gémes Természetjáró 
Egyesület szervezésében a 
Pesthidegkútra kirándultak 
az érdeklődők.
December 5-én közösen ren-
dezett Mikulása-napi ünnep-
séget a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és az LMP a 
Kispesti Vigadóban. A szer-
vezők zenés műsorral lepték 
meg a mintegy 200 résztve-
vőt –, melyen fellépett Farkas 
Zsolt, a Khamoro együttes 
vezetője – és Mikulás-csoma-
gokkal kedveskedtek a gyere-
keknek.

Több ezren vagyunk, akik-
kel együtt él a családjukban 
a felnőtt, idősödő értelmi, 
illetve halmozottan fogyaté-
kos hozzátartozója. A lelki 
egészségvédelemre nekünk 
is szükségünk van, melyet az 
elszigetelődés megakadályo-
zása, a hasznos elfoglaltság 
biztosítása foglal magában. A 
Méltóságteljes  Életért Alapít-
vány azért jött létre, hogy ezen 
családok tagjaival együtt gon-
dolkodjon. Kíváncsian várjuk: 
Milyen megoldhatatlannak 
vélt probléma foglalkoztatja? 
Van-e konkrét elgondolása, 
javaslata, mellyel jobb lehet-
ne életük? Bátran fejtsék ki 
elképzelésüket, mert az így 
összegyűjtött tapasztalatok 
alapján tudunk és fogunk 
tovább lépni. Leveleiket az 
alábbi címre kérjük küldeni: 
Méltóságteljes Életért Ala-
pítvány 1476 Budapest 100, 
Postafiók 104. 

MÉLTÓSáGTELJES 
ÉLETÉRT

ALAPíTVáNy

segítsük 
egymást a
gondokban!

A Kispesti Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat 
2011. január 4. 18 órától 
közmeghallgatást (lakossá-
gi fórumot) tart a Kisebbsé-
gek Házában (áruház köz 
2-4.). Minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

LENGyEL KISEBBSÉGI 
ÖNKORMáNyZAT

Lengyel köz-
meghallgatás
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oktatás közbiztonság fogLaLkoztatásDíj

olimpikon Kispesten „Kerületőrséget is
létre kell hozni”

„cél a foglalkoztatás 
növelése”Sydney olimpiai bajnoka, Kósz Zoltán vízilabdázó volt a vendé-

ge a Ganz ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és 
Szakiskolának december 7-én.

a világhírű sportoló a 
Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskolájának 

(MÜTF) sportnagykövete-
ként az intézmény „10 000 
kézfogás a jövőért” című 
programjának keretében 
érkezett Kispestre. Kósz 
Zoltán olimpiai bajnok vízi-
labdakapus a Ganz ábrahám 
középiskolában saját példá-
ján keresztül népszerűsítette 
az egészséges és felelősség-
teljes életmódot, valamint a 
környezetvédelem, a sport 
és a tanulás fontosságát. A 
sikeres sportoló előadásában 
többek között felelevenítette 
sydney-i olimpiai élményeit, 
beszélt a sporthoz nélkülöz-

hetetlen egészséges táplálko-
zás és a mozgás fontosságá-
ról, és felhívta a figyelmet a 

fiatalok körében manapság 
népszerű energiaitalok káros 
hatásaira is.

Kispest: Az őszi választások 
eredményeképpen először 
jutott be a Jobbik képviselője 
a kispesti önkormányzatba. 
Mik a leglényegesebb célja-
ik?

Lázár tamás: Az egyik 
legfontosabb célunk, hogy 
a képviselő valóban azokat 
képviselje, akiket kell, te-
hát Kispest lakosságát. Ne 
a döntések után próbáljuk 
meggyőzni az adott területen 
élőket annak helyességéről, 
hanem előtte vonjuk be őket 
a döntések menetébe. Végül 
is mi vagyunk értük, és nem 
fordítva. A szakmaiságnak 
mindig felül kell kerekednie 
a pártérdekeken. A szakma 
mutassa meg a helyes irányt, 
és ne a pártlobbik érvénye-
süljenek. Részemről ezen 
leszek. A sportra, kultúrára 
sokkal többet kell költe-
nie az önkormányzatnak. 
Mindnél több embert kell 
(korcsoporttól függetlenül) 
bevonni a körfolyamatba, de 
ehhez lehetőségeket kell biz-
tosítanunk, hogy mindenki 
megtalálja a neki tetsző ága-
zatokat. A fiatalokra kiemel-
ten oda kell figyelni, és nem 
megfeledkezni az idősebb 
korosztályról sem. A mun-
kahelyteremtés szempont-
jából nagyon fontos, hogy 
a kerületfejlesztés területén 
kiváló szakmai munka foly-
jon, mert munkahelyek csak 
így tudnak létrejönni. Ehhez 
minden segítséget meg fo-
gunk adni. 

Az új önkormányzat közbiz-
tonsági tanácsnokának ne-
vezték ki a képviselő-testület 
első ülésén. Tanácsnokként 
miket tekint a legfontosabb 
feladatainak?

Lázár tamás: Nyugodtan 
kijelenthetem, hogy ma a 
közbiztonság az egyik leg-
nehezebb terület. A bűnö-
zést soha nem fogjuk tudni 
megszüntetni, de annak visz-
szaszorítására igen is lehet 
tenni. Mivel az embereknek 
fontos a saját és családjuk 

biztonsága ezért elvárják, 
hogy megfelelő költségvetési 
támogatást biztosítson a kép-
viselő-testület erre a célra. 
Ez eddig nem volt így. Létre 
kell hozni a kerületőrséget 
megfelelő létszámmal, amely 
szorosan együtt működik a 
rendőrséggel és a polgárőr-
séggel. Az utóbbi két szer-
vezet anyagi támogatását 
továbbra is biztosítani kell. A 
kerületőrség feladata lenne a 
folyamatos járőrözés főleg 
gyalogosan és kerékpárral, 
de autó is rendelkezésükre 
állna. Bármilyen jogsértést, 
bűncselekményt látnak, ér-
tesítik a rendőrség ügyeletét. 
Kisebb ügyekben eljárnak. A 
térfigyelő rendszert moder-
nizálni és bővíteni kell. A 
kamerákat önkormányzati 
tulajdonba kell venni, mert 
a bérlés hosszútávon pénz-
kidobás. Társasházak esetén 
az ott lakóknak el kellene 
gondolkozniuk, hogy érde-
mes lenne a lépcsőházak-
ba kamerákat szereltetni. 
Komoly visszatartó hatása 
lenne. A legfontosabb, hogy 
járjunk nyitott szemmel, és 
ha bármi szokatlan vagy 
gyanús dolgot látunk, ne 
legyünk restek, hívjuk fel 
a rendőrség napi 24 órában 
működő ügyeletét. Tel.: 292-
9250. Ha ezt megtesszük, 
akkor már nagyban hozzájá-
rulunk Kispest közbiztonsá-
gának javításához. 

Kispest: Az önkormányzati 
munka nem újdonság az Ön 
számára, hiszen korábban 
is tagja volt a testületnek.

szujkó sziLvia: Egyáltalán 
nem új az önkormányzati 
munka számomra, mivel 
tizenkét évig voltam a 
közművelődési és oktatási 
bizottság elnöke. A mos-
tani ciklusban a képviselő-
testületi munka mellett az 
önkormányzat foglalkozta-
táspolitikai tanácsnokává 
választottak. 
A terület nem idegen, hi-
szen az elmúlt négy évben 
is dolgoztam a közfoglal-
koztatásban. 
Hátrányos helyzetű és 
szociálisan rászorult em-
berekkel, valamint munka-
nélküliekkel foglalkozom a 
Kispest Biztonságáért Kö-
zösségi Jóléti Egyesületben 
(KIJE), melynek vezetője 
vagyok. A szervezet elsőd-
legesen azért jött létre még 
2004-ben, hogy segítse a 
kispesti civil szervezete-
ket, de emellett nagyon 
sok olyan emberrel is fog-
lalkozunk, aki segítségre 
szorul. 
Úgy gondolom, hogy a 
politikusnak mindig azzal 
a munkával kell foglalkoz-
nia, amit rábíznak és ellátni 
azokat a feladatokat a leg-
jobb tudása szerint. Véle-
ményem szerint mindenki 
számára elengedhetetlen 
a folyamatos képzés, amit 
magamra nézve is fontos-
nak tartok. 
Például annak ellenére, 
hogy két diplomával ren-
delkezem, most újra egy 
újabb képzésen veszek részt 
a Corvinus Egyetemen.

Új tisztség az önkormány-
zatban a foglalkoztatási ta-
nácsnok, mik a tervei ezen 
a területen?

szujkó sziLvia: A feladat-
kör és hatáskör a kerete a 
munkámnak, amit a testü-
let hagy jóvá. 
Hogy mit szeretnék, az az 

én kreativitásomon és ter-
mészetesen a lehetőségei-
men múlik majd. Legfonto-
sabb törekvésem az, hogy 
minden módon segítsem a 
kerületiek munkába állá-
sát. 
Fontos célom még, hogy 
minél több uniós pályáza-
ti forrással is bővítsük a 
kispestiek foglalkoztatását 
segítő képzéseket. Ezek a 
képzések eddig is példa-
értékűen működtek a ke-
rületben, például az „Út a 
munkába” program révén 
sok kispesti tudott elhe-
lyezkedni. 
Legutóbb a KMO Művelő-
dési Házban indult olyan 
uniós támogatású projekt, 
amely ingyenes képzéseket 
biztosít, és hasznos infor-
mációkkal szolgál azok-
nak, akik tovább képeznék 
magukat. 
Mivel 2011 az EU orszá-
gokban az önkéntesség éve 
lesz, a kispesti lakosokat 
is bevonnánk a munkába, 
ezért létrehoznánk a „Civil 
önkéntesek házát”. 
Összességében számomra 
a legfontosabb, hogy minél 
több lehetőséget teremt-
sünk arra, hogy a kerületi 
foglalkoztatás tovább növe-
kedjen.

Úszóverseny a születésnapon 
aszületésnapi úszógálán 

188 alsós, 192 felső tago-
zatos tanuló, 8 pedagógus 

és 39 szülő állt a rajtkövekre, 
hogy az egyéni számokban és 
a váltóversenyekben össze-
mérje úszótudását. Idén egy 
újdonsággal is jelentkeztek 
a szervezők: először rendez-
ték meg a generációs családi 
váltót, amelyben nagyszülő, 
szülő és gyermek úszott. Az 
iskolák közötti versenyt végül 
a Kós Károly általános Iskola 
nyerte meg, második az Eöt-

vös, harmadik a Bolyai iskola 
lett. Az összetettben dobogós 
három iskola mellett az egyes 
számokban szép eredményeket 
értek el a Pannónia, az Erkel, 
a Waldorf, a Vass, a Gábor, a 
Reménység, a Puskás, az Ady 
és a Karácsony iskolák diák-
jai, pedagógusai és a tanulók 
szülei is. Az alsó tagozatos 
versenyzőknek Gajda Péter 
polgármester, a felsősöknek 
dr. Tarnai Richárd, Kispest 
országgyűlési képviselője adta 
át a díjakat.

sport

Oklevelet és egy városi kerék-
párt adományozott a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a 2010. 
évi Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap legszorgosabb 
helyi szervezőjének. Gombos 
Veronika, Kispest környezet-vé-
delemi rendezvénysorozatának 
koordinátora a tárca államtitká-
rától, dr. Fónagy Jánostól vette át 
a díjat december 2-án. (Gombos 
Veronika szervezésének köszön-
hetően szeptember 16-án brin-
gás reggeli várta kerékpárosokat 
az újonnan átadott kerékpárút 
mellett, a Határ úti bevásárló-
központnál. A mobilitási hét 
folyamán a kerület komposztá-
lási programját is népszerűsítő 
bemutatókat szervezett. Szep-
tember 22-én, az Autómentes 
Napon az ökojátékok, az asz-
faltrajzverseny és az ügyességi 
sportversenyek lebonyolítását 
fogta össze.)

elismerés

Fogadónapok 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.

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

dr. istvánfi sándor 
címzetes fõjegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Lázár tamás, kispest
közbiztonsági tanácsnoka

szujkó szilvia, kispest foglalkoz-
tatáspolitikai tanácsnoka
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Ízelítő a török kultúrából 

idei utolsó állomásához 
érkezett a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Üllői úti 

részlegének KultúrCafé című 
művelődéstörténeti program-
sorozata. A török kávéház 
vendége Sudár Balázs, az 
MTA Történettudományi 
Intézetének tudományos 
munkatársa volt. A történész 
„Hódítók vagy honfoglalók?” 
című előadásában az oszmán 
kultúra sajátosságairól, a 
török hódítás magyarországi 
építészeti, művészeti emléke-
iről mesélt a hallgatóságnak. 
Természetesen nem maradt 
el a kávé és a hastáncelőadás 
sem
A Wekerlei Gyermekház 
mesés török-napját megnyitó 
Szabó Mária igazgató a nap 
színes és érdekes programjai 
között az ugyanakkor nyíló 
fotókiállításra külön felhívta a 

közönség figyelmét: Margittai 
Gábor és Major Anita új-
ságírók két évig kutatták a 
magyar tudatú népcsoporto-
kat ázsiában, Afrikában és 
Európában. Az út eredmé-
nye lett a „Mi a madzsar?” 
című könyv és a hasonló 
elnevezésű kiállítás. Necla 
Aksop, a Magyar-Török Nők 

Társaságának elnöke egymás 
kultúrája megismerésének 
fontosságáról beszélt. Ömer 
Almak, a kultúrák közötti 
párbeszédet segítő Dialógus 
Platform Egyesület vezetője 
kijelentette, olyan értékeket 
kell adni a gyermekeknek, 
amelyekkel elfogadják egy-
mást, a másikat. 

A családi program össze-
állításakor a gyermekház 
művelődésszervezői minden 
korosztályra gondoltak: a 
gyerekek török motívu-
mos nemeztarsolyt, rózsát, 
könyvjelzőt és képeslapot 
készíthettek, de játszhattak 
török játékokat, és nagyte-
rem varázsszőnyege a mesék 
világába is elrepítette őket 
Komáromi Judit Nese vezeté-
sével. A mesélő a nap folya-
mán többször átváltozott has-
táncossá, és az Abrakadabra 
Hastánciskola növendékeivel 
a felnőtt vendégeket is elva-
rázsolta. Nagy sikert aratott 
a törökországi élménybe-
számoló és az élő zene is. S 
végül, de nem utolsósorban 
az alkalmi török bazárban a 
csecsebecsék mellett finom-
ságokat is kínáltak, mindenki 
megelégedésére.

szabadidő

Tudományos-ismeretterjesztő előadást tartottak a hódoltság koráról az Üllői úti könyvtár 
november 27-i török kávéházában, a Wekerlei Gyermekház török-napján pedig gyermek-
játékokkal, ételkóstolóval, fotókiállítással és hastáncbemutatóval várták a családokat.

Beköszöntött a téli időszak, és 
mint ilyenkor lenni szokott, 
változnak, nehezednek a köz-
lekedési körülmények is. A tél 
magával hozza a havat, az ónos 
esőt, jegesedést, ezáltal csúszós 
járdákat és úttesteket. A közle-
kedő utak a ráfagyott csapadék, 
letaposott hó miatt „korcsolya-
pályává” válnak, és komoly 
veszélyforrást jelentenek a 
gyalogosan közlekedő idősek-
nek és fiataloknak egyaránt, 
ezért fontos, hogy ezek hó- és 
jégmentesítéséről mindenki 
gondoskodjon. A szórásra bom-
ló szerves anyagot nem tartal-
mazó szóróanyagot (fűrészpor, 
homok, kis szemcséjű salak) 
kell használni. A szóróanyag 
beszerzéséről a tisztántartásra 
kötelezett köteles gondoskodni.
2010. szepTember 
1-jétől sót és egyéb 
környezetszennyező 
szóróanyagot hasz-
nálni tilos!
Kispesten a burkolt utak, köz-
járdák megtisztítását az FKF 
Zrt. végzi. A megállóhelyek ta-
karításáért az azokat üzemeltető 

közlekedési vállalatok (BKV, 
Volán) felelősek. A kerület 
kezelésében lévő közterületi 
járdák (parkokban, tereken, 
sétányokon átvezető gyalog-
járdák) tisztításáról a kispesti 
önkormányzat megbízásából a 
KÖZPARK Nonprofit Kft. gon-
doskodik. 
Az ingatlanok előtti járda 
megtisztítása az ingatlan tulaj-
donosának (kezelőjének, hasz-
nálójának, bérlőjének) feladata. 
A hó- és síkosság-mentesítést 
szükség szerint – akár naponta 
több alkalommal is – el kell vé-
gezni, hiszen egy-egy baleset-
ből adódó kártérítés az ingatlan 
tulajdonosát vagy adott esetben 
a társasház lakóközösségét 
együttesen terheli. 
A Helyi környezet védelméről, 
a közterületek és ingatlanok 
rendjéről és a településrész 
tisztaságáról szóló Budapest 
Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzat képviselő-testü-
letének 24/2004. (V. 18.) számú 
rendelete, II. fejezet Köztiszta-
sági rendelkezések, A Közterü-
letek fenntartása, kezelése 3. § 

(2) bekezdése kimondja:
„Az ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója köteles gondoskodni: 
a) az ingatlan előtti járda, (jár-
da hiányában egy méter széles 
területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedő teljes terület) 
b) a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai, továb-
bá
c) tömbtelken a külön tulaj-
donban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület 
tisztán tartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról. 
d) a hó eltakarításáról, a jár-
daszakasz síkosság mentesí-
téséről. Ennek során ügyelni 
kell arra, hogy a járda és az út 
burkolat ne rongálódjék meg, 
továbbá a terepszint változatlan 
maradjon.
(9) Az épület tulajdonosa, hasz-
nálója köteles gondoskodni az 
épület közterülettel határos, 
közterület felé eső tetőzetéről 
a hó és jég letisztításáról olyan 

időszakban, amikor a forgalmat 
nem zavarja. A tisztítás tarta-
mára a járdát el kell zárni és a 
járókelőket alkalmas módon 
figyelmeztetni kell az elhaladás 
veszélyére. 
(10) Az ónos esőtől, jégtől, 
hótól síkossá vált járdát (járda-
szakaszt, gyalogjárdát, lépcsőt) 
a szükségeshez mérten naponta 
többször is le kell takarítani, 
vagy szórással csúszás mentesí-
teni. A szórásra bomló szerves 
anyagot nem tartalmazó szóró-
anyagot (fűrészpor, homok, kis 
szemcséjű salak) kell használni. 
A szóróanyag beszerzéséről 
a tisztításra kötelezett köteles 
gondoskodni. Környezetszeny-
nyező szóróanyagot használni 
tilos. 
Kérjük, hogy a fentiek értel-
mében mind magunk, mind 
lakótársaik, családtagjaik testi 
épsége megóvása érdekében 
az ingatlanok előtti járdákon, 
közlekedőutakon végezzék el a 
szükséges hó- és síkosság-men-
tesítést.

KISPEST ÖNKORMáNyZATA

síkosság-mentesítés, hóeltakarítás
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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.) 
hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva. Heti 
alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 
18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE biblia-
óra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmáció, 18 
órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti 
bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthe-
tenként). 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, vasárnap du.), asszonykör (hétfő 
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi isten-
tisztelet (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 (gyerme-
kek és családok miséje) 11 és 18 óra. Hittanórák: 

Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45 -1/2 9. 
Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban ki-
tett órarend szerint. Plébániai közösségi termeinkben: 
hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkész-
foglalkozások, ministráns-foglalkozás, kismama klub, 
baba-mama kör, „keresztény családok beszélgetnek” 
összejövetel, Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorul-
tak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, 
pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

görög katoLikus kápoLna és parókia 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsa füzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Va sár naponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor ve cser nye.

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 találkozás a bérmálkozásra való felkészü-
lést 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 kö-
zött.

WekerLeteLepi református egyházközség 
(XIX. Hungária út 37., budapest-kispest-wekerletelep@
reformatus.hu, tel.: 282-9947)
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) 
Alkal mainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizony ságtétel, 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, vasárnap: 
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimá-
dás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. 
plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 órá-
ig (Tass u. 5. Tel.: 357-0547). 
programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.): 
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek ré-
szére szerdán de. ½ 10 órakor. 

 Új apostoLi egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 
December 25., 15:00 Karácsonyi és évzáró Istentisztelet

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2011. 
január 3. A helyes megfejtők között könyveket és Kispest 

pólókat sorsolunk ki. 
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejté-
se: „...gondoltam, csak nem jössz üres kézzel.” nyertese-
ink: Ofella Lászlóné (Gomb utca), Berkesi Jánosné (Lehel u.)  
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

proGrAmoK

rejtvényprogramok WekerLei gyermekház és csaLáDi könyvtár
1192 BudAPEST, PETuR u. 7. • TELEfON: 358-0690, TEL./fAX: 282-9895

HONLAP: HTTP://GyERmEKHAz.KISPEST.Hu • E-mAIL: GyERmEKHAz@KISPEST.Hu

zeneoVi
péntek 16.30-17.30 (indul: 
március elejétől)
Zenei fejlesztő foglalkozás 
ovisoknak ritmushangszerek-
kel, sok játékkal és mozgással, 
hagyományos és újabb keletű 
közkedvelt gyermekdalokkal 

(Grillus Vilmos, Halász Judit, 
Pitypalatty Együttes).

Mazsola aerobiC 
iskolásoknak
6-12 éves korig
csütörtök 18.30-19.30
A gyermek-aerobic program 
sajátos, vidám koreográfiákból 
áll az alaplépésektől a bonyo-
lultabbakig zenei kísérettel. 

Célja az egészségmegőrzés, a 
sportolás megszerettetése. Fej-
leszti a gyerekek koordinációs 
képességeit, térérzékelésüket, 
ritmusérzéküket, koncentráci-
ós képességüket. 
A koreográfiák könnyen el-
sajátíthatóak. Az aerobic a 
komplexebb koreográfiákat is 
mindig biztonságos elemekkel 
építi fel. A  gyermekeknek a 
későbbiek során lehetőségük 
van aerobic versenyekben való 
részvételre.

sakk-kör
csüt. 17.30-18.30 
(indul: január 20-tól)
4-12 éves korig. A Sakk-ovi/
Sakk-suli a sakkban rejlő lehe-
tőségeket aknázza ki, a játsz-
mák során kiválóan fejleszti a 
gyermekek képességeit, mind-
ezt játékos formában. 

Csatlakozás folyamatosan. 

FelnőtteKneK

kosárFonó tanFo-
lyaM
kedd 18.00-20.00 (indul: feb-
ruár elején)
Megismerkedünk a kosárfo-
nás alapjaival. A tanfolyam 
végén saját készítésű kenyeres 
és krumplis kosárral térhetnek 
haza a résztvevők. Előzetes je-
lentkezés szükséges.

zUMba Fitness
szerda és péntek 19.00-20.00
A Zumba®  egyedülálló fitness 
program, könnyen követhető, 
az egyszerű mozdulatokat a 
latin ritmusokhoz kapcsoló iz-
galmas, táncos edzésmódszer. 
Legfontosabb pszichikai hatása 
nagy adag pozitív életenergia.

tŰzzoMánC tanFo-
lyaM
szombat 15.00-18.00 (4 al-
kalmas)
Megismerkedünk a tűzzo-
máncozás eszközeivel, anya-
gaival és néhány egyszerű 
készítési eljárással. A tan-

folyamon mindenkinek leg-
alább két tárgy elkészítésére 
van lehetősége, de kellő kéz-
ügyesség esetén akár 5-6 da-
rab is megszülethet. Jókedv 
igen, rajztudás nem feltétele 
a jelentkezésnek. 
A tanfolyam minimum 4 fő 
részvételével indul. 

2011 első felében több érde-
kes kirándulást is szervezünk, 
melyekre folyamatosan jelent-
kezhetnek az érdeklődők:

március 19. szombat 
Nádasdladány – pannonhal-
ma – alcsútdoboz
április 16. szombat beloian-
nisz – Fehérvárcsurgó – tés 
– mór 
május 21. szombat hajós – 
gemenci erdő – Dég
június 18. szombat horpács 
– Csesztve –– hollókő – tura 
/ palócföld

békés karácsonyi Ünnepeket és boLDog Új évet kíván a WekerLei gyermekház!

FelhÍVjUk látogatóink FigyelMét, hogy a Wekerlei gyerMekház 
2010. DeCeMber 19. és 2011. janUár 2. között téli szÜnet Miatt zárVa tart.

2011. január 3-tól kezdődő-
en az eddigi sikeres foglal-
kozások mellett, az alábbi 
új tanfolyamokat kínáljuk 
látogatóinknak:

a Wekerlei gyermekház 2011. januárjában első nagyszabású 
hétvégi programja:
 
éVnyitó bUli – Pecsétgyűjtő akció sorsolása
ideje: január 15. szombat 10.00-12.00
A programokból:
• 10.00-11-00 Gyermek táncház Halmos Katával
• 11.00-11.30 A Hűségprogram sorsolása
• 11.30-12.00 Rajzos-Dalolás Katona Borival és Gáspár Tamás-
sal 
• 10.00-12-00 Bábkészítés Krista Anitával
• 10.00-12-00 Festés-maszatolás Bene Julival
Aki 2010. őszétől hétvégi rendezvényeinken legalább 6 db pe-
csétet összegyűjtött a műsorfüzet pecsétgyűjtő oldalán, az most 
értékes jutalomban részesülhet! Főnyeremény: 10 000 Ft-os vá-
sárlási utalvány. A hűségprogram 2011-ben is folytatódik!
a részvétel ingyenes!
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Kispesti MunKásotthon Művelődési ház
1191 budapest, teLeKi utca 50. 
TEL.: 282-9752 • E-mAIL: KmO@KISPEST.Hu • HONLAP: www.KmO.Hu kmo

a KMo Művelődési ház prograMJa 
(A RÉSzLETES PROGRAm ELÉRHETő A www.KmO.Hu HONLAPON. A műSORVáLTOzTATáS JOGáT fENNTARTJuK!)

renDezvények

December 17. péntek 18 óra
Migály szilVia krea-
tÍV ének- és tánCstÚ-
Diójának bemutatkozó 
karácsonyi műsora a zene-
irodalom legszebb dalain ke-
resztül.

December 18. szombat 18.30
„karáCsonyi hangU-
latban”
A gyöngyvirág kórus és az 
obsitos zenekar koncertje
Karnagy: Borhy Csilla és Fejes 
István

A kispesti gyöngyvirág 
Kórus és az obsitos Fúvós-
zenekar közös koncertje
A KMO Művelődési Házban 
2010. december 18-án 18.30 
órakor egy igazi különleges 
zenei élményben lesz részük 
a rendezvényre látogatóknak. 
Az intézmény két meghatáro-
zó művészeti együttese ad a 
közelgő ünnepek alkalmával 
közös koncertet. A nagy múl-
tú és egyre nagyobb országos 
sikereket, díjakat, ismertsé-
get elérő kórus Borhy Csilla 
karnagy vezetésével lép a kö-
zönség elé. Már megszoktuk, 
hogy a fellépéseiken mindig 
hatalmas a siker, a tagok fel-
készültsége és kiváló ének-
tudása, a gazdag repertoár 
minden alkalommal megba-
bonázza a hallgatóságot. 
A két éve a művelődési ház-
ban működő nyugállományú 
katonazenészekből alakult 
Obsitos Zenekar neve szintén 
nem ismeretlen a kispestiek 
előtt. A nyár folyamán példá-
ul két alkalommal is fantasz-
tikus hangulatú térzenével 
léptek a kerület lakosai elé. 
Rendszeres szereplői a nem-
zeti ünnepekre megemlékező 
szabadtéri műsoroknak is. 
Ezen alkalommal Fejes Ist-
ván karnagy irányításával az 
ebben az évben zajló Erkel 
Ferenc évfordulóra emlékez-
ve nagyszerű magyar zene-
darabok és katona-zenekari 
művek is fognak elhangozni. 
Mivel az együttes híres a mo-
dern feldolgozásokról is, az 
ünnep előestéjén egy megle-
petés musicalszámot is fo-

gunk hallani.
A műsor végén pedig a két 
együttes egyszerre lép a kö-
zönség elé és közös produkci-
ót fogunk hallani. Fellépésük 
minden bizonnyal nagyszerű 
zenei élményt ígér.
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

December 19. vasárnap 11 óra
koloMPos konCert 
és tánCház
Kiskarácsony-Nagykarácsony

December 19. vasárnap 18 óra
karáCsonyi ajánDék-
kosár – a Mágnes Színház 
karácsonyi műsora

December 22. szerda 18 óra
tárt kaPU szÍnház
micsoda ünnep
A Tárt Kapu Színház karácso-
nyi gálaműsora a társulat tagja-
inak legszebb téli verseivel és 
zenéivel
A Tárt Kapu Színház előadása-
in a részvétel díjtalan!

Január 9. vasárnap 10 óra 
Vonatozás a száMÍtó-
géPen
A programon a részvétel díjta-
lan!
További információ: Wachtler 
István e-mail: wachtler.
istvan@gmail.com

Nagy sikerrel mutatkozott be 
a vonatmagazin.hu csapa-
ta december 5-én vasárnap 
számítógépes vasút- illetve 
metrószimulációs program-
jával. A kicsiktől nagyokig, 
minden korosztály képvisel-

tette magát, délelőtt a kicsik 
szüleikkel, délután a nagyob-
bak - középiskolások, főisko-
lások, egyetemisták látogat-
ták a rendezvényt.

Napjainkban szinte minden 
lakás nélkülözhetetlen - és 
személytől függően áldott 
vagy átkozott - eszköze a 
számítógép. Sokszor hasznos 
információs eszköz, munka-
végzésre is mind gyakrabban 
alkalmazzuk, de családoknál 
az elsődleges alkalmazási te-
rülete a kikapcsolódás, a rajta 
való játék. Utóbbi sokakban 
ellenérzést vált ki, a játék-
szoftvereket sok esetben ag-
resszívnak, közösségellenes-
nek tartva, amely elvonja a 
figyelmet a tanulásról, a sza-
badidő hasznos eltöltéséről.
A vonatmagazin.hu csapata 
alternatívát kínál az érdek-
lődőknek olyan szoftverek 
megismertetésével, amelyek 
játékosan tanítva mutatják 
be a vasút világát, egy moz-
donyvezető munkáját, egy 
forgalomirányító tevékenysé-
gét, hiszen a vasút mindenkit 
megmozgat, kicsiktől kezdve 
a nagypapákig. Sokszínűsége 
a gőzösöktől, a nagysebessé-

gű szupervonatokig megra-
gadja a figyelmet, ugyanak-
kor szigorú szabályai katonás 
fegyelmet is követelnek. Ren-
dezvényünkön értő segítők 
mellett próbálhatják ki a láto-
gatók milyen lehet számítógé-
pen vonatot vezetni a magyar 
vasúton, metróval elvinni az 
utasokat Kőbánya-Kispest 
állomásról, villamosokkal 
haladni a városokban, vagy 
éppen Anglia vonatforgalmát 
irányítani a lehető legkeve-
sebb késéssel. Segítünk ösz-
szefoglalva bemutatni a leg-
fontosabb szabályokat, elma-
gyarázzuk az egyes játékok 
működését, megismertetjük a 
különböző vasúti rendszere-
ket. A minket meglátogatók a 
néhány perces metrózástól az 
akár fél-egy órás vonatozáson 
át a világ sok táján próbál-
hatják ki tudásukat. A játék-
élményt külön erre a célra 
kifejlesztett mozdonyvezérlő 
eszközök fokozzák, ami mel-
lett kivetítők, több monitoros 
megoldások teszik a látvány-
világot még különlegesebbé.
A következő vonatozáson 
2011. január 9-én vehetnek 
részt 10-16 óra között  KMO 
Kultúr-Kamrájában.

Január 22. szombat 18 óra
a Magyar kUltÚra 
naPja
„tanÍtások” – József Atti-
la verseit előadja: hobo

December 31. péntek 20-04 
óra
„Mielőtt éjfélt üt az óra...”
szilVeszterezzen a 
kMo-ban!

Sztárvendég: koVáCs kati
Zenél a Coctail együttes 
Fellép az arcok táncstúdió

Ebben az esztendőben is egy 
igazán jó hangulatú bál ke-
retében szeretnénk Önökkel 
együtt búcsúztatni az óévet és 
együtt köszönteni az újat.
Nehéz év áll többnyire min-
denki mögött és mindannyian 
megérdemlünk az év utolsó 
napján egy – a szeretteinkkel, 
barátainkkal együtt eltöltött – 
vidám, felszabadult éjszakát.
A Coctail Együttes gondos-
kodik arról, hogy még azok 
is táncra perdüljenek, akik 
egyébként nem nagyon szok-
tak.
Sztárvendégünk Kovács Kati 
pedig – műsora után – velünk 
együtt koccint arra, hogy 
mindenkinek sokkal jobb, 
boldogabb, örömtelibb élete 
legyen.
Jöjjön el mindenki a KMO 
Szilveszteri bulijára, aki sze-
retné, hogy ez az éve jól fe-
jeződjön be és a következő a 
lehető legjobban kezdődjön.

színházak

Lepje meg szeretteit kará-
csonyra Tavaszi színházbér-
lettel!

2011. február 13. vasárnap 16 
óra
Barillet-Grédy: a kaktUsz 

Virága - zenés vígjáték, a 
Sziget Színház előadása
Szereplők: Bródy Norbert, 
Janza Kata, Vörös Edit, Várfi 
Sándor, Patuzzi Mónika, 
Bencze Sándor, Pintér Tibor 

2011. március 27. 16 óra
Marc Camoletti: FranCia-
négyes avagy: négyen a 
kanapén - vígjáték, 
a Gergely Theáter előadása
Szereplők: Gregor Bernadett, 
Németh Kristóf, Harsányi 
Gábor, Szabó Zsófi, Szabó 
Máté

2011. április 17. vasárnap 16 
óra 
Eisemann-Szilágyi: én és a 
kisöCséM - zenés vígjá-
ték, 
a Körúti Színház előadása
Szereplők: Koltai Róbert, 
Gyebnár Csekka, Placskó 
Emese, Miklós Attila, Király 
Adrián/Ömböli Pál, Lipták 
Péter, Udvarias Anna

2011. május 15. vasárnap 16 óra
W. S. Maugham-Nádas-
Szenes: iMáDok Férj-
hez Menni - zenés vígjá-
ték, 
a Turay Ida Színház előadása
Szereplők: Nyírő Bea, 
Nemcsák Károly, Cseke Péter/
Bozsó József, Mikó István, 

Tóth Judit, Pásztor Erzsi, Ha-
lász Aranka, Boros Zoltán, 
Szabó Anikó, Benkő Péter 

kiáLLítások

előtér galéria
Képek a KMO életéből 2010

nagy balogh jános 
kiállÍtótereM (1191 
Budapest, Ady E. u. 57.)
Nayg István jubileumi kiállí-
tása és katalógusának bemu-
tatása 
A kiállítás megtekinthető: Ja-
nuár 30-ig

kisPesti helytörté-
neti gyŰjteMény 
(1193 Budapest, Csokonai 
utca 9.)
a kispesti atlétikai Club 
100 éve című kiállítás 
A kiállítás megtekinthető: De-
cember 30-ig

Új tanfoLyam

kezDő kUbai salsa 
tanFolyaM
indul 2011. január 11. kedd 
18 órakor
keddi és csütörtöki napokon.
További információ: 
www.salsacontimba.hu

kedves Vendégeink!

A KMO közösségi oldala-
in, valamint a kmomuvhaz.
blogspot.com elérhetőségű 
blogban naprakész informá-
ciókat kaphatnak rendezvé-
nyeinkről, programjainkról, 
tanfolyamainkról, valamint 
betekintést nyerhetnek a ház 
életébe!

Köszönjük, hogy ránk 
kattintanak!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2011 elején indulnak az I. sz. Gondozási Központ
fejlesztésének kiviteli munkái
KMOP-4.5.1-09-2009-0019 

2011 január elején kezdõdik a Segítõ Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központjának (1192 Budapest Corvin krt. 32. ) átfogó fejlesztése, 
melyre a Kispesti Önkormányzat 40 231  076 Ft Európai Uniós támogatást nyert. A projekt konkrét célkitûzése, hogy az idõs, tartósan beteg és fogyatékos 
személyek számára biztosított helyi szociális szolgáltatások hatásossága, hatékonysága javuljon Kispesten. 
Az „I. sz. Gondozási Központ fejlesztése” címû projekt eredményeként az idõs, tartósan beteg és fogyatékos személyek összetett problémáihoz jobban 
alkalmazkodó, könnyebben hozzáférhetõ komplex segítõ-fejlesztõ intézményi szolgáltató környezet jön létre. Ennek érdekében sor kerül akadálymentes 
parkoló kialakítására, burkolati elemek, ajtók cseréjére, akadálymentesítésre, személyemelô beépítésére. A felújítási munkák 2011 januárjában kezdôdnek 
és elôreláthatólag 2011 nyár elején érnek véget. 

A kedvezményezett neve és elérhetõsége:
Budapest Fôváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
1195 Budapest, Városház tér 18-20; Tel: 06 (1) 347 4500; e-mail cím: hivatal@kispest.hu, honlap: www.kispest.hu     

A pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1113 Budapest, Pozsonyi út 56., Tel.: 06 (1) 237 44 00; Infovonal: 06 (40) 239 52 77; e-mail cím: nfu@nfu.gov.hu; honlap:www.nfu.hu    

Közremûködõ szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.; Tel.: 06 (1) 224 31 00; E-mail cím: vati@vati.hu, honlap: www.vati.hu    

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu   
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága: www.nfu.hu/rop_ih    
VÁTI Nonprofit Kft.: www.vati.hu
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szoLgáLtatás

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

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési 
munkák, mosdók, mosogatók, WC-k, WC-tar-
tályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gáz-
órák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 
06/30-9-826-269 

BáDOGOS, TETŐFEDŐ, áCS, KÉMÉNy-
FELÚJíTáSI MUNKáT VáLLALOK! TEL.: 
280-1271, 06/20-532-7823 

SZŐNyEG TISZTíTáS ITTHON? Igen! Mély-
víznyomásos takarítógéppel szőnyeg-, kárpit-, 
autókárpit-tisztítást, autó polírozást és bőrkárpit 
ápolást vállalok. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

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

MŰANyAG ABLAKOK BEÉPíTÉSE IN-
GyENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANyAG ELSZáLLíTáSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP - HITELÜGyINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix 
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, relu-
xa, ÚJDONSáGOK! Részletfizetési lehetőség! 
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. 
Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóterem-
ben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

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

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, 
precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingye-
nes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvez-
mény! Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542 

TETŐTEREK, LAKáSOK ÉPíTÉSE, FELÚJí-
TáSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGyENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUN-
KA. MEGBíZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 
06/20-933-8634, 282-2498 

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

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSáST VáL-
LALOK. EZENKíVÜL KÜLTÉRI ÉS BELTÉ-
RI PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI 
TISZTíTáSáT, LAKáSBAN, TERASZON, 
GARáZSBAN VáLLALOM. TEL.: 06/70-
5020-131 

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

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, 
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablak-
rácsok, kapuk, kerítések, kovácsolt vas jelleggel 
is, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06/30-961-3794 

Női, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. 
Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése ott-
honában. Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-
7229 

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

Basa László Cipészmester cipőjavítást válla-
lok. Nyitva: H-P: 9-17, Szombat: 10-13, Tel.: 
06/70-281-4942, 06/1-281-0420. Cím: Buda-
pest, XIX. Ipolyság utca 26. 

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

Festés- mázolás, kőművesmunkák, hideg-me-
leg burkolással, közületeknek is. 25 éves ta-
pasztalattal. Tel.: 285-0570, 06/70-563-0293 

KÖNyVELÉS! Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalko-
zók könyvelését, bérszámfejtését, teljes kö-
rűen, APEH, tb-képviselettel vállaljuk. Csak 
bérszámfejtést is! Tel.: 06/20-9776-552, 06/20-
487-2761, mezeih@gmail.com 

K I S G É P SZ E R V í Z Elektromos kisgé-
pek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, 
fúrógépek, (Flex, Hilti, Bosch, Black&Decker, 
Makita, Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, ta-
karítógépek, stb. szakszerű javítása, villany-
motorok, forgórészek tekercselése, láncélezés 
korrekt áron, garanciával. Kispesti átadás-átvé-
tel lehetséges. Dóri Péter vállalkozó SZERVIZ: 
1141 Bp. Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254 
Nyitvatartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1-363-
4867 P: 9-15 óráig. 

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, 
fürdőszoba felújítások, tetőjavítások, 
ereszcsatornajavítások. Tel.: 06/20-391-5982, 
291-9239 

Társközvetítő iroda, komoly kapcsolatot ke-
resőknek. Töltsd velünk a szilvesztert! Tel.: 
06/30-599-4304, delpest.otk.hu

Ablakok féláron Kömmerling műanyag profil, 
5 légkamrás, 2 vagy 3 rétegű üveggel. Tel-
jes körű ügyintézés árajánlattól a szakszerű 
beépítési. Trezorzáras biztonsági ajtó. XX. 
Nagysándor J. u. 50 Tel.: 284-0550, 378-4643, 
06/70-949-7690, 06/20-594-7858, foldes.
zsuzsanna@zoldotthon.hu 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépíté-
se, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, 
zuhanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás, 
konvektor-, kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt 
áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs fel-
mérési költség. Kérem, hívjon bizalommal. Tel.: 
06/30-9919-474, www.szilagyivizgazfutes.hu

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

Leinformálható fiatal hölgy, idősgondozást vál-
lal - bevásárlást, takarítást, egyéb teendőt. Tel.: 
06/30-911-4504 

Számítógépszerelő non-stop- lakáson. Tel.: 
06/20-328-0952, 06/30-318-6817 

Fiatal kozmetikus várja régi és új vendégeit 
XIII. kerületi kozmetikai szalonban. Időpont 
egyeztetés: 06/70-323-2621, Anita. 

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

HáZHOZ MEGyEK, GyÓGyPEDIKŰR, MA-
NIKŰR, NyIROK, SVÉD TALPMASSZáZS, 
TELJES TEST (NEM SZEX) MASSZáZS. 
MáGNES TERáPIáS, BIORERONANCIáLIS 
KÉSZÜLÉK INGyENES KIPRÓBáLáSA! 
VÉRCSEPP ANALíZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-
3998, 06/20-335-5653 

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

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

Gyógypedikűr hívásra házhoz megy. Nagy 
gyakorlattal. Kiszállás díjtalan. Tel.: 276-2985, 
06/70-516-1524 

ingatLan

2% + áFA JUTALÉKÉRT VáLLALJUK 
DÉL-PESTEN LÉVŐ INGATLANáNAK 
KÖZVETíTÉSÉT. ELADáS-VÉTEL, CSE-
RE, BÉRLEMÉNy. INGATALAN CENT-
RUM KFT., XIX. ADy ENDRE ÚT 43. TEL./
FAX.: 280-5830, 06/20-663-0568, www.in-
gatlan-centrum.eu 

Csokonai utcában, magánszemélytől eladó más-
fél szobás, harmadik emeleti lakás, alacsony re-
zsivel és szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9 M 
Ft. Érdeklődni: 06/30-360-1315 

Wekerlén metróközeli részen leadó felújított 47 
nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal ren-
delkező 2 szobás lakás. ára: 14.999.000 Ft-os 
áron. Tel.: 06/30-345-5639 

Szép frekventált környéken 63 nm-es, 1+3 
félszobás, belseje felújított, de a külseje felújí-
tandó, kertes házrész, melyhez 178 nm-es saját 
kertrész tartozik. Új bejárati biztonsági ajtó. 
Fürdőszobában berendezések újak. Jog tiszta 
ingatlan. 4 lakásos udvarban. Kedves kulturált 
szomszédok. Irányár: 13 600 000 Ft. ár alku-
képes. Érdeklődni: 06/70-4-192-705. E-mail: 
luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.
luxusweb.extra.hu 

Kispest családi házas övezetében a metróvég-
állomás közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-
es garzon, saját víz-, gázórával, elkerített saját 
kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-280-4631, 06/20-
9329-426 

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nya-
raló, 160 nm-es telekkel. Gáz-csatorna van, és 
panoráma kilátás! Érdeklődni du.: 12-18 h -ig. 
Tel.: 282-6658 telefonszámon.

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati 
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cse-
rélném. Tel.: 06/70-616-1400, 281-3150 

áron alul eladó, a XIX. kerület egy csendes ut-
cájában 100-nöl telken, két lakásból álló (har-
minc, illetve negyven négyzetméter), egyszerű 
kivitelű, téglaépítésű családi ház, huszonöt 
négyzetméteres garázzsal. Irányár: Tizenhá-
rommillió-ötszázezer forint. Telefon: 277-6687; 
06/30-322-0617 

Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, teher-
mentes, 240 nm-es, két bejáratú, kétlakásos, 
5+1 szobás családi ház eladó, garázzsal, külön 
bejáratú irodahelyiséggel. Iá.: 35,9 M Ft. Tel.: 
06/20-5859-748 

Szigetszentmiklóson 42 nm-es ház telekkel el-
adó. Iá.: 6 M Ft. Tel.: 06/70-933-8662 

Eladó a XIII. kerületben Dunyov István u.-
ban, X. emeleti, 1 + 2 félszobás, 56 nm-es 
lakás. Parkettás, kövezett, zuhanyfülkés. Iá.: 
10,5 M Ft. Érdeklődni: 270-0699 

Kispesten, 80 nm-es, 3 szobás, cirkófűtéses, 
bővíthető családi ház, garázzsal, pincével, 100 
nöl. telekkel eladó. ár: 16,2 M Ft. Tel.: 06/20-
39-74-055 

Kiadnám lakásomat, Kossuth térnél, 50 nm-es 
vagy 100 nm-es. 200 nm-es szuterén, raktárnak, 
üzletnek kiadó. Tel.: 06/20-248-0311 

Saját részre keresek egy darab garzont, vagy 1,5 
szobás lakást itt Kispesten. Tel.: 280-5434 

Kispest kertvárosában újépítésű 106 nm/ lakás 
ikerház mindkét fele eladó a Brassó u-ban. ára: 
25,5 M Ft. Tel.: 06/20-9251-044 

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó 
közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 
7,2 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445 

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-
es, családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, 
összkomfortos, garázsos családi ház eladó vagy 
cserélném 15 M Ft-ig + kp.-re. Irányár: 31,9 M. 
Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-975-9572 

Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított ház-
rész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kan-
dallóval, klímával, 18,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 
06/20-971-3397 

1+2 félszobás önkormányzati lakásomat szeret-
ném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakás-
ra kizárólag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494 

RENDKíVÜLI AJáNLAT! Irodának is alkal-
mas, kétszintes, tetőteres lakás, dupla kom-
forttal, cirkóval, garázzsal, kerttel, Wekerlén 
ELADÓ, metróhoz, Europarkhoz közeli, 
mégis csendes. Iá.: 21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-
324-3718 

XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, 
téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, ameri-
kai konyha, teljesen felújított, műanyag nyílás-
zárók, mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 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 

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormány-
zati lakást elcserélnék, kisebb kispesti önkor-
mányzati lakásra. Tel.: 06/20-562-4270 

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

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. Iá.: 28,9 M Ft. 
Tel.: 06/20-663-0568 

ELADÓ az Ady Endre úton forgalmas főútvo-
nalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy 
kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet, illetve iroda-
helyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, 
klímás, konyha, szociális helyiségek, alacsony 
rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális üzlethe-
lyiség. 18,4 M Ft Tel.: 06/20-663-0568 

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re fekvő, 
135 nm-es családi ház 720 nm-es telken. A ház 
három önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 
3 x 16A. Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló + 
műhely. Budapesti lakást beszámítok. ára: 17,9 
M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567 

Kispesten a 68-as végállomásánál ház eladó. 88 
nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 kocsinak való 
garázzsal, ház, jó helyen eladó. ára: 23,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-506-4583 

Eladó Kőbányán a Liget térnél 38 nm-es IX. 
emeleti, tehermentes lakás. Fix ár: 5,5 millió. 
Telefon: 0620-313-6013. 

ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERE-
SEK - KíNáLOK A KERÜLETBEN. HíVá-
SáT KÖSZÖNÖM.

TEL: 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!! AZ 
IRODA AJáNLATAI: www.ilonalak.hu e-mail: 
ilonalak@freemail.hu

KIADÓ!! XIX. KISPEST CENTRUMáBAN 
A FŐ UTCáBAN I. EMELETI 52 NM-ES 1+2 
FÉL SZOBáS, BEÉPíTETT KONyHABÚ-
TOROS, KÖVEZETT, ÚJ NyíLáSZáRÓS, 
VíZÓRáS, BÚTOROZOTT KIVáLÓ áLLA-
POTÚ ÖRÖKLAKáS HOSSZÚTáVRA NEM 
DOHáNyZÓ RÉSZÉRE (KISáLLAT NEM 
JÖHET) 50.000,-FT/HÓ + REZSI + 2 HAVI 
KAUCIÓ. TEL: 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN 
IS!!! AZ IRODA AJáNLATAI: www.ilonalak.
hu e-mail: ilonalak@freemail.hu

áron alul sürgősen átadó Bp., XVIII. Ráday Ge-
deon u. 7. szám alatti 47 nm-es étkezde bérleti 
joga, berendezéssel együtt. Céggel vagy anél-
kül. Iá.: 1,8 M Ft. Érd.: 06/30-585-7330 

Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2 M. Ft. 
Érd.: 06/20-587-8339

Kispesten egy szobás lakás, 40.000 Ft + kaució-
ért KIADÓ. Tel.: 06/20-587-8339 

Kispesten 150 négyzetméteres családi ház kocs-
mával együtt eladó. Iá.: 21,5 M. Tel.: 06/70-
327-9139 

Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53 
nm-es lakás tulajdonostól! Erkély nincs. Azon-
nal beköltözhető! ára: 7,9 M Ft. Érdeklődni: 
06/70-293-5755 

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-es, 
2+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás, akár 
bútorozva is. Iá.: 9,8 M. Ft. Tel.: 06/20-434-
5945, 709-2767 

WEKERLE INGATLANIRODA AKTUáLIS 
AJáNLATAI! www.ingatlanvarazs.hu TEL.: 
06/30-9-332-592

SÜRGŐSEN KERESÜNK ÜGyFELEINK 
RÉSZÉRE ELADÓ-KIADÓ LAKáSO-
KAT, HáZAKAT WEKERLÉN ÉS A KE-
RÜLETBEN!

WEKERLE EGyIK LEGKEDVELTEBB 
UTCáJáBAN NÉGyLAKáSOS TáRSAS-
HáZBAN ELADÓ EGy HáTSÓ, NAGyON 
HANGULATOS TETŐTÉR-BEÉPíTÉSES 
HáROMSZOBáS HáZRÉSZ, HATALMAS 
KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL, KIVá-
LÓ áRON! IRáR: 23,5 M TEL.: 06/309-
332-592

ÚGy ÚJíTJA FEL AHOGyAN áLMAIBAN 
LáTTA! ELADÓ WEKERLÉN CSENDES 
HELyEN HATLAKáSOS TáRSASHáZ-
BAN EGy FÖLDSZINTI KÉTSZOBáS 
FELÚJíTANDÓ GáZFŰTÉSES, ÜRES 
TEHERMENTES KIS REZSIJŰ LAKáS 
SAJáT GARáZZSAL, SZEPARáLT KERT-
TEL! Irár.: 10,5 M TEL.: 06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN NÉGyLAKáSOS TáRSAS-
HáZBAN HáTSÓ KERTKAPCSOLATOS, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVíTHETŐ KÉTSZO-
BáS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, GON-
DOZOTT HáZRÉSZ SZEPARáLT SAJáT 
KERTRÉSSZEL ELADÓ! IRáR.: 15,9 M 
TEL.: 06/309-332-592 www.ingatlanvarazs.
hu TOVáBBI AJáNLATOKÉRT, KÉREM 
HíVJON BIZALOMMAL!!

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi 
nyaraló eladó vagy kispesti lakóingatlanra cse-
rélném. Tel.: 06/20-984-0244 

Kispesten 482 nm-es telken, önálló 2 garázsos, 
kertkapcsolatos 3 szintes családi ház, szuterén, 
erkélyek, redőnyök, rácsok, cirkófűtés stb. 2 
generációnak is megfelelő, sürgősen 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 
KERTVáROSI RÉSZÉN A KISFALAUDy 
UTCáBAN, EGy TELJESEN FELÚJíTOTT, 
28 NM-ES GARZONLAKáS, EGy ÖTLAKá-
SOS HáZBAN, KIS ELŐKERTTEL, KÜLÖN 
TáROLÓVAL. 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. Érdeklőd-
ni: 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 ala-
kítható, normál állapotú ház, egy 80 nm-es, 
felújítandó épülettel együtt, ami felújítás után 
a házzal összenyitható, így akár két generáció 
részére is alkalmas lehet! ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 
06/20-476-7176

Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagykonyhás, 
beépített konyhabútorral, felújított, járólapos, 
parkettás lakás eladó, vagy elcserélnénk kisebb-
re. Iá.: 9,9 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239 

Eladó a XVIII. kerület Damjanich u.-ban, ma-
gánszemélytől, 2 szobás családi ház. 550 nm-es 
kerttel, garázs, melléképület. ára: 17,9 M Ft. 
Tel.: 06/70-507-4532 

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

Eladó metrótól gyalog 5 percre. 1 + 2 fél szobás, 
erkélyes, fiatalosan felújított, örök panorámás 
lakás, akár gépesítve is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 707-
2084, 06/70-9400-873 

32 nm-es garzon, erkélyes, liftes, Corvin krt.-on 
ELADÓ. Iá.: 7,1 M. Ft. Tel.: 06/20-80-60-460 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, átla-
gos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 
1 + 1/2 vagy 2 szobás önkormányzati lakásra. 
Tel.: 06/30-670-4867 

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

Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2 
szoba, 82 nm) két lakásos házban eladó. Kert-
kapcsolatos wekerlei csere is érdekel. ár: 33 M 
Ft. Érd.: 06/30-652-8788

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

Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt kút, 
vezetékes víz, villany van, horgásztó a közel-
ben. Iá.: 4,2 M. Ft. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 
378-2508

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes 
családi ház eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.: 06/20-
961-3231 

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es 
telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, 
tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi há-
zamat eladom vagy diákoknak kiadom, Balaton 
északi partján hasonlóra cserélem. Irányár: 12,9 
M Ft. Tel.: 06/20-347-9936

Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, eme-
leti, tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve telje-
sen felújított, jól karbantartott, dupla komfortos, 
cirkófűtéses lakás, A lakáshoz 80 nm-es saját 
használatú kert, garázs és tároló tartozik. Irány-
ár: 21.9 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, 
kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 
M Ft. Érd.: 06/70-389-5067 

Eladó Kispesten egy 37 nm-es III. emeleti pa-
nellakás. Jó közlekedés, nagy konyha, magán-
személytől. Irányár: 7,47 M Ft. Telefon: +36/30-
368-3930. 

oktatás

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

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

általános iskolások korrepetálása matematiká-
ból és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészí-
tés. Tel.: 06/70-243-4850 

áLLás

25 éves szakmai gyakorlattal, full extrás jogo-
sítvánnyal, Budapest – pestlőrinci lakos, állás-
ajánlatokat vár a balogh45@gmail.com-ra, vagy 
tel.: 06/70-323-4293 

Kispesti, 16 éve működő fodrászüzletbe ven-
dégkörrel, vállalkozóival rendelkező fodrászt 
keresek . Nyugodt körülmények, mérsékelt 
bérletidíj. Tel.: 06/70-237-9671 

Takarítást VáLLALOK, referenciával, Kispest 
egész területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év) 
06/20-467-4340 

Kispesti gimnázium keres megbízható lein-
formálható éjszakai takarítót. Önéletrajzot 
a gazdasagi@karolyigimnazium.sulinet.hu 
címre vagy a 1191 Bp., Simonyi Zsigmond u. 
33. levelezési címre kérjük küldeni. 

egyéb

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

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

Kondigépek jó állapotban olcsón eladók: has-
izompad, Orbitrac mechanikus eliptikus trenázs, 
szobakerékpár és egy kézi masszírozó. Tel.: 
06/30-544-1916 

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

Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-
3427 

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

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan el-
szállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel.: 0620-
956-4084

1950-60 között készült magyar gyártmányú, 
pénzverde által gyártott Előre, Pannónia, Heli-
kon, vasúti modelleket és Szikra típusú modellt 
vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853 

Eladó komplett hálószoba garnitúra, gyermek 
forgószék, férfi váltós kerékpár, nagyméretű 
pálma kb. 2,5 m magas, éjjeliszekrény. Tel.: 
06/30-606-8955 

Olcsón eladó egy étkezőasztal, 5 kárpitozott 
székkel. Kisipari termék. Érdeklődni egész nap: 
06/70-505-5831 telefonszámon lehet. 

Gázkonvektor, parapetes F8 típusú eladó. 36.000 
cal., 5,8 KW Garanciát adok hozzá. (szerelőtől). 
Tel.: 06/70-703-2275 

Olcsón eladó Bosch teafőző, Tefál elektromos 
kés, adventi égetett cseréptál, díszes kancsó 
(égetett) és cérnametélő gép. Tel.: 377-7212 

Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, 
kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés 
szerint eladó. Tel.: 06/1-280-7081 

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

N méretű vasútmodell, terepasztallal, igényes-
nek eladó. (2 nm-es) Tel.: +36/30-400-4929 

Olcsón eladó egy db világos karnis (180 cm), 2 
db fenyő deszka almásláda, 1 db olajfestmény 
80X 54 cm, 1 db gobelin falikép 28 X 24 cm. 
Tel.: 377-7212 

6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel, 
páraelszívóval eladó. Iá.: 50.000 Ft. Tel.: 06/70-
222-8040 

Keresek gyermektelen idős személyt, aki elfo-
gadna lányának és gondoskodik róla eltartási 
szerződéssel. Friss nyugdíjas Kispestről. Tel.: 
06/70-539-42-34 

Eladó PC konfiguráció (processzor, monitor, 
billentyűzet), varrógépek (pedálos, táska), 
hajsütőapparát, villanybicikli, régi bakelit nagy-
lemezek. 06-1/280-6156. 

Eladó MVE-340 fémipari esztergagép alkatré-
szekkel, tartozékokkal, oszlopos fúrógép, CO 
hegesztő, nagyméretű oxigén és acetilén gázpa-
lack. Tel.: 243-4822, 06/20-463-1411

Új Tondach cserép ELADÓ. Hód farkú, sima 
felületű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as akciós áron 
eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169 

Asztali fúrógép Proxxon - Minimot TBM 220 
(0,5-6,0 átmérő mm-ig) minden tartozékkal el-
adó. Tel.: 06/20-216-1937 

Megbecsült állapotban lévő, 3 részes plüss bár-
sony ülőgarnitúra eladó. ár: 45.000 Ft. Tel.: 
06/30-582-1713 

Alkalmazottként takarítói munkát keresek, Bu-
dapest egész területén. Tel.: 06/30-603-6739 

Fiatal igényes hölgy takarítást vállal. Tel.: 
06/30-2477-011 

Eladó egy darab új sötétbarna, olasz, hosszú mű-
szőrme bunda. Tel.: 2822-130, 06/20-376-4735. 

Eladó egy 1985-ös KROKUS COLOR 44-es 
színes nagyítógép. Tel.: 06-30/573-6323

Alig használt szobakerékpár és keverőtárcsás 
mosógép, centrifuga eladó. Tel.: 06/30-452-
7857 

Eladó 1 db szarvas- és vaddisznóbőr, villanysütő 
és rezsó (új állapotban). Tel.: 06/20-547-1437 

Eladó dohányzóasztal, 2 személyes ágykeret, 1 
Trevor fuvola, ajtórács, festmény (retro), 1 bé-
lyegsorozat. árban megegyezünk. Tel.: 06/20-
459-6550, 06/30-528-0770 

Harmincas igényes hölgy takarítást vállal. Tel.: 
06/70-318-5816 

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

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70-
553-2405 

Vadonatúj női divattáskák eladók Telefon mun-
kaidőben: 06/30-2477-011 

Eladó 2 db közepes méretű zöld fotel, vitrines 
kombinált könyvszekrény (polírozott), ágy-
neműtartós rekamié. ár megegyezéssel. Tel.: 
0670-579-6334 

OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1 NÉGy-
FOKOS LÉTRA, HáROM RÉSZES MOSO-
GATÓ, 2,64 m-es BETON GERENDA. Tel.: 
06/1-281-2553 

Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsmapocok új bun-
da, egy 3/4-es irha bunda, 3 személyes ülőgar-
nitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyíró-
gép. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804 

Eladó többfunkciós kondigép egy havi 
kondibérlet áráért, újszerű állapotban. Tel.: 707-
2084, 06/70-9400-873 

Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne va-
lakivel vagy segítségre van szüksége hívjon! 
Kispesten élő nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 06/70-
613-5987 

Eladó 2 db 20 kg-os súlyzó, 1 db Samsung 
porszívó, 1 db 3 kg-os magyar gáz palack hő-
sugárzóval, 1 db Samsung tv, 44 x 34 cm-es 
képernyő, és a tv-hez használatos távkapcsoló. 
1 db 10 kg-os gáz palack magyar, 1 db 2 részes 
csomagtartó Skoda tipúsú járműre. Tel.: 10-12 
óráig: 282-4947 

Különböző méretű és színű szőnyegek 2 db 
mennyezeti karnis, fehér polc eladó. Tel.: 214-
7564 

Férfi váltós kerékpár, kézi fény-, szín- és ionte-
rápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564 

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

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel 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 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. december 21. www.kispest.hu

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. 

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes 
hirdetési lehetőséget biztosítunk 
(15 szóig) az egyéb rovatban, 
amennyiben nem üzleti tevékeny-
ségről van szó. Csak névvel és 
címmel ellátott megrendelést tu-
dunk elfogadni, ingyenes hirdetés 
esetén is. a hirdetések tartalmáért 
felelősséget vállalni nem tudunk!
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