
Megjelenik kéthetente                

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

www.kispest.hu

fejlesztés

XVII. évfolyam, 2. szám

Nehezebb lehet az idei év
2. oldal

Fotó: Koleszár Adél

12-13. oldal4. oldal3. oldal

körNyezetüNk

2011. január 19.

közművelődés

egészségüNk

ékes gábor

Megpályáztatja a ter-
vek szerint az önkor-
mányzat a Zoltán utcai 
területet. Cél, hogy 
többen és kulturáltabb 
körülmények között 
sportolhassa-
nak ott.

elekesné 
ihásZ ibolya

az óév utolsó harma-
dában hét utcasza-
kasz csaknem 1000 
négyzetméterén váltott 
a térkő a korábban 
balesetveszélyes 
járdafelületet.

sZabó Mária

„nekem és munka-
társaimnak legfonto-
sabb célkitűzésünk, 
hogy elsősorban 
Kispest és a környező 
kerületek kulturális 
igényét kiszol-
gáljuk.”

huszák János 
Ingyenes előadásokkal, vér-
nyomás- és vércukorszint 
méréssel is várják az érdeklő-
dőket a Kispesti Diabetes és 
egészségklubban.
 
11. oldal

szűKülő forrásoKKal Kell gazDálKoDnIa a KerületneK
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akispesti önkéntes adatbázis létre-
hozása Fülöp Tibornak, a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatóság XIX. 

kerületi Kirendeltsége vezetőjének jutott 
eszébe. A polgári védelmi szakember la-
punknak elmondta, az elmúlt év során több 
katasztrófasújtott területen dolgozott, ahol 
általános tapasztalata volt, hogy nagyon 
sokan készek segíteni akkor, ha baj van. 
Megítélése szerint, azonban ez az önkén-
tesség sokkal hatékonyabban működik, 
ha tudatosan szervezett a segítségnyújtás. 
Ezért gondoltak arra, hogy Kispesten lét-
rehoznának egy önkéntes csoportot. Mint 
mondta, leginkább csak veszélyhelyzet 
és katasztrófa esetén vennék igénybe az 
önkéntesek segítségét. Kiemelte, nemcsak 
magánemberek, de vállalkozók segítését 
is várják, hiszen például egy munkagép 
egy napi munkája akár több tucat ember 
munkáját is ki tudja váltani. Fülöp Tibor 
szerint a magyar társadalom egyre inkább 
kezd hasonlítani a nyugati társadalmak-
hoz, ahol az oktatásban is egyre nagyobb 
szerepet kap az önkéntesség. Ennek jegyé-

ben nyitottak arra – mondta lapunknak a 
kerületi polgári védelem vezetője –, hogy 
az oktatási intézmények tanulói is megta-
pasztalják az önkéntesség hasznosságát, 
ebben az esetben természetesen a kísérő-
pedagógus jelenléte is nélkülözhetetlen. 
A szakember elmondta, e-mailen várják 
a kispestiek jelentkezését, akik utána egy 
részletes tájékoztatót is fognak kapni az 

önkéntes munkáról. 
Jelentkezni a név, a lakcím, a mobiltele-
fonszám és a születési idő megadásával 
lehet a pvkir.bp19@katasztrofavedem.hu 
e-mailcímen. Az adatokat a szervezet sen-
kinek nem adja át – hangsúlyozta Fülöp 
Tibor! Megtudtuk, részletes felvilágosítást 
munkaidőben a 347-4625-ös telefonszá-
mon lehet kérni.

az önkormányzat tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő közút- és 
járdahálózat karbantartási munká-

inak ellátása volt a Városüzemeltetési és 
Közbiztonsági Iroda egyik legfontosabb 
feladata egész évben, így az őszi-téli hóna-
pokban is. 2010 utolsó hónapjaiban mintegy  
1 000 m2-en váltotta fel térkő burkolat a 
töredezett, balesetveszélyes járdafelületet: 
a Thököly utcában (a Zalaegerszeg utca–
Vajk utca között 213 m2), a Zalaegerszeg 
utcában (a Bercsényi utca–Dobó Katica 
utca közötti részen 162 m2, a Dobó Katica 
utcától a Zoltán utcáig 104,5 m2), a Zoltán 
utcában (a Piac utca–Almavirág tér között 
95 m2), a Piac utcában (a Zoltán utca és a 

Gutenberg utca közötti részen 144 m2), a 
Katica utcában (a Bethlen utcától a Teleki 
utcáig 149 m2), a Szabó Ervin utcában (a 
Kossuth térnél 55,5 m2). A gyalogútháló-
zat felújítása mellett a lakossági igények 
figyelembevételével több ezer négyzetmé-
teres szakaszon folyamatosan végeztette 
el a balesetveszélyes út-, járdahibák javít-
tatását az iroda.
Számos helyszínen – ugyancsak lakossági 
kezdeményezésre – forgalomtechnikai 
táblákkal a parkolást is szabályozták a köz-
elmúltban. Hét helyen forgalomcsillapító 
küszöböket (fekvőrendőröket) építettek a 
kispestiek kérésére, tizenegy helyszínen 
pedig korlátokat, oszlopokat helyeztek ki. 

ha valaki színvonalas, szórakoztató, 
igazi komédiát szeretne látni, ám 
nem akar a kerülettől messzebbre 

utazni annak bátran ajánlható a Kispesti 
Kisszínház legújabb bemutatója a KMO-
ban. A társulat most egy kortárs, hazai 
szerző darabját állította színpadra Pozsgai 
Zsolt: Faroktól fölfelé című, francia komé-
diákat idéző vígjátékát mutatták be január 
közepén. A látványos és fordulatokban 
bővelkedő előadást legközelebb február 
11-én 19 órai kezdettel tekinthetik meg az 
érdeklődők Kispesten a KMO-ban.

nem lesz könnyű dolga idén sem a 
kerület önkormányzatnak, hangsú-
lyozta lapunknak a polgármester. 

Gajda Péter elmondta, az elmúlt évek át-
gondolt, takarékos gazdálkodásának kö-
vetkeztében szerencsére nincs rossz gaz-
dasági helyzetben Kispest. Hozzátette, a 
tavalyi év az utóbbi időszak legsikeresebb 
éve volt, amelyre minden kispesti büsz-
ke lehet. Elmondta, hogy az elmúlt évek 

alatt sikerült stabilizálni az önkormány-
zat költségvetését, és ez alapul szolgált a 
kerület biztonságos működtetéséhez és a 
fejlesztésekhez.
Idén nehezíti a helyzetet, hogy „mind az 
államtól, mind pedig a fővárostól keve-
sebb pénzre számíthatunk” – fogalma-
zott. „Korábban nem fordult elő, hogy a 
fővárosi önkormányzat a kerületnek járó 
iparűzési adó részesedésből kevesebbet 
utalt volna, mint, ahogy azt év elején meg-
állapították. Idén közel 200 millió forinttal 
kapott kevesebbet a kispesti önkormány-
zat az adót beszedő fővárostól, mint azt 
tervezték, ami súlyos bevételkiesést jelent 
a kerületnek” – mondta a polgármester. 
Hozzátette, emellett csökkent a közfoglal-
koztatásban részt vevő kispestiek állami 
támogatása is egy új jogszabály miatt.
Gajda Péter hangsúlyozta, mivel önma-
gában egyetlen pártnak sincs többsége a 
kerületben, ezért folyamatosan tárgyalá-
sokat folytat az önkormányzatot alkotó 
politikai szereplőkkel. „Bízom benne, 
hogy képviselőtársaimmal lesz erőnk és 
közös akaratunk egy olyan elfogadható 
költségvetést kidolgozni, amely Kispest 
érdekeit fogja szolgálni, hiszen megol-
dásra váró gondok állnak még előttünk” 
– mondta a polgármester. Kerületi önkéntesek 

jelentkezését várja a 
Kispesti Polgári Véde-
lem. Célja, hogy a se-
gítőkész embereket és 

vállalkozásokat szükség 
esetén mozgósítani tud-

ják, és összehangolják
 munkájukat. Jelent-
kezni a pvkir.bp19@

katasztrofavedem.
hu e-mailcímen lehet. 

Részletes felvilágosítást 
munkaidőben a  

347-4625-ös telefonszá-
mon lehet kérni.

Az év elejei időszakban a legtöbb önkormányzat a költ-
ségvetés elkészítésén fáradozik. Kispesten is formálód-
nak a számok, Gajda Péter polgármester szerint az elmúlt 
évekhez képest nehezebb pénzügyi helyzetben lesz az ön-
kormányzat, a szűkülő állami és fővárosi források miatt.

nehéz év előtt a kerület

Önkénteseket várnak

gazdálkodás

kaTaszTRÓFavédelem

fejlesztés

gajda Péter polgármester

Az óév utolsó harmadában hét utcaszakasz csaknem 
ezer négyzetméterén váltotta térkő a korábban baleset-
veszélyes járdafelületet, ezek mellett több ezer négy-
zetméteren kellett a gyalogutak hibáit is kijavítani. A 
biztonságosabb közlekedés érdekében több helyen épí-
tettek forgalomcsillapító küszöböt és helyeztek ki kor-
látokat, oszlopokat.

Újabb premierrel jelentkezett január közepén a Kispes-
ti Kisszínház. A január 14-i és 15-i előadásokon Cserkó 
Zsolt társulata színvonalas komédiát varázsolt a KMO 
Művelődési Ház nagyszínpadára. 

Megújult járdák, forgalom-
technikai fejlesztések

Fergeteges komédia a kmo-ban
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kinevezésfejlesztés

„olcsóbb és ügyfélbarát
 hivatalokat szeretnénk”

Kispest: Az Országgyűlés ta-
valy november 16-án fogadta 
el azt a törvényjavaslatot, 
amely alapján 2011-től létre-
jött a fővárosi és a 19 megyei 
kormányhivatal, melyekbe 
integrálódtak a területi ál-
lamigazgatási szervek egy 
része. Mi a legfontosabb fel-
adatuk?

Dr. tarnaI rICHárD: Kormány-
hivatal eddig nem volt, ez 
most január elsejével jött 
létre. Korábban számtalan 
hivatal volt, amelyek szak-
feladatokat láttak el például 
a közútkezeléstől kezdve az 
oktatási hivatalon keresztül 
egészen az igazságügyi hi-
vatalig. Mindnek volt önálló 
apparátusa és vezetője, gya-
korlatilag a szakminiszter 
ágazati irányítása mellett 
korlátlan jogosítvánnyal ren-
delkeztek. A közigazgatási 
rendszer mostani átalakítá-
sának a legfontosabb célja, 
hogy egy rendkívül pazarló 
rendszert meg kell szüntetni. 
Abszurd az, hogy nagyon 

sok helyen minimális mun-
kavégzés mellett felfelé ka-
nyarodó fizetések vannak, 
olyan méretű gépjárműpark-
kal rendelkeznek, amely a 
munkavégzéshez szükségte-
len, máshol pedig még a leg-
szükségesebbre se tellett. Ezt 
a pazarlást szeretné ez az új 
rendszer megszűntetni, ezért 

jöttek létre a kormányhiva-
talok. Eddig a hivatalokban 
zajló szakmai munka mellett 
ott fogadták az ügyfeleket is. 
Ez azt jelentette, hogy pél-
dául hétfőn és csütörtökön a 
hivatalnok nem szakfeladatot 
látott el, hanem az ügyféllel 
foglalkozott. Vagyis nem azt 
a feladatot végezte a szakem-
ber, amire a képesítése vo-
natkozott. Ezért döntött úgy 
a kormány, hogy különüljön 
el egyértelműen az ügyfelek-
kel történő kapcsolattartás, 
így jöttek létre a kormányab-
lakok. A kormányablakban 
dolgozó tisztviselők kivá-
lasztása fél éven át zajlott, 
még pszichológiai alkalmas-

sági vizsgán is részt vettek. 
Az elvárás velük szemben 
egyértelmű – amit én magam 
is szigorúan be fogok hajtani 
–, ne olyan módon bánja-
nak az emberekkel, ahogy 
sokszor előfordult, hanem a 
kedvesség, a segítőkészség 
legyen számukra a meghatá-
rozó. A kormányablakoknál 
külön erre a célra kiképzett 
hivatalnokok dolgoznak reg-
gel nyolctól este nyolcig. Az 
elv az, hogy ha valaki 3-4 
különböző ügyben bemegy 
ide – jelenleg 29 különböző 
üggyel foglalkoznak a kor-
mányablakok – az ügyintéző 
segítségével kitölti a papírt, 
és 3-4 nap múlva az ered-
ményt kézhez kapja. Vagyis 
az ügyintéző viszi helyette a 
különböző hivatalokba a pa-
pírokat, majd az eredményt 
összegyűjti, és kiadja. 

Mikorra valósul mindez 
meg? 

Dr. TARNAI RICHÁRD: 
Másfél év múlva szeretnénk 
befejezni a teljes átalakítást. 
A szemlélet átalakítása a 
legnehezebb, amihez szük-
séges a felülről irányított 
kontroll. Kispesti lakosként 
és képviselőként rálátásom 
van azokra a dolgokra, 
amik kerületi szinten a köz-
igazgatásban zajlanak. A 
kispestiek képviselőjeként 
pontosan tudom azt, hogy az 
ország nyilvánossága előtt 
hogyan lehet helyi érdekeket 
képviselni. Most módomban 
áll megyei szintű rálátás-
ra is. A szakmai munkába 
senki nem fog beleszólni, 
viszont az ügyfélszolgálatba 
igen. Normális, minden-
napi életben elvárt módon 
szeretnénk az ügyfeleknek 
az ügyeket intézni, bevinni 
a szolgáltató szemléletet a 
közigazgatásba.

Közvilágítási hibabeje-
lentés: a 238-3838, vagy 
kizárólag munkaidőben a 
289-4070 telefonszámon 
és a bdk@bdk.hu email 
címen lehetséges.

könyvtári programok

Mesehősök a könyvtárban
Minden péntek délután 5 
órától mesés délután vár 
a Kispesti Könyvtárban! 
Rendelj mesét! Válaszd 
ki kedvenc mesédet, és mi 
elmeséljük neked! Olvass 
mesét öcsinek, huginak, 
gyermekednek! Legyen a 
meseolvasás és a mesehall-
gatás élménye mindenkié! 
Programunk és a gyermekek 
könyvtártagsága ingyenes!

Január 20.
Kedves Anyukák, Apukák, 
Nagyik és Nagypapák! Sze-
retettel várunk Benneteket 
január 20-án délelőtt fél 10-
re Varázsszőnyeg soroza-
tunk következő délelőttjére. 
Ukrajnába „repülünk”, A 
kesztyű című mesével. Uta-
zásunkon Gerencsér Valéria 
drámapedagógus kalauzol 
bennünket. Kérjük hozzá-
tok el a kisgyerekeket, hisz 
a mese nekik szól majd!

Január 29.
Szeretettel várjuk Önöket 
Könyvtári KultúrCafé so-
rozatunk idei első program-
jára január 29-én délután 
4 órára. Vendégünk lesz a 
KvarTonus Jazz Quartet. 
Az együttes tagjai: Strausz 
Eszter – fuvola, Vörös 
László – zongora, Csizmás 
András – bőgő, Geröly 
Tamás Sándor – dobok, 
ütőhangszerek. A belépés 
díjtalan!
Kedves Olvasóink, érdek-
lődő Kispestiek!

Január 31.
Január 31-én 20 órás kezdő 
Internet használói tanfo-
lyam indul könyvtárunkban. 
A foglalkozások hétfőn és 
szerdán lesznek fél 9-től 12 
óráig. A tanfolyam térítési 
díja beiratkozott olvasóknak 
2 000 Ft, regisztrált könyv-
tárhasználóknak 4 000 Ft. 
Érdeklődni a könyvtárban 
és a 281-1163-as telefon-
számon lehet!

A programok helyszíne: 
Kispesti Szabó Ervin 
Könyvtár 1191 Bp. Üllői út 
255. Tel.: 281-1163. E-ma-
il: fszek1901@fszek.hu  
Honlap: http://www.fszek.
hu/ulloi

A Kispesti Városháza Tár-
lat következő kiállításán 
Harasztÿ István Kossuth-
díjas (mobil)szobrász al-
kotásai lesznek láthatók. 
A kiállítást Rockenbauer 
Zoltán művészettörténész 
nyitja meg, február 1-jén 
16.00 órakor a városháza 
aulájában.
Cím: a városháza épülete, 
Városház tér 18-20.

Szeretettel meghívja tagja-
it a Kispesti Nyugdíjasok 
Szociális és Érdekvédelmi 
Egyesülete a január 31-én 
15 órakor a Kispesti Viga-
dóban (Fő utca 22.) tartan-
dó éves közgyűlésére.

KINYE

közvilágítási 
hibabejelentés

városháza 
tárlat

nyugdíjas 
közgyűlés

Bérlőt keresnének a zoltán utcai 
sportpályának

lejárt tavaly december 
31-én a Zoltán utcai 
sportpálya bérlőjének 

szerződése, amit a képviselő-
testület – szem előtt tartva 
a gazdasági racionalitáso-
kat – még 2011. április 15-ig 
meghosszabbított – mondta 
lapunknak Ékes Gábor. Kis-
pest alpolgármestere hang-
súlyozta, a jelenlegi bérlő 
már több mint egy évtizede 
használja a sportpályát, ám 
a kerület úgy látja, a vállalt 
korábbi fejlesztési ígéretek 
csak elenyésző mértékben 
valósultak meg, ezért sze-

retnének új pályázatot kiírni. 
Hozzátette, természetesen a 
jelenlegi bérlőnek is lehetősé-
ge lesz a pályázaton indulni, 
ám amennyiben nyertesnek 
hirdeti ki őt az önkormány-
zat, teljesen más szerződési 
feltételekkel kell majd szem-
benéznie. Figyelni fogunk 
arra, hogy a kerület érdekei 
és a bérlő szerződésben vál-
lalt kötelezettségei jobban 
érvényesüljenek – emelte ki 
az alpolgármester. Legfon-
tosabb célunk, hogy „minél 
szélesebb rétegek találják 
meg az intézmény területén 
a kedvükre való sportolási 
lehetőséget, és azt minél kul-
turáltabb körülmények közt 
tehessék meg” – mondta.
Megtudtuk, újdonsága lesz 
a terület hasznosításának, 
hogy nem az egész területet 
adja bérbe majd az önkor-
mányzat.  A tervek szerint 
egy részét közösségi hasz-
nálatra szeretnék megnyit-
ni, ahol nem csak az egész 
kerület lakói sportolhatnak 
majd ingyen napi rendsze-
rességgel, hanem megfelelő 
infrastruktúra kialakítása 

után alkalmas lesz iskolai 
tornaórák megtartására is. 
Az elképzelés szerint többek 
között hatvanméteres síkfutó 
pályát, távolugrógödröt, ko-
sárlabdapályát és futósávot is 
kialakítanak a területen.
Az alpolgármester elmondta, 
a pályázat kiírásában rögzí-
teni szeretnék a bérleti díjat 
is, annak érdekében, hogy 
a pályázók ne a bérleti díj 
mértékében versenyezzenek. 
A győztes kiválasztásának 
elsődleges szempontja az 
lesz, hogy a pályázónak mi-
lyen fejlesztési elképzelései 
vannak, valamint mennyire 
széles skálán fog szolgálta-
tásokat nyújtani, milyen ked-
vezményrendszert dolgoz ki 
a kispestiek számára, mind- 
emellett hajlandó-e együtt-
működni az önkormányzattal 
a kerületi diáksport szerve-
zésében. „Terveink szerint 
ezután a sportpálya jobban 
fogja szolgálni a Kispesten 
élők érdekeit. A döntést ter-
mészetesen a képviselő-tes-
tület január 20-i ülése fogja 
meghozni” – hangsúlyozta 
lapunknak Ékes Gábor.

Megpályáztatja a tervek szerint az önkormányzat a Zoltán ut-
cai sportpályát. A kerület célja, hogy az intézmény területén 
minél többen, minél kulturáltabb körülmények között sportol-
hassanak.

Dr. Tarnai Richárdot, Kispest országgyűlési képviselőjét ne-
vezte ki január 1-jei hatállyal Orbán Viktor miniszterelnök a 
Pest Megyei Kormányhivatal élére. A kormánymegbízottal 
feladatairól beszélgettünk.

ékes gábor alpolgármester

dr. Tarnai Richárd, kispest országgyűlési képviselője

Kispest önkormányza-
tának Közművelődési, 
Oktatási, Sport, Ifjúságpo-
litikai és Egészségügyi Bi-
zottsága (KOSIE) minden 
hónap második hétfőjén 
17 órától tartja nyilvános 
ülését az Ady Endre út 7. 
szám alatti épületben.

nyílt ülés

TájékozTaTÓ

Felhívás

Felhívás

TájékozTaTÓ

A tisztább kispestért 

az önkormányzat évente 
meghirdetett lakossági 
lomb- és zöldhulladék-

gyűjtési akciója sikeres volt 
az óévben is: a program 
eredményeként több mint 
4 800 m³, kertekből szár-
mazó, zsákokba gyűjtött 
zöldhulladékot szállított el 
a Közpark Kft. Összesen 94 

közterületi lombgyűjtőt is 
kihelyeztek kerületszerte, 
ezekben az utcákról, terek-
ről és a kertekből mintegy 
850 m³ avar gyűlt össze. 
Egyre kevesebb a kutyapi-
szok is az utcákon. Szeren-
csére sokan gondolják úgy, 
hogy kedvencük után kint 
is takarítani kell. 2010-ben 

már 131 zsákos gyűjtőedény 
szolgálta a köztisztaság 
ügyét a kerületben. Többsé-
güket naponta, egy kisebb 
részüket kétnaponta ürítet-
ték. Idén tovább javulhat a 
helyzet: az önkormányzat 
2011-ben további 25 gyűjtőt 
helyeztet ki a közterülete-
ken.

Eredményes volt a tavaly év végi avargyűjtés: a novemberben 
és decemberben tartó programban több mint öt és félezer köb-
méter kerti zöldhulladék és avar gyűlt össze. 

körNyezetüNk
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születésNAP

95 éves bácsi köszöntése

szovics Gyula műsze-
rész volt, az Egyesült 
Izzóban dolgozott, on-

nan is ment nyugdíjba. Fia-
tal korában sportolt, főként 
kerékpározott, de az úszás 
is a kedvencek közé tarto-
zott. Gyula bácsi szívesen 
sétál, szeret a bevásárló-
központokban nézelődni, 
valamint naponta olvassa 
az újságokat és a friss híre-
ket a tévén követi. Felesége, 
55 évi házasság után 10 éve 
hunyt el.

Dobostortával és vörösborral köszöntötte január 13-án Gajda 
Péter polgármester Szovics Gyulát kispesti otthonában 95. szü-
letésnapja alkalmából. Az idős bácsi 1916. január 14-én született 
Nemespánon.

kispesti nyugdíjasok ünnepeltek

adélután karácsonyi 
filmvetítéssel kezdő-
dött, a filmben lévő 

egyházi énekeket a tagság 
együtt énekelte. Nagyon 
hangulatos volt! Vetítés után 
versmondások következtek.  
A legsikeresebb verset a 93 
éves Erzsi néni mondta el, 
amiért nagy tapsot kapott. 
Majd az uzsonnával foly-
tatódott a délután. Finom 
felvágottas szendvicsek, 
narancs, sütemény, szalon-
cukor, jaffaszörp, és végül 
nagy meglepetésre gesz-
tenyepüré. Gyertyafény és 
csillagszóró mellett közös 
énekléssel folytatódott a 
program. A klubtagok meg-
ajándékozták kisebb aján-
dékokkal egymást. Utoljára 
mindenki megkapta a klub 
ajándékát – csokoládét és vá-
sárlási utalványt –, aminek 
mindenki nagyon örült. Már 
beesteledett, amikor lassan 

csendben, meghitt hangu-
latban, egymásba karolva 
elindult mindenki haza. Kö-
szönetünket fejezzük ki, az 
önkormányzatnak és a Kis-

pesti Rászorultak Megsegí-
tésére Közalapítványnak az 
anyagi támogatásért!

HUSZÁR ERZSÉBET

üNNePség

A Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja december 
22-én tartotta meg a karácsonyi ünnepséget tagjainak. A feldí-
szített karácsonyfa és a szépen megterített, karácsonyi díszek-
kel ékesített asztalok mellett 75 fő foglalt helyet.

Fodrászmúzeum a Csinsz-
ka lakóparkban: 1194 Ady 
Endre 97-99.
Nyitva: kedden és csütör-
tökön 14-18h-ig, szomba-
ton 9-13h-ig.

Szépen szól a magyar nóta 
címmel rendeznek in-
gyenes műsort a Kispesti 
Vigadóban február 7-én, 
15.00 órai kezdettel. A be-
lépés díjtalan!

Több ezren vagyunk, akik-
kel együtt él a családjuk-
ban a felnőtt, idősödő ér-
telmi, illetve halmozottan 
fogyatékos hozzátartozója. 
A lelki egészségvédelem-
re nekünk is szükségünk 
van, melyet az elszigete-
lődés megakadályozása, a 
hasznos elfoglaltság biz-
tosítása foglal magában. 
A Méltóságteljes  Életért 
Alapítvány azért jött létre, 
hogy ezen családok tagja-
ival együtt gondolkodjon. 
Kíváncsian várjuk: Milyen 
megoldhatatlannak vélt 
probléma foglalkoztatja? 
Van-e konkrét elgondolá-
sa, javaslata, mellyel jobb 
lehetne életük? Bátran 
fejtsék ki elképzelésüket, 
mert az így összegyűjtött 
tapasztalatok alapján tu-
dunk és fogunk tovább 
lépni. Leveleiket az aláb-
bi címre kérjük küldeni: 
Méltóságteljes Életért 
Alapítvány 1476 Budapest 
100, Postafiók 104. 

MÉLTóSÁGTELJES ÉLE-
TÉRT  ALAPíTVÁNY

fodrászmúze-
um kispesten

magyar nóta 
a vigadóban

segítsük egymást 
a gondokban!

TájékozTaTÓ

Felhívás

Felhívás
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az elmúlt években a 
saját bőrömön is meg-
tapasztaltam, hogy mit 

jelent az, amikor az ember-
ről mindenféle valótlansá-
gokat összeirkálnak, és a 
törvények mégsem teszik 
lehetővé a hazugságot leírók 
vagy közlők felelősségre 
vonását. Januártól azonban 
ez a helyzet megváltozott. 
Az újságok, TV-k, rádiók 
és az internet tekintetében 
is a tiszta felelősség alap-
vető elve fog érvényesülni. 
Vagyis: ha valaki valótlan 
dolgokat állít, azért felelnie 
kell. Ezért hát a nagy hisz-
téria a szocialisták háza 
táján mind belföldön, mind 
külföldön. Megszűnik az 
évtizedek óta működtetett 
és manipulált média mono-
pólium. Emlékezzünk csak! 
Antall József a 90-es évek 
elején nem akarta kinevezni 
a rádió és TV vezetőjének 
a baloldal két házi kedven-

cét. Ezért aztán éveken át 
azt hallottuk, hogy Antall 
diktatúrát épít, begyűri a 
médiát stb. Ezt harsogták 
a szocialista érdekeltségű 
médiumok belföldön és kül-
földön. Eltelt közel 20 év és 
– láss csudát! –  az MSZP a 
legnagyobb demokrataként 
emlegeti Antall Józsefet, 
a diktatúrára törekvő, saj-
tószabadságot lábbal tipró 
Orbánnal szemben. Hát 
nem érdekes? Nekünk nincs 
újabb 20 évünk arra, hogy 
20 év múlva kiderüljön: a 
szocialisták 2011-ben sem 
mondtak igazat.
A teljes sajtószabadság meg-
létének bizonyítékát pont a 
szocialisták holdudvarában 
lévő újságok adták a minap. 
Üres címlappal jelentek meg, 
amin csak az volt olvasható, 
hogy: „Magyarországon 
megszűnt a sajtószabadság.” 
Ha ez igaz lenne, akkor az 
újság meg sem jelenhetett 

volna. De hát nem volt igaz! 
Ez sem volt igaz. így aztán 
mindenki láthatja, hogy 
csak egy kormány elleni 
ingyencirkuszról van szó. 
És sokaknak Magyarország 
külföldi megítélése sem 
számít. Az Európa Tanács 
média bizottságának elnöke 
szerint a törvényt azelőtt 
kezdték kritizálni külföldön, 
hogy annak hivatalos fordí-
tását bárki megismerhette 
volna. Ez szerinte „nem fair” 
eljárás a kritizálók részéről. 
Hogy kommentálhatja va-
laki a törvényt úgy, hogy 
nem is olvasta? – tehetjük 
fel vele együtt a kérdést. Az 
Európa Tanács szakértője 
szerint megnyugtató, hogy 
a magyar törvény az európai 
elvárásoknak megfelelően 
fellép a kiskorúak védelmé-
ben és az uszító eszmékkel 
szemben is. 
A magyar médiatörvény 
csak olyan jogi megoldáso-

kat tartalmaz, amelyek téte-
lesen szerepelnek más uniós 
tagállamok médiatörvénye-
iben. Vagyis ha a magyar 
jogszabályt vissza kellene 
vonni, akkor így kellene 
tenni a francia, német, brit 
stb. médiatörvényekkel is. 
Ugye kicsit abszurd? Meg-
jegyzem: még senki nem 
mondta el, a törvény mely 
rendelkezése sért bármilyen 
más jogszabályt. Márpedig 
ennek hiányában alapos a 
feltételezés, miszerint itt is 
egy tudatos, kormány elleni 
hisztériakeltésről van szó.
A médiahatóság honlapján 
egyébként elolvasható a 
médiatörvény teljes, angol 
nyelvű fordítása is. Kérek, 
tehát mindenkit, aki a ma-
gyar médiatörvényről kíván 
véleményt mondani előítéle-
tek nélkül, előbb olvassa el a 
jogszabályt. Magyarul vagy 
angolul. Mert a felelősséget 
mindenkinek vállalnia kell.

dR. TaRnai RicháRd, kispesT oRszággyűlési képviselőjének RovaTa

Vegyes érzelmekkel vág-
tam neki az új évnek. 
Hiszen egy valóban 

sikeres 2010-et zárhattunk, 
mindenféle szempontból, 
az év végén azonban már 
megmutatkoztak az idei 
év aggasztó jelei is. Főleg 
pénzügyi szempontból in-
dult rossz hírekkel a január. 
Bár pozitív szaldóval kezd-
tük az évet, az a 200 millió 
forint, amennyivel keveseb-
bet utalt a főváros a kerüle-
tünknek járó adóbevételből, 
nagyon hiányzik. Hiányoz-
ni fog az a megközelítőleg 
400 millió forint is, mellyel 
kevesebbet ad az állam a 
parlament által elfogadott 
költségvetés következtében 
Kispestnek, s nyilván más 
önkormányzatoknak is. Sőt 
már azt is tudjuk, hogy a 
főváros is kevesebbet ter-

vez utalni idén, mint ter-
vezte azt tavaly. Ezzel kell 
számolnunk. Politikailag is 
változik a helyzet. Eddig 
megszoktam, hogy Tarnai 
Richárd frakcióvezető úrral 
egyeztetek fontos ügyek-
ben. Sajnálom, hogy most 
Kispest helyett mégis a Pest 
Megyei Kormányhivatalt 
választotta, s így le kellett 
mondania testületi mandá-
tumáról. Remélem ennek 
ellenére, az a kialakult jó 
viszony, mely kettőnk kap-
csolatát jellemezte az el-
múlt hónapokban, nem fog 
változni, s tudunk közösen 
tenni Kispestért. Mert van 
dolgunk bőven. A szűkülő 
lehetőségek között meg kell 
találnunk az alkalmat arra 
a következő pár hétben, 
hogy olyan költségvetést 
fogadjunk el, amely a stabi-

litás mellett a fejlesztésekre 
koncentrálhat. Legyen szó 
akár sport ügyekről, iskolai 
felújításokról, vagy a piac 
rendbetételének megkez-
déséről. S bízom benne, 
hogy az Új Széchenyi Terv 
bemutatása után legalább 
annyi külső forrást tudunk 
a kerületbe hozni, mint az 
elmúlt négy évben. 
Az előző évek munkájának 
két gyümölcse például most 
kezdett épülni. Az egyik a 
Forrásház Gondozási Köz-
pont, melyről már nagyon 
sokat beszéltünk az el-
múlt években, hiszen még 
2009-ben nyertünk forrást 
a mentális problémákkal, 
állás nélkül lévő kispestiek 
segítésére megépülendő új 
szociális intézményünkre. 
Hála Istennek ebben a kér-
désben sosem volt vita a 

két nagy képviselőcsoport 
között, hiszen 2009-ben és 
pár hónapja is támogatta a 
Fidesz és az MSZP is az 
elképzelést, és a szakma is 
mögénk állt. Nem véletlen, 
hiszen itt is segítségre szo-
ruló kispestieknek építünk 
egy olyan létesítményt, 
ahol esélyt kaphatnak az 
újrakezdésre. Lesz persze 
még örömteli esemény ezen 
túl is, hiszen a héten in-
dulnak a szintén pályázati 
pénzből megújuló könyvtár 
munkálatai, s jó hír, hogy 
az EU-nak köszönhetően 
az egyik  időseket támoga-
tó szociális intézményünk 
is modernizálódhat több, 
mint 40 millió forint érték-
ben. A testület döntésének 
értelmében hamarosan itt 
is elkezdődik a konkrét 
építkezés.

jó és rossz hírek, vegyesen
gajda péTeR polgáRmesTeR RovaTa

felelősség a leírt szóért
„A médiatörvény csak olyan jogi megoldásokat tartalmaz, ame-

lyek szerepelnek más uniós tagállamok médiatörvényeiben.”
„A szűkülő lehetőségek között olyan költségvetést kell elfogad-
nunk, amely a stabilitás mellett a fejlesztésekre is koncentrál.”

kisebbségi választás 

ezen a napok azok a 
kisebbségi képviselők 
– az úgynevezett elek-

torok – szavazhattak, akik 
tavaly ősszel mandátumot 
szereztek a helyi kisebbségi 
önkormányzatban. Ennek 
megfelelően 9 helyi kisebb-
ség 36 elektorát vártuk az 
urnákhoz, akik közül 33-an 
jöttek el választani.
A választás reggel hattól 
este 19.00 óráig tartott. A 
HVB tagjai dr. Bizek De-
zső, dr. Hajdani Ilona és dr. 
Földényi Frigyes szavazat-
számláló bizottsági tagként 
is kiválóan látta el felada-

tát. A választási iroda tag-
jai mind az előkészítésben, 
mind a végrehajtás során 
hibátlan munkát végeztek.
Az elektorok a mostani 
választáson az egyes nem-
zeti és etnikai kisebbségek 
képviselői megyei és fővá-
rosi, valamint az országos 
testületek összetételéről 
döntöttek. A tisztségviselők 
kilétéről – pl. az országos 
elnök személyéről – az 
adott testület alakuló ülésén 
szavaznak. Az alakuló ülést 
harminc napon belül kell 
összehívni.
Fontos politikai eseményen 

vagyunk túl, kisebbségeink 
újult lendülettel végezhetik 
munkájukat, amihez sok 
sikert kívánok. A válasz-
tás munkájában résztvevők 
munkáját ez úton is köszö-
nöm.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
HVI vezető

voks

A Helyi Választási Bizottság tagjai bonyolították le a kerületben a területi és országos 
kisebbségi önkormányzati képviselők választását január 9-én vasárnap.

Bolttulajdonosok figyelem!
Kérjük, fogadja meg a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság 
ajánlásait a bolti rablások 
megelőzése érdekében: 
Üzlethelyiség kialakítására 
vonatkozó bűnmegelőzési 
ajánlások: 
- A non-stop nyitva tartás éj-
szakai időszakára javasoljuk a 
zárt ajtó – lehetőleg biztonsá-
gi ráccsal ellátott – kiadó ab-
lakán keresztüli kiszolgálást. 
- Javasoljuk távfelügyeleti 
rendszerbe kapcsolt vagyon-
védelmi riasztórendszer ki-
építését! 
- A boltban – jól láthatóan – 
elhelyezett kamera megvál-
toztathatja az elkövető előze-
tes szándékát! 
- Zárás előtt növeljék a ki-
szolgálói létszámot, mivel a 
tapasztalatok alapján a leg-
több támadás a zárás előtti 
időszakban következik be. 
- A kisboltok tulajdonosai-
nak javasoljuk pénztárolásra 

alkalmas lemezszekrények, 
időzáras széfek bevezetését. 
- A bolt előtti gazdag növény-
világ valóban szép, de csábító 
az elkövetők számára is. Az 
észrevétlen besurranás meg-
előzése érdekében javasoljuk 
a bolt előtti növények derék-
magasságig történő visszavá-
gását. 
Az alkalmazottakra vonat-
kozó ajánlásaink: 
- Kísérje figyelemmel a bolt 
környékén lézengő gyanús 
személyek megjelenését, 
személyleírását, viselkedését. 
Az elkövetők a támadás előtt 
gyakran feltérképezik a bolt 
belterületét, a környéket, a 
forgalmat. 
- Gyengülő ügyfélforgalom 
esetén se hagyják magára 
kollégájukat! 
- Zárás előtt fokozzák ébersé-
güket, növeljék létszámukat. 
- A nagyobb összegű pénz-
kezelést az ügyféltértől elzárt 

részen bonyolítsák le. 
- A boltban dolgozó biztonsá-
gi őrrel hangolják össze tevé-
kenységüket, dolgozzanak ki 
egy ügyfél által nem érzékel-
hető jelrendszert gyanú vagy 
veszély esetére. 
Támadás estén: 
- Őrizze meg nyugalmát és 
koncentráljon a személyle-
írásra. 
- A támadó utasításainak 
tegyenek eleget, kerüljék a 
hősködést! 
- A rablónak a lehető legkeve-
sebb pénzt adja át. Figyeljék 
meg a támadó(k) menekülési 
útvonalát, a menekülés esz-
közét! 
- Haladéktalanul értesítsék a 
rendőrséget (112, 107), és a 
helyszínen várják meg a jár-
őrt. Mindent jegyezzenek fel, 
amit észleltek! 
- A helyszínt ne változtassák 
meg!

BRFK



10 2011. január 19. 112011. január 19.Kispest Kispest

Rendőrségi hírek Kispesti Diabetes és 
egészség klubJanuár 6-án bejelentés érke-

zett a kispesti kapitányság-
ra, miszerint a Jáhn Ferenc 

u.-i Rehabilitációs Központban 
lopás történt és a feltételezett 
elkövetőket visszatartják – 
tájékoztatta lapunkat Dobák 
Szilvia, a kerületi kapitányság 
munkatársa. Az intézet dol-
gozói a férfimosdóból kilépő 
gyanús személyekre lettek fi-
gyelmesek, akik feltűnően za-
vartan viselkedtek és valamit 
rejtegettek a kabátjuk alatt. A 
biztonsági őr megtalálta a ku-
kában a megrongált csaptele-
pet, és hívta a rendőrséget, az 
elkövetőket pedig visszatartot-
ta a rendőrök kiérkezéséig. Az 
elfogott személyeket előzetes 
letartóztatásba helyezték és bí-
róság elé állítják. Január 9-én 
a délutáni órákban bejelentés 
érkezett a kispesti rendőrkapi-
tányságra, mely szerint egy ra-
diátort eltulajdonító személyt 
tartanak vissza. A bejelentő 
elmondta, hogy a Hoffherr 
Albert utcán személygépko-
csijával haladva figyelmes lett 
egy ismeretlen személyre, aki 
egy kft. telephelyének kerítése 
előtt állt és nézegetett befelé. A 
bejelentő kocsijával megkerül-
te a háztömböt és éppen jókor 
tért vissza, ugyanis az ismeret-
len férfi ekkor már húzta ki a 
radiátort a telephelyről. Ekkor 
odalépett hozzá, kérdőre von-
ta, és a rendőrség kiérkezéséig 
a bűncselekményt elkövető 
személyt feltartóztatta. A férfi 
a radiátort elmondása szerint 
azzal a céllal tulajdonította 
el, hogy azt színesfém-keres-
kedésben leadja. A bűncselek-
ménnyel gyanúsított személyt 
őrizetbe vették, és bíróság 
elé állítják. A rendőrség kéri 
Olvasóinkat, amennyiben a 
szokásostól eltérő, gyanús dol-
got észlelnek, lehetőség szerint 
segítsenek a bűncselekményt 
elkövetők feltartóztatásában és 
azonnal hívják a rendőrséget, 
hogy az elkövetők minél hama-
rabb rendőrkézre kerüljenek.
Több „besurranásos” lopás is 
történt az elmúlt időszakban a 
kerületben, ezért a rendőrség 
szakembere felhívja a kispesti 
lakosok figyelmét arra, hogy 
a kertkaput, a lakás bejárati 
ajtaját tartsák zárva. A bűn-
cselekményt elkövető szemé-
lyek a nyitva hagyott ajtón 
– kihasználva a tulajdonos fi-
gyelmetlenségét – nesztelenül 

bemennek, és a lakásban lévő 
értékeket eltulajdonítják. A 
lopást a tulajdonosok már csak 
később fedezik fel.
Az utóbbi hónapokban több-
ször előfordult, hogy idős 
személyekhez becsengettek 
– vagy az utcán leszólították 
őket – ismeretlen személyek, 
akik nagy táskákkal voltak. 
Azt mondták a sértetteknek, 
hogy egy országos tv-csator-
na főzőműsorának a megbí-
zásából jöttek, és nyereményt 
hoztak. Mindenféle edényeket 
és konyhai tárgyakat pakoltak 
ki, mondván, hogy azokat a 
nyertes olcsóbban megvá-
sárolhatja. Az is előfordult, 
hogy több tízezer forintért 
adtak el a nyertesnek olcsó, 
rossz minőségű árukat vagy 
a pakolással figyelmüket ki-
használva meglopták a lakás 
tulajdonosát. A rendőrség kéri, 
hogy ismeretleneket semmi-
lyen körülmények között ne 
engedjenek be a lakásukba, 
ne higgyék el senkinek, hogy 
nyereményt hoztak, legyenek 
bizalmatlanok, gyanakvóak, 
mert csak így lehet megelőzni 
a sérelmükre kitervelt bűn-
cselekményeket. Betörés, fel-
törés vagy bármilyen bűncse-
lekmény esetén a kapitányság 
munkatársai kérik, hogy 
azonnal tegyenek bejelentést, 
és minden esetben várják 
meg a kiérkező rendőrjárőrt! 
Felhívják a lakosok figyel-
mét, hogy a bűncselekmény 
helyszínét ne változtassák 
meg (például betörésnél ne 
tegyenek rendet, ne javítsák 
meg a zárat stb.) és ne érjenek 
semmihez, mert így a bűncse-
lekmény nyomai, a bizonyíté-
kok megsemmisülhetnek, ami 
megnehezíti az elkövető(k) 
minél hamarabb történő elfo-
gását. Megtudtuk, rendőrségi 
akciósorozat végrehajtása 
zajlik folyamatosan a kerület-
ben. Megtudtuk, az „Ország 
közbiztonságának megszi-
lárdítása” program folytán a 
kiemelt bűncselekményekre 
(betörés, rablás – nyaklánc- és 
táskakitépés, gépkocsilopás, 
gépkocsifeltörés), az EU soros 
elnökségével járó feladatok 
miatt a közterületek rendjének 
fenntartására vonatkozóan 
hajt végre fokozott ellenőrzé-
seket a környező kerületekkel 
együttműködve a kerületi 
rendőrkapitányság.

A diabétesz helyzetéről ál-
talában
Hazánk egyik legfenyegetőbb 
népbetegsége a cukorbetegség. 
Nagyon lényegesnek tartom, 
ezért szeretném  felhívni a 
figyelmet a diabétesszel kap-
csolatos szemléletváltozásra, 
a megelőzésre, az oktatásra, 
az ismeretterjesztésre és azok 
jelentőségére.  Magyarorszá-
gon a felismert cukorbete-
gek száma a 20-69 évesek 
körében 507 ezer volt, és a 
szakemberek szerint a cukor-
betegség 2025-re minden 10. 
embert érinteni fog (Diabetes 
Atlasz 2006).

Programunk célkitűzései:
Együttműködő partnerünkkel 
– a Diabetes Generációk Ala-
pítvánnyal, amely főként fiatal 
cukorbetegekkel foglalkozó 
szervezet – közösen kiemelt 
figyelmet kell biztosítani a 
cukorbetegséggel élőknek, 
megállítani, vagy lassítani 
kell a cukorbetegség járvány-
szerű terjedését, előtérbe kell 
helyezni a prevenciót, azon 
belül az oktatást. Célunk a 
nagyfokú kockázattal rendel-
kező egyének felismerése és 
körükben a diabétesz és szív-, 
és érrendszeri szövődmények 
csökkentésének az elérése. 
Ennek érdekében szervezünk 
életmódváltással kapcsolatos 
programokat.

Az egészséges életmódról
Egészségesnek mondható az 
ember – tudományos szinten 
elfogadott szabályok szerint 
– abban az esetben, ha a lel-
ki-testi és szociális jólét álla-
potával éli hétköznapi életét. 
Nem mindig volt ez így. A 
köznyelvben nagyon hosz-
szú évtizedekig az számított 
egészségesnek, aki nem volt 
beteg. Az egészség a betegség 
hiánya volt. Ma már ennél 
többet kell érteni az egészség 
alatt, és ez pontosabb, meg-
bízhatóbb megfogalmazás. 
Nézzük meg a gyakorlatban 
mit is jelent ez? Elsősorban 
egészséges táplálkozás, kör-
nyezettudatos életmód, elé-
gedettség önmagunkkal, kör-
nyezetünkkel és valami több 
is. Ez a meghatározás, persze 

nem egy stabil állapotot re-
gisztrál, hanem egy folyama-
tot állandóan változó állapo-
tot, inkább egy „ideáltipikus” 
helyzetet, amire törekednünk 
kell, amelynek az elérése egy 
életen át tartó folyamat célja 
kell, hogy legyen. Emiatt nem 
egészséges az, aki csak bioter-
mékeket fogyaszt, tartózkodik 
az egészségkárosító magatar-
tásformától (nem iszik alko-
holt, nem eszik zsíros ételeket, 
sportol és környezettudatos), 
miközben lelkileg instabil, 
rossz a közérzete, fenyegetett 
a munkahelye és napi megél-
hetési gondjai vannak. Tudom 
kevesen vannak így, de ez a 
cél. Az a társadalom egész-
séges, ahol az emberek több-
sége jól érzi magát a bőrében. 
Ahol van jövőképe, tervei és 
közben egészségtudatosan él. 
Nem károsítja környezetét, il-
letve megtesz mindent, azért, 
hogy ne okozzon környezeti 
ártalmat, szelektíven gyűjti 
hulladékát, takarékos az ener-
giával, miközben életét a lehe-
tő legértelmesebben alakítja. 
A kis közösségek értéke meg-
nőtt, a személyes kapcsolatok 
felértékelődtek. Keressék az 
érdeklődésének, érdeküknek 
megfelelő csapatokat, akár 
Kispesten is, keressék meg 
azokat, akikkel „egy húron 
pendülnek”. A hosszú élet tit-
ka, nem is olyan bonyolult, még 
ma is tehetnek azért, hogy így 
legyen. Ezek figyelembevé-
telével az életmódváltás alap-
elemei: testsúlykarbantartás, 
a kiegyensúlyozott minőségi 
étkezés, a mozgás jelentősége, 
az önképzés pontossága.
Ehhez a Kispesti Diabetes 
és Egészség Klub segítséget 
nyújt. Klubfoglalkozásaink, 
minden hónap 2. csütörtökén 
14 órai kezdettel, a Kispesti 
Kaszinóban zajlanak. A szű-
rések (vérnyomás, vércukor-
szint) klubtagoknak ingye-
nesek. Előadások 15 órakor 
kezdődnek, mely mindenki-
nek ingyenes. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!
Bővebb információ: Huszák 
János klubvezetőtől tel.: 06-
30-369-2747.

HUSZÁK JÁNOS

Veritas: történelmi thriller 
a habsburg birodalomról

Folytatódó 
Moccanj program

bécs, 1711. Atto Melani, 
az egykor híres, ám már 
megöregedett, félig vak, 

kasztrált énekes titkos külde-
téssel a császárvárosba érkezik. 
A Napkirály, XIV. Lajos leve-
lét hozza I. Józsefnek: az ifjú 
császárt egy ellene irányuló 
összeesküvésre figyelmezteti 
a francia uralkodó. Ugyanek-
kor érkezik az udvarba a török 
szultán küldöttsége is. Mindez 
vajon csak a véletlen műve? 
Atto Melanira vár a feladat, 
hogy kiderítse, veszélyezteti-e 
ez a látogatás a békét, és meg-
találja a megoldást, hogyan 
győzedelmeskedhet a jó a go-

nosz felett.
Az olasz szerzőpáros, Rita 
Monaldi és Francesco Sor-
ti az Imprimaturhoz és a 
Secretumhoz hasonlóan a hét-
részesre tervezett sorozat har-
madik kötetében is egy olyan 
időszakba röpíti el olvasóit, 
amikor megfordulni látszik 
Európa sorsa: 1711-be, amikor 
titokzatos körülmények között 
meghal I. József német-római 
császár és magyar király. A 
történelmi kémregény olyan 
események hátterére is rávilá-
gít, ami bennünket, magyaro-
kat is közvetlenül érint.

I. N.

kondíciójavító program 
indult tavaly ősszel 
„Moccanj!” címmel 

az önkormányzati általános 
iskolákba járó súlytöbblettel 
küzdő gyermekek és szüleik 
számára.
A program idén is folytató-
dik, nemrégiben például kö-
zösen készítettek egészséges 
reggelit maguknak – mesélte 
lapunknak Godányiné N. 
Mária dietetikus. A szakem-
ber hangsúlyozta, sajnos a 
statisztikák alapján tudható, 
hogy a magyar gyerekek 
közül minden ötödik reggeli 
nélkül indul iskolába, útköz-
ben pedig legtöbben csak 
cukrozott péksüteményt és 
üdítőt vesznek. Pedagógu-
sok megfigyelték – folytatta 
a dietetikus –, hogy azok a 
diákok, akik otthon regge-
liznek, jobban teljesítenek 
az iskolában. A szakemberek 
szerint a reggeli elhagyása a 
legtöbb esetben összefügg a 
gyerekkori elhízással. Meg-
tudtuk, a „Moccanj!” prog-
ram keretében – természete-
sen sok minden más mellett 

– a reggeli fontosságáról is 
beszélgetnek a gyerekekkel. 
Egyik legutóbbi feladatuk 
volt például, hogy hétvégén, 
otthon saját maguk készítse-
nek egészséges szendvicset, 
olyat, ami teljes kiőrlésű 
kenyérből készült és rajta so-
vány felvágott és zöldségek 
voltak. Utána – a program 
részeként – közösen teljes 
kiőrlésű cornflakesből aszalt 
gyümölcsökből, joghurtból 
egy másik fajta reggeli me-
nüt készítettek – mondta a 
dietetikus. Godányiné N. 
Mária hozzátette, annak el-
lenére, hogy sok gyerek elő-
ször evett natúr gabonapely-
het életében, nagyon ízlett 
nekik.
Az Eötvös iskolában működő 
ingyenes Moccanj! program-
ról érdeklődni és jelentkezni 
lehet az Eötvös iskola védő-
nőjénél (Friedbauerné Borbás 
Szilvia, tel.: 06-20/490-0964), 
valamint a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatá-
si Irodáján (Godányiné N. 
Mária, tel.: 347-4607), ill. az 
iskolák védőnőinél.

könyvajánlÓ

egészségüNk

Idős kispestiek köszöntése

aMészáros Lőrinc ut-
cában lakó Reinfeld 
Aladárnét epertortával 

és rózsacsokorral köszön-
tötte Gajda Péter polgármes-
ter. Lívia néni 1921. január 
5-én született Palotáson. 
Négy éve él Kispesten lá-
nyával, vejével és két uno-
kájával. Négy gyermeke 

született: három lánya él, fia 
már meghalt. Nyolc unokája 
és hat dédunokája van. Var-
rónőként dolgozott a Kéz-
műipari Vállalatnál, onnan 
ment nyugdíjba is 1966-ban. 
Munkája volt a hobbija is, 
sokat kézimunkázott, és go-
belineket is készített a család 
részére.

születésNAP

A kilencvenedik születésnapjukat január 
elején ünneplő kispesti asszonyokat kö-
szöntött fel otthonaikban a polgármester 
január 6-án. Reinfeld Aladárné január 5-én 
volt, Zsédely Ferencné január 7-én töltötte 
be 90 éves kort.

Zöldkommandó
A Kispesti Zöldkommandó 24 óránban hívható informáci-
ós száma: 06-20/535-1837, ezen a számon bejelenthetik, ha 
illegális szemétlerakást látnak vagy gyűjtőhelyet találnak.
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közművelődés

„egész kispestnek szóló, 
népszerű programokat szeretnénk”

Milyen tervekkel kezdett neki 
2009 nyarán a munkának, 
és ezekből mennyit sikerült 
megvalósítania?

szaBÓ máRia: Közel négy 
évig alkalmazottként, műve-
lődésszervezőként dolgoztam 
az intézményben, így kiala-
kult egy elképzelésem arról, 
hogy milyen területeken 
szeretnék változásokat. Az 
egyik ilyen fontos területnek 
tartom az arculat frissítését, 
valamint a marketing- illetve 
reklámtevékenységet, hiszen 
ezeknek a munkáknak a mi-
nősége nagymértékben tudja 
befolyásolni egy-egy intéz-
mény látogatottságát. Ezen a 
területen egyik legfontosabb 
lépés volt, hogy megújítottuk 
weboldalunkat, valamint egy-
re több helyen jelentünk meg, 
országos médiumokban, hon-
lapokon, rádiókban. Ide tarto-
zik a névváltoztatási tervünk 
is, amit kezdetektől fontosnak 
tartok, hiszen a gyermekek 
mellett számos programot 
kínálunk felnőtteknek, idő-

seknek, így az elnevezésünk 
sokak számára megtévesztő 
lehet. Fontos törekvésem, 
hogy minél szélesebb körben 
megismerjenek minket, és ne 
csak Wekerlén, hanem egész 

Kispesten, sőt a környező 
kerületekben is. Másik lé-
nyeges terület a programkí-
nálat bővítése, változatossága 
mind a felnőtt, mind pedig a 
gyermekrendezvények terén. 
Bevezettük a hétvégi prog-
ramokat, ami egyelőre azt 
jelenti, hogy szombatonként 
egész nap tudunk nyitva tar-
tani. Úgy gondolom, nagy 
előrelépés, hogy a családi 
rendezvények, melyek eddig 
péntek délután voltak, most 
szombatra esnek, így növelni 
tudtuk látogatóink létszámát 
is. Igyekszünk minél változa-
tosabb programokat szervezni 
ezeken az alkalmakon, a ha-
gyományos bábszínházak és a 
táncházak mellett rendeztünk 
már palacsintanapot, bolgár, 
japán és török napokat, mac-
kónapot, mesefigurák napját, 
de még csillagászati napot is. 
A programok megújításához 
szükség volt egy erős szer-
vezeti átalakításra is: új, jól 
működő és a költözések alatt 
megerősödött munkatársi 
csapat áll mögöttem.

Tavaly egy sikeres uniós pá-
lyázat részeként kívül-belül 
teljesen megújult az épület, 
emiatt egy fél évre el is kel-
lett költöznie a Gyermek-
háznak a Fő utcába. Milyen 
új lehetőségeket nyújtott a 
megváltozott helyszín, utána 
pedig a megújult épület? 

szaBÓ máRia: 2009-ben a 
pályázat ismeretében vettem 
át az intézmény vezetését. 
Szerencsére, amikor igaz-
gató lettem, még volt arra 
lehetőségem, hogy néhány 
dologba beleszóljak az épület 
tervezésével kapcsolatban, 
így például abba is, hogy 
kialakítsanak egy babakocsi 
feljárót az épület mögött. A 

költözés nagyon jó alkalom 
volt arra, hogy Wekerlén kívül 
is megismertessük magunkat, 
igyekeztünk is kihasználni ezt 
a lehetőséget egy új közönség 
kialakításával. A Kispesti Vi-
gadó épületének mérete is sok 
újdonságra adott alkalmat, 
nagyobb szabású hétvégi ren-
dezvények megszervezésére. 
A megújult Gyermekház ösz-
szehasonlíthatatlan a régivel, 
mind kényelmi, mind pedig 
esztétikai szempontból. A na-
gyobb terek itt is nagyobb lép-
tékű események megszervezé-
sének lehetőségét nyújtják egy 
sokkal szebb környezetben. 

Milyen teljesen új programok 
indultak el?

szaBÓ máRia: A programok 
területén mindenféleképpen 
újszerű volt a vezetésem 
alatt az úgynevezett zöld 
programok bevezetése, ezek 
közül rendszeresek a Zöld 
szombatok, melyeket ma is 
a Wekerlei Társaskör Egye-
sülettel (WTE) együtt szer-
vezünk. Ilyen a KRESZ ok-
tatás, a „Fogadj örökbe egy 
fát Kispesten!” program, a 
„Víz világnapja” és a „Ma-
darak és fák napja” prog-
ramjai, az újrahasznosított 

2009 nyarán vette át a közművelődési intézmény vezetését, számos új szemléletű prog-
ramot indítottak el az elmúlt időszakban, tavaly egy uniós pályázat eredményeképpen 
kívül-belül megújult az épület. Szabó Máriával, a Wekerlei Gyermekház igazgatójával ez 
eddigi munkákról és legfontosabb terveiről beszélgettünk.

anyagokból való kézműves 
foglalkozások, valamint a 
WTE-vel együtt bonyolítjuk 
az ablakszigetelési progra-
mot. Azt gondolom, hogy 
a környezettudatos szem-
léletnek itt Wekerlén min-
denképpen, de egyébként is 
nagy létjogosultsága van. 
A felújított ház adottsá-
gainak köszönhetően sok 
új mozgásos tanfolyamot 
indítottunk el 2010 őszé-
től, Zumba fitneszt, Aviva 
tornát, flamenco tánctanfo-
lyamot, capoeira foglalko-
zásokat.

Mennyire nyomta rá a bé-
lyeget a gazdasági válság az 
intézmény működésére? 

szaBÓ máRia: Azt vettük 
észre, hogy az emberek sok-
kal árérzékenyebbek, bár a 
tervezett programjaink nagy 
része beindult, de volt egy-
két olyan program, ami az 
átlagosnál egy kicsit többe 
került volna, nem tudott meg-
valósulni a kevés jelentkező 
miatt. A gyerekprogramoknál 
szerencsére nem vettük észre 
az érdeklődés csökkenését, 
sőt, gyakran helyhiánnyal 
küszködünk. Alapvetően 

nem dolgozunk magas árak-
kal, emellett számos ingye-
nes programunk is van, amit 
pályázatokkal, szponzorokkal 
vagy kreatív ötletekkel próbá-
lunk megvalósítani. 

Mire a legbüszkébb az elmúlt 
másfél évben? 

szaBÓ máRia: Két dolog 
van, amire különösen büszke 
vagyok: az egyik a pezsgés, 
színesség, ami az utóbbi 
időszakban talán jobban jel-
lemzi az intézményt, és amit 
remélhetőleg a lakosság is 
észrevett.  A másik, hogy a 
munkatársaim is szeretnek itt 
dolgozni, nagyon sok kreatív, 
jó ötletük van, és jól érzik ma-
gukat a házban. 

Ha valaki még soha nem járt 
a Wekerlei Gyermekházban, 
mivel csinálna kedvet neki, 
mit mondana, miért jöjjön el?
 
szaBÓ máRia: Úgy gondo-
lom, minden elfogultság nél-
kül, hogy gyerekprogramok 
tekintetében mi kínáljuk a 
legszélesebb palettát és a 
legszínesebb rendezvénye-
ket itt a kerületben, de talán 
még a környező kerületekben 
is. Emellett biztos vagyok 
benne, a gyermekes szülő 
korosztálytól függetlenül 
mindenki találhat olyan 
programot a kínálatban, ami-
re szívesen eljönne. Kisbabá-
soknak közel 10 féle foglako-
zást kínálunk, az ovisoknak 
és iskolásoknak majdnem 20 
félét. A hétvégi programja-
inkkal a családokat célozzuk 
meg. Kedvező áron vagy 

sok esetben ingyen vehetnek 
részt olyan sokszínű rendez-
vényeken, ahol akár a szü-
lők, akár a nagyszülők is jól 
szórakozhatnak. Nagyon sok 

felnőtt programot is kínálunk 
– például fitneszórák, jóga-
órák –, de számos tanfolyam 
is működik az intézményben, 
többek között szabás-varrás, 
foltvarrás, fotós tanfolyam, 
capoeira, tánctanfolyamok, 
kosárfonás, fazekas és tűz-
zománc tanfolyam is. 

Milyen tervei vannak a jövőre 
nézve? 

szaBÓ máRia: Már a kezde-
tektől tervezem egy alapítvány 
létrehozását, emellett az idén 
is lesznek olyan rendezvénye-
ink, melyek teljesen újszerű-
ek, melyekből nagyon szeret-
nénk hagyományt teremteni. 
Legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy elsősorban a kerület és a 
környező kerületek kulturális 
igényét kiszolgáljuk, emellett 
olyan programokat is szeret-
nénk megvalósítani, amelyek 
fővárosszerte ismertté vál-
nak.

A 2010/2011-es tanévben a 
Móra – EGYMI Pedagógiai 
Szolgáltató Csoport koor-
dinálásával kerületi tehet-
séggondozó szakkör indult 
magyar nyelv- és irodalom 
tantárgyakból. A szakkörbe 
6. és 7. évfolyamra járó ta-
nulókat várunk, akik az ál-
talános iskolai tananyagon 
felül akarnak ismereteket 
szerezni, vagy el akarnak 
mélyülni anyanyelvi és iro-
dalmi témákban, szeretnek 
olvasni, próbálkoznának 
vers-, próza-, újságírással, 
esetleg már tudják, hogy 
humán pályára készülnek. 
A foglalkozások témái: 
kreatív írás, szövegalkotás, 
műelemzés, nyelvi játékok, 
szókincsbővítés, dráma-
foglalkozás.
A szakkör ingyenes, szer-
dánként 14.30-16 óra kö-
zött a Kós Károly iskolában 
a Károlyi teremben tartjuk.
A tehetséggondozó szak-
körhöz a tanév során bár-
mikor lehet csatlakozni. 
Jelentkezés és érdeklődés: 
Zuborné Sallai Márta 
Kós Isk. 282-99-97 vagy 
kosiskola@hdsnet.hu

tehetséggondozó 
szakkör

Az utóbbi időszakban a 
nyugdíjasok terhére elkö-
vetett bűncselekményekkel 
összefüggésben az aláb-
biakra szeretnénk felhívni 
szíves figyelmüket!
A nyugdíjak nem bank-
számlára történő folyósítását 
kizárólag a Magyar Posta 
Zrt. munkatársai végzik, a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervek dolgozói az ellátá-
sok folyósításában egyálta-
lán nem működnek közre. 
Erre figyelemmel a nyug-
díjbiztosítási igazgatóságok 
dolgozói nem kézbesíte-
nek sem nyugdíjat, sem 
pedig egyéb ellátást, így 
nem keresik fel Önöket 
ilyen célból. Kérjük, hogy 
amennyiben ismeretlen sze-
mélyek a nyugdíjbiztosítási 
igazgatóság nevében a fenti 
indokkal keresik meg Önö-
ket, szíveskedjenek értesí-
teni a lakóhelyük szerinti 
rendőrkapitányságot.
ORSZÁGOS NYUGDíJBIZTO-

SíTÁSI FŐIGAZGATóSÁG

nyugdíjasok figyelem!
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Programok 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

héTvégi pRogRamok

FARSANGI MULATSÁ-
GOK 
február 5. szombat 10.00-
12.00
A jelmezben érkező gyerekek 
ajándékot kapnak!
• 10.00 - 11.00 Aprók tánchá-
za a Fakutya együttessel
• 11.00 - 12.00 Jelmezverseny 
a gyerekeknek
• 10.00 - 12.00 Álarckészítés
Belépődíj: 800 Ft/fő

SZÜLŐI KÉRDÕJELEK 
Új, havonta megrendezett 
előadássorozatunkban baba-
gondozással és gyermekneve-
léssel kapcsolatos kérdésekre 
keressük a válaszokat szak-
emberek segítségével. 
A babák helyes étkezése ter-
mészetgyógyász szemlélettel
Első előadás: február 7. hét-
fő 18.00-19.30
Meghívott előadó: Vadai 
Mónika okleveles természet-
gyógyász és orvosi gyógynö-
vény szakértő 

ZÖLD SZOMBATOK
Színes programok a „zöld 
szemlélet” jegyében. A külön-

böző témákban megrendezett 
szombatok minden korosz-
tálynak szólnak, állandó fair 
trade teázó és kávézó mellett 
beszélgetünk.
Időpontok:
február 12. szombat 15.00-
19.00
Vásároljunk könyvet vagy 
könyvtárba menjünk? - be-
szélgetés a mai könyvtárhasz-
nálatról.
Ötletbörze a „Tégy egy köny-
vet - végy egy könyvet” prog-
ramról. „Zöld” könyvek.
Wekerlei kívánságfa felava-
tása. „Újratextil” – kézműves 
foglalkozás gyerekeknek és 
felnőtteknek. Élménybeszá-
moló a nicaraguai kávéültet-
vényekről. Szigetelési trénig.
A TAMOP – 3.2.4-09/1/KMR-
2010-0010 projekt keretén be-
lül megvalósuló program.
A Zöld szombatokat a 
Wekerlei Gyermekház és a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
Zöld Hajtás Klubja közösen 
szervezi. 

RE-TREND
Használt eszközök börzéje
február 19. szombat 15.00-
19.00
Egy tökéletes alkalom arra, 
hogy eladd vagy elcseréld fe-
leslegessé vált holmiijaidat! 
Sporteszközök (gördeszka, 
bringa, görkorcsolya, tartozé-
kok stb.), CD, DVD, hangsze-
rek, hangtechnikai eszközök 
(CD lejátszó, mobil, I-pod, 
MP3, MP4 stb.), könyv- és 
folyóiratok bolhapiaca. Asz-
talfoglalás: 06-1-282-9895, 

szervezes.wekerle@gmail.
com
A részvétel ingyenes!

Új Foglalkozásaink

SAKK-KÖR
csütörtök 17.30-18.30 (in-
dul: január 20-tól)

4-12 éves korig. A Sakk-ovi/
Sakk-suli a sakkban rejlő le-
hetőségeket aknázza ki, a 
játszmák során kiválóan fej-
leszti a gyermekek képessége-
it, mindezt játékos formában. 
Csatlakozás folyamatosan. 
Előzetes jelentkezés szüksé-
ges!
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom 
tagsági kártyával, 1 100 Ft/al-
kalom tagsági kártya nélkül
A tagsági kártya 2 900 Ft/év 

KERTBARÁT KÖR
Tanácsadás, beszélgetés szak-
emberek vezetésével. Virágok, 
magok és hagymák csereberé-
je. Mit termesszünk és hogyan 
a kiskertekben? Kertbarát-sa-
rok a Wekerlei Gyermekház 
kertjében.

Ideje: minden hó első pén-
tekje 17.00-19.00 (első alka-

lom: február 4.) 
A részvétel ingyenes.

KOSÁRFONÓ TANFO-
LYAM 
kedd 18.00-20.00 (indul: feb-
ruár elején megfelelő számú 
jelentkező esetén)
Megismerkedünk a kosárfo-
nás alapjaival. Többek között 
kenyeres és krumplis kosár 
készítése. Előzetes jelentke-

zés szükséges.
Részvételi díj: 13 000 Ft + 
5000 Ft anyagköltség/10 alka-
lom

TŰZZOMÁNC TANFO-
LYAM
szombat 15.00-18.00 
Megismerkedünk a tűzzomán-
cozás eszközeivel, anyagaival 
és néhány egyszerű készíté-
si eljárással. A tanfolyamon 
mindenkinek legalább két 
tárgy elkészítésére van lehető-
ség, de kellő kézügyesség ese-
tén akár 5-6 darab is megszü-
lethet. Jókedv igen, rajztudás 
nem feltétele a jelentkezés-
nek.  A tanfolyam minimum 4 
fő részvételével indul. 
Részvételi díj: 10 000 Ft/4 al-
kalom 
(Az ár az anyagköltséget is 
magában foglalja.)

A foglalkozásokról bővebb 
információt talál januárban 
megjelent műsorfüzetünk-
ben, www.gyermekhaz.kis-
pest.hu honlapunkon, vala-
mint érdeklődhet telefonon 
vagy személyesen a Wekerlei 
Gyermekházban.
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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 felké-
szülést is szolgálja. A kripta látogatható irodai idő 
alatt, valamint szombat és vasárnap 9-12 óra között. 
Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 9 - 13 óra; K, P: 12-18 
óra között.

WekeRleTelepi ReFoRmáTus egyházközség 
(XIX. Hungária út 37., 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. 
Január 30. 10.30-kor Majechrzak körzeti vén

a KIspest újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. a címzés 
mellé kérjük, írják rá: „rejtvény”. Beküldési határidő: 
2011. január 31. a helyes megfejtők között könyveket 

és Kispest pólókat sorsolunk ki. az előző számunkban 
közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „...mert hallot-
tam, hogy egyeseket elkapnak.”  nyerteseink: szigeti 
lászló (Dobó Katica u.), Balogh Istvánné (Hamu u.)  
a nyereményeket postán küldjük. gratulálunk!

KözleményeK

Rejtvény
1. sz. választókörzet
Fekete Márk  (Fidesz-KDNP)

Puskás F. Általános Iskola 
Minden hónap első hétfő 17.30 óra.

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap második hétfő 16 - 18 óra.

3. sz. választókörzet
Vinczek György  (MSZP)   

Polgármesteri Hivatal
Minden második szerda 13.00 - 16.30 óra.

4. sz. választókörzet
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP)   

Zalaegerszeg u. 106.
Telefonon történő egyeztetés alapján a 
06-20-490-1072-es számon.  
Minden hónap második hétfő 16-17 óráig.

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)   

Telefonon történő egyeztetés szerint folyamatos 
06-20-971-3397

6. sz. választókörzet
Tóthné Szabó Éva  (Fidesz-KDNP)

Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap első hétfő 18 - 19 óráig. 

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba  (MSZP)   

Telefonon történő egyeztetés szerint folyamatos 
06-20-549-2400.

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP) 

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő egyeztetés alapján, 
347-4597,  347-4552. 
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.
 Valamint minden hónap első szerda 17 - 18 óráig, 
Wekerlei Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

9. sz. választókörzet
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)

Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óráig
Kós Károly tér 10.

10.  sz. választókörzet
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-364-2441.

11.  sz. választókörzet
Marsalné Kovács Judit (Fidesz-KDNP)

Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap harmadik szerda 18 - 19 óráig.

12.  sz. választókörzet
Mihály András (Fidesz-KDNP)
Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17.00 - 19.00 óra.

Listás képviselő
dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján, melyre a 441-5357-
es, valamint a 348-0520-as telefonszámokon lehet 
jelentkezni.

Listás képviselő
Fekete László (MSZP)
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap első hétfő 17.00 óra

Listás képviselő
Szujkó Szilvia  (MSZP)

MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap első péntek 17 óra előzetes bejelentkezés.

Listás képviselő 
Gerháth Csaba (LMP)

Polgármesteri Hivatal
Minden héten hétfőn 16 - 18 óra, ha munkanapra esik.

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)

Polgármesteri Hivatal A ép. II. 71.
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-490-0727.

önkormányzati képviselői fogadóórák

fogadónapok

ügyfélfogadás

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

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
Minden második szerda 13.00-16.30 óra
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Ékes Gábor
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés 
alapján, 
347-4597,  347-4552. 
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.
 Valamint minden hónap első 
szerda 17 - 18 óráig, Wekerlei 
Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor 
jegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 

A Városháza épületében (I. em. 29.).

Dr. Kovács Bence
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés alapján, 
347-4597, 347-4552. 
Minden hónap második szerda 16.00-17.30 óra

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

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

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

Január 22. szombat 11 óra
KOLOMPOS SZÍNHÁZ ÉS 
KONCERT
Vitéz Levente – mesejáték

Január 22. szombat 18 óra
A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA
TANÍTÁSOK – József Attila 
verseit előadja: HOBO

Január 28. péntek 19-23 óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Koncert és táncház a MYDROS 
együttessel.
A Görög Kisebbségi Önkor-
mányzattal közös rendezvény.

Január 29. szombat 21-03 óráig
SALSA BULI-TIMBA 
PARTY

Január 31. hétfő 17.30
ÉLETMÓDKLUB
A változás hatása az éle-
tünkre - avagy ne féljünk a 
változástól!
Előadó: Pehl Ildikó

Február 6. vasárnap 11 óra
BOHÓCPARÁDÉ
Vendég a csodálatos Rómeó! 
Csalódás kizárva!

kiállíTások

Január 28. péntek 17.30
KISPESTI HELYTÖRTÉ-
NETI GYŰJTEMÉNY
Pillanatképek Kispestről I. - 
A mindennapi élet fotókon és 
enteriőrökön 1873-1970
kiállítás megnyitó
A kiállítás megtekinthető: De-
cember 23-ig

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

ELŐTÉR GALÉRIA
Fotókiállítás a KMO életé-
ről
A kiállítás megtekinthető: 
Február 16-ig

AKKREDITÁLT KÉPZÉS 
PEDAGóGUSOKNAK

K.I.A.B.Á.L. /  Bűn- és áldo-
zattá válást megelőző vala-
mint drogprevenciós társas-
játék vezető képzés

A Kispesti Gyermekjóléti 
Központ, a Kispesti Rend-
őrkapitányság és a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési 
Ház „Mondj Nemet! Prevenci-
ós programja kidolgozott egy 
komplex bűnmegelőzési és 
drogprevenciós, K.I.A.B.Á.L. 
nevű társasjátékot, amely 
teljes körű prevenciót képes 
megvalósítani 5-8. osztályos 
diákok számára. A társasjáték 
a következő témákat öleli fel: 
bűnügy, áldozattá válás, isko-
la/szabadidő, drogprevenció.
 A játék szakszerű levezeté-
séhez a jelentkezők egy 3 na-
pos (3 x 10 óra + gyakorlat 3 
óra) képzés keretén belül el-
sajátíthatják a témakörökhöz 
kapcsolódó információkat. A 
képzésen résztvevők egy mód-
szertani füzetet kapnak a tár-
sasjáték mellé segítségül, amit 
Oláh László r. őrnagy, a BRFK 
Bűnmegelőzési osztályvezető 
lektorált. Ezt az anyagot a ké-
sőbbiekben is használni tudják 
majd a játék önálló levezetése 
során. A komplex bűnmegelő-
zési program eredményeként 
várható, hogy a  gyermek és 
ifjúsági korcsoportok körében 
csökkenhet az áldozattá válá-
sok, illetve a bűnelkövetések 
száma.

Az akkreditált 30 órás kép-
zés ára: 60 000 Ft mely magá-
ban foglalja a K.I.A.B.Á.L. 
társasjátékot is.

A képzés helye: KMO Mű-
velődési Ház 1191 Budapest, 
Teleki u.50.
A képzés időpontja: február 
23-25. szerda-péntek 
Jelentkezés: Forgon Miklós 
Tel.: 06-20-326-2620 e-mail: 
forgon.miklos@gmail.com 

TanFolyamok

Új tanfolyamok a második 
félévben: 

Március 26. és április 2. 
szombat 10-17 óráig
AKUPRESSZÚRÁS TAN-
FOLYAM
További információ: Dr. Bittó 
Gyula Tel.: 06-20-936-9221

GITÁRSULI - 10 hetes, 
kezdő és haladó
A cél, hogy a résztvevőkkel 
a divatos könnyűzenén ke-
resztül megismertesse a gitár 
játéktechnikájának alapjait 
és az ehhez szükséges zene-
elméleti ismereteket. A tan-
folyamra 10-18 éves diákok 
jelentkezését várjuk. Saját 
hangszerrel minden részt-
vevőnek rendelkeznie kell, 
hangológép, pengető beszer-
zése ajánlott.
A kezdő csoport tagjai a 
10 hetes kurzus végére el-
sajátítják a legalapvetőbb 
akkordokat alapfekvésben, 
egyszerűbb pop-rock dalokat 
ritmusban tudnak kísérni.
A tanfolyam vezetője: Ko-
vács József László zenész 
(ex 100 Folk Celsius), jelen-
leg a BlackriderS Együttes 
vezetője.

Időpontok: február 16-tól, 
szerda 17-18 óráig
Beiratkozás: február 9. szer-
da 17-19 óráig
Vezeti: Kovács József Lász-
ló, Tel.: 276-0567
Részvételi díj: 20 000 Ft

HATHA JÓGA - délelőtt
Kezdő csoport: minden ked-
den délelőtt 10 órától 
Nyitóelőadás: január 25. 
kedd 10 óra 
Első foglalkozás: február 1. 
kedd 10 óra
Vezeti: Nagy András
Csatlakozási lehetőség a már 
működő kezdő csoporthoz 
minden szerdán 18 órától 
Nyitóelőadás: január 26. 
szerda 18 óra

Az első alkalom ingyenes! 
Vezeti: Merczel Ildikó 
További információ: www.
jogatan.com

JOBB AGYFÉLTEKÉS 
RAJZTANFOLYAM - 13 
éves kortól
Időpontok: március 26-27. és 
április 2-3. 10-17 óráig
További információ: Gábos 
Elvira Tel.: 06-20-808-7073

SZELLEMI ALKOTÓ 
MŰHELY
Közös gondolkodás, beszél-
getés az önismeretről, a sze-
mélyiség fejlesztéséről.
A 12 héten át tartó heti 1-szeri 
alkalommal történő 1 ½ órás 
találkozások lehetővé teszik, 
hogy a tudatos önmegfigye-
lés eredményeképpen sokkal 
magabiztosabbak, hatéko-
nyabbak legyünk, vissza-
nyerhetjük alkotó kedvün-

ket, örömtelibbé válhat az 
életünk.

Időpontok: február 21-től, 
hétfő 17.30-19 óráig össze-
sen 12 alkalommal
Vezeti: Pehl Ildikó
Részvételi díj: 18 000 Ft,  
1 500 Ft/alkalom 
További információ: www.
pehlildiko.5mp.eu 

ZSUGORKA TECHNIKA 
kézműves szakkör - 12 éves 
kortól 
A zsugorka egy átlátszó, csi-
szolt felületű műanyag lap 
(mint egy dosszié anyaga), 
melyre színes ceruzával, 
akrilfestékkel, filctollal a 
mintát maga az alkotó raj-
zolja rá. Ezután a színezett 
műanyag darabokat hővel 
zsugorítjuk.
Időpontok: február 19., áp-
rilis 9., május 14. szombat 
9-13 óráig
Vezeti: Gábos Elvira
Részvételi díj: 4 000 Ft/alka-
lom 
További információ: Gábos 
Elvira Tel.: 06-20-808-7073

Működő tanfolyamainkon is 
várjuk az új jelentkezőket:
További információ: www.
kmo.hu 

AKROBATIKUS ROCK 
AND ROLL 
További információ: www.
mustangse.hu 

ETKA JÓGA
kedd 17.30-19 óráig 

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

HASTÁNC - 12 éves kortól 
ajánlott
Kezdő: szombat 11-12 óráig
Középhaladó: csütörtök 18-20 
óráig és szombat 10-11 óráig
Haladók: hétfő 17.30-19.30 és 

szombat 9-10 óráig
Fellépő csoport: hétfő 19.30 – 
20.30

HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20 
óráig
Haladó csoport: szerda 18-
20.30
További információ: www.
jogatan.com

JAZZBALETT ÉS MO-
DERNTÁNC
Kezdő: 5 éves kortól: kedd, 
csütörtök 16.30- 17.30
Középhaladó: 7 éves kortól: 
kedd, csütörtök 17.30-18.30
Haladó: 10 éves kortól: pén-
tek: 15-17 óráig

JÓGA ILDIVEL
szombat 10-11.30 

KLASSZIKUS BALETT - 5 
éves kortól
hétfő 16.30-17.30

KUBAI SALSA TANFO-
LYAM
keddi és csütörtöki napokon.
További információ: www.
salsacontimba.hu 

MENŐ-MANÓ TORNA – 
Zenés foglalkozás 6 hónapos-
tól 4 éves korig
Péntekenként két csoportban
Kiscsoport 9.30-10 óráig (6 
hónapos kortól)
Nagycsoport 10.10-10.55 
(másfél éves kortól 4 éves ko-
rig)
További információ: Biha-
ri Katalin Tel.: 06-20-392-
1833

PILATES TORNA 
hétfő 17.30-18.30 és szerda: 
17.15-18.15

RINGATÓ – Énekes, mondó-
kás, játékos foglalkozások 
kedd 9.30 és 10.15

SZILVA RAJZISKOLA 

– 5 éves kortól
szerda 17-18 óráig
A KMO Mozgásműhelyében 
működő tanfolyamok:
(1191 Budapest, Szabó E. u. 
4.)

ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu

BARANTA – ősi magyar 
harcművészet
További információ: www.
baranta.net  

GOJU-RYU KARATE
További információ: www.
gojukai.hu

KREATÍV ÉNEK- ÉS 
TÁNCSTÚDIÓ
vasárnap 14-18 óráig
További információ: Migály 
Szilvia 06-30-486-5713

MAROSHÉVIZI FITNESS 
ISKOLA
Fitness és showtánc
További információ: www.
marosfitness.hu

MODERN VING TSUN 
KUNG FU
További információ: www.

modern-ving-tsun.hu 

SHAOLIN KUNG FU
Népszerű kínai harcművészet 
8 éves kortól
szerda 18.30-20.30, szombat 
9-11 óráig

TAI JI QUAN
hétfő: 18-20 óráig

ZHINENG CSIKUNG 
(A Gyógyító Bölcsesség 
Csikung Iskola Kispesti cso-
portja)
kedd 18-19 óráig
Hétvégi tanfolyamot végzet-
teknek: kedd: 18-19.30
Csatlakozni folyamatosan le-
het!
További információ: Priol 
Ágnes, e-mail: agnes.priol@
gmail.com

Felhívás

KINDER TOJÁS FESZTI-
VÁL 2011

Hagyományainkhoz híven 
ismét megrendezzük kerüle-
tünk általános iskolásainak 
tehetségkutató versenyét, az 
eddigi gyakorlattól eltérően 
tavasszal a következő kate-
góriákban:

1.) Előadói kategória:
- vers-, próza és mesemon-
dás
- színpadi játék
- ének (egyéni és csoportos)
- néptánc (egyéni és csopor-
tos)
- tánc (egyéni és csoportos)
- hangszeres zene (egyéni és 
csoportos)
- egyéb (fitness, paródia, bű-
vészet, stb.)

Elődöntők: március 5-6. 
szombat-vasárnap
Döntő: március 20. vasár-
nap
Jelentkezési határidő: febru-
ár 20.
Jelentkezési lap kérhető a 
KMO Művelődési Házban, 
vagy honlapunkról letölthe-
tő.

2.) Alkotói kategória:
Várjuk a különböző tech-
nikákkal – rajz, festmény, 
gyöngyfűzés, kisplasztika, 
fotó, üvegfestés, stb. – ké-
szült alkotásokat.
Leadási határidő: március 
1-3. között (névvel, cím-
mel, telefonszámmal, iskola 
megjelölésével) kell leadni a 
KMO Művelődési Házban.
A zsűri által legjobbnak ítélt 
alkotásokat március 20-án a 
- Kinder Tojás Fesztivál dön-
tőjén - jutalmazzuk.
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Beköszöntött a téli időszak, és mint 
ilyenkor lenni szokott, változnak, 
nehezednek a közlekedési körül-
mények is. A tél magával hozza 
a havat, az ónos esőt, jegesedést, 
ezáltal csúszós járdákat és útteste-
ket. A közlekedő utak a ráfagyott 
csapadék, letaposott hó miatt „kor-
csolyapályává” válnak, és komoly 
veszélyforrást jelentenek a gya-
logosan közlekedő időseknek és 
fiataloknak egyaránt, ezért fontos, 
hogy ezek hó- és jégmentesítéséről 
mindenki gondoskodjon. A szórás-
ra bomló szerves anyagot nem tar-
talmazó szóróanyagot (fűrészpor, 
homok, kis szemcséjű salak) kell 
használni. A szóróanyag beszer-
zéséről a tisztántartásra kötelezett 
köteles gondoskodni.
2010. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
SÓT ÉS EGYÉB KÖRNYE-
ZETSZENNYEZŐ SZÓRÓ-
ANYAGOT HASZNÁLNI 
TILOS!
Kispesten a burkolt utak, közjárdák 
megtisztítását az FKF Zrt. végzi. 
A megállóhelyek takarításáért az 

azokat üzemeltető közlekedési 
vállalatok (BKV, Volán) felelő-
sek. A kerület kezelésében lévő 
közterületi járdák (parkokban, 
tereken, sétányokon átvezető gya-
logjárdák) tisztításáról a kispesti 
önkormányzat megbízásából a 
KÖZPARK Nonprofit Kft. gon-
doskodik. 
Az ingatlanok előtti járda megtisz-
títása az ingatlan tulajdonosának 
(kezelőjének, használójának, bér-
lőjének) feladata. A hó- és síkos-
ság-mentesítést szükség szerint 
– akár naponta több alkalommal 
is – el kell végezni, hiszen egy-
egy balesetből adódó kártérítés az 
ingatlan tulajdonosát vagy adott 
esetben a társasház lakóközössé-
gét együttesen terheli. 
A Helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjé-
ről és a településrész tisztaságáról 
szóló Budapest Főváros XIX. ke-
rület Kispest Önkormányzat kép-
viselő-testületének 24/2004. (V. 
18.) számú rendelete, II. fejezet 
Köztisztasági rendelkezések, A 

Közterületek fenntartása, kezelése 
3. § (2) bekezdése kimondja:
„Az ingatlan tulajdonosa, használó-
ja köteles gondoskodni: 
a) az ingatlan előtti járda, (járda hiá-
nyában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes te-
rület) 
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulla-
dékok eltávolításáról. 
d) a hó eltakarításáról, a járda-
szakasz síkosság mentesítéséről. 
Ennek során ügyelni kell arra, 
hogy a járda és az út burkolat ne 
rongálódjék meg, továbbá a terep-
szint változatlan maradjon.
(9) Az épület tulajdonosa, haszná-
lója köteles gondoskodni az épület 
közterülettel határos, közterület 
felé eső tetőzetéről a hó és jég 

letisztításáról olyan időszakban, 
amikor a forgalmat nem zavarja. 
A tisztítás tartamára a járdát el 
kell zárni és a járókelőket alkal-
mas módon figyelmeztetni kell az 
elhaladás veszélyére. 
(10) Az ónos esőtől, jégtől, hótól 
síkossá vált járdát (járdaszakaszt, 
gyalogjárdát, lépcsőt) a szüksé-
geshez mérten naponta többször 
is le kell takarítani, vagy szórással 
csúszás mentesíteni. A szórásra 
bomló szerves anyagot nem tar-
talmazó szóróanyagot (fűrészpor, 
homok, kis szemcséjű salak) kell 
használni. A szóróanyag beszerzé-
séről a tisztításra kötelezett köteles 
gondoskodni. Környezetszennye-
ző szóróanyagot használni tilos. 
Kérjük, hogy a fentiek értelmében 
mind magunk, mind lakótársaik, 
családtagjaik testi épsége meg-
óvása érdekében az ingatlanok 
előtti járdákon, közlekedőutakon 
végezzék el a szükséges hó- és 
síkosság-mentesítést.

KISPEST ÖNKORMÁNYZATA

síkosság-mentesítés, hóeltakarítás

a segítő kéz februári programjai
Minden Idősek Klubjában 
ugyanazokon a napokon 
szervezett februári jeles prog-
ramjaink:
Február 11.: a Betegek 
Világnapja.
Február 21.: az Anyanyelvek 
Napja.
Február 22.: a Bűncselekmé-
nyek Áldozatainak Napja.
Február 24. Mátyás napja.
Farsang.

A februári jeles napokon 
kívüli, klubonként eltérő 
programjaink:

Wekerle Gondozási 
Központ
Idősek Klubja Corvin krt. 32.
A Wekerle Gondozási Köz-
pont klubtagjai e hónapban a 
LILA AKÁC GONDOZÁ-
SI KÖZPONT KLUBJÁ-
BAN VEHETNEK RÉSZT 
A KLUBPROGRAMO-
KON A WEKERLE 
GONDOZÁSI KÖZPONT 
FELÚJÍTÁSA MIATT!
Február 7. 12.30: EURóPA 
fővárosai sorozat – Prága 
bemutatása.
Február 11. 14.00-16.00: 
Csoportos gyógytorna.
Február 14. 12.30:  Bálint 
napi szokások felelevenítése.

Február 17. 13.00: Gyógy-
ászati segédeszközök haszná-
lata bemutatóval egybekötve.

Kertvárosi Gondozási 
Központ
Idősek Klubja Kossuth L. 
utca 202. 
Február 2. 9.30: Tavaszváró 
időjós nap.
Február 8. 9.00: Egészség-
megőrző nyílt nap.
Február 9. 10.00: Hitéleti 
beszélgetés, ráhangolódás a 
farsangra, ötletparádé.
Február 15. 9.00: Egészség-
megőrző nyílt nap.

Lila Akác Gondozási 
Központ
Idősek Klubja Ady Endre út 
110.
Minden hétfőn 13.00-tól Ké-
zimunka Klub, közös hímzés, 
kötés, horgolás.
Február 7. 12.30: EURóPA 
fővárosai sorozat – Prága be-
mutatása – közösen a wekerlei 
klubtagokkal.
Február 14. 12.30:  Bálint napi 
szokások felelevenítése.
Február 23. 13.00: Zenés klub-
délután Helmle Sándorral.

Őszirózsa Gondozási 
Központ

Idősek Klubja Táncsics M. 
u. 7.
Február 3. 14.00: A teázás 
kultúrája a világon.
Február 4. 14.00: Kötés-hor-
golás klub.
Február 8. 14.00: Farsangi 
jelmezek tervezése, készí-
tése.
Február 15.: Jókai Mór hét 
kezdete, megemlékezés 
filmvetítéssel.
Február 18.: Munkácsy Mi-
hály évforduló alkalmából 
vetélkedő. 

Zöld Diófa Gondozási 
Központ
Idősek Klubja József Attila 
u. 77.
Február 1. 10.30: Szellemi 
fittness  a József Attila 
Nyugdíjasházban, Gondozó-
házban.
Február 1. 14.00: Életmód-
klub. Mi is az a köszvény? 
Mire figyeljünk? Dietetikus 
előadása.
Február 8. 14.00: Romantika 
délután a Batthyány Nyug-
díjasházban. A maharadzsa 
lánya c. film I. rész vetítése.
Február 15. 10.30: kreatív 
délelőtt keretében álarc 
készítés.
Február 15. 14.00: Roman-

tika délután a Batthyány 
Nyugdíjasházban. A maha-
radzsa lánya c. film II. rész 
vetítése.
Február 22. 10.00: Kötetlen 
beszélgetés Páger Antalról, 
felejthetetlen alakítások 
felidézése, kihelyezett 
program a Batthyány Nyug-
díjasházban.
Február 25. 10.00: Egészség-
megőrző torna József Attila 
Nyugdíjasházban, Gondozó-
házban.
Február 28. 14.00: Moziklub 
– Páger Antal, Aranypáva 
című film vetítése.

Csillagok Napközi Otthona
Táncsics M. u. 7.
Február 4. 9.30-11.00: 
Egészségklub. Egészséges 
táplálkozás szerepe a beteg-
ségek megelőzésében.
Február 8.: Elmebajnokság, 
játékos memória fejlesztő 
program.
Február 9.: Farsangi álarcok 
készítése.
Február 14.: Szerepek a csa-
ládban. Beszélgetés az apa, 
anya, nagyszülők szerepéről.
Február 25.10.00 – 11.30:  
Ügyességi sorverseny. 
Játékos mozgáskoordináció 
fejlesztés. 
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Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebun-
dák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere, 
nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., 
XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247 

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

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

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

AJTó-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLA-
LOK. EZENKíVÜL KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI 
PADLóCSEMPE ÉS LINóLEUM GÉPI TISZTí-
TÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZS-
BAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131 

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPíTÉSE INGYE-
NES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG 
ELSZÁLLíTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-
HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix 
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, 
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerü-
letieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és 
azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekint-
hető. Tel.: 06/30-401-1029 

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

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPíTÉSE, FELÚJí-
TÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. 
MEGBíZHATó SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-
933-8634, 282-2498 

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

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, be-
törésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok, 
kapuk, kerítések, kovácsolt vas jelleggel is, egyéb 
lakatosmunkák. Tel.: 06/30-961-3794 

KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉT SZÁLLí-
TÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL! TEL.: 06/20-
950-3160. ÉRDEKLŐDNI MINDEN NAP: 6-22 
óRÁIG. 

SZABóSÁG!- Megnyílt! Bőr-, Műbőr-, Farmer 
alakítás, javítás, ZIPPZÁR csere. Tel.: 357-3238, 
Mobil: 06/20-966-5657, XIX., Bem u. 38/a. 

Női, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. Hét-
köznapi és alkalmi frizurák készítése otthonában. 
Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-7229 

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

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

KÖNYVELÉS! Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozók 
könyvelését, bérszámfejtését, teljes körűen, APEH, 
tb-képviselettel vállaljuk. Csak bérszámfejtést is! 
Tel.: 06/20-9776-552, 06/20-487-2761, mezeih@
gmail.com 

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

SZŐNYEGTISZTíTÁS. Mély víznyomásos taka-
rítógéppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit- tisztítást, 
autópolírozást és bőrkárpit ápolást vállalok. Tel.: 
06/70-50-20-131 

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

Wekerlén metróközeli részen leadó felújított 47 
nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelke-
ző 2 szobás lakás. Ára: 14,999 M Ft-os áron. Tel.: 
06/30-345-5639

Ablakok féláron Kömmerling műanyag profil, 5 
légkamrás, 2 vagy 3 rétegű üveggel. Teljes 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 

TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐK! Megbízható 
szakember vállalja, társasházak gazdálkodásá-
nak beszámolójának, vizsgálatát. Tel.: 377-4448, 
06/30-581-6069 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, 
mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, zu-
hanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás, konvek-
tor-, kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt áron, garan-
ciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. 
Kérem, hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, 
www.szilagyivizgazfutes.hu

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

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

K I S G É P SZ E R V íZ Elektromos kisgépek, 
sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúrógé-
pek, (Flex, Hilti, Bosch, Black&Decker, Makita, 
Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek, 
stb. szakszerű javítása, villanymotorok, forgóré-
szek tekercselése, láncélezés korrekt áron, garan-
ciával. Kispesti átadás-átvétel 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. 

HÁZHOZ MEGYEK, GYóGYPEDIKŰR, MANI-
KŰR, NYIROK-, SVÉD TALPMASSZÁZS, TEL-
JES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS. MÁGNES 
TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK 
INGYENES KIPRóBÁLÁSA! VÉRCSEPP ANA-
LíZIS! ILDIKó, TEL.: 295-3998, 06/20-335-5653 

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

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

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

INgAtlAN

VÁLLALJUK DÉL-PESTEN LÉVŐ INGAT-
LANÁNAK KÖZVETíTÉSÉT. ELADÁS-VÉ-
TEL, CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATLAN 
CENTRUM KFT., XIX. ADY ENDRE ÚT 43. 
TEL./FAX.: 280-5830, 06/20-663-0568, www.
ingatlan-centrum.eu 

Csokonai utcában magánszemélytől eladó másfél 
szobás harmadik emeleti lakás alacsony rezsivel és 
szabályozható fűtéssel. Irányár: 7,9 M Ft. Érdek-
lődni: 06/30-360-1315 

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

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

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

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati laká-
somat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. 
Tel.: 06/70-616-1400, 281-3150 

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

Szigetszentmiklóson 42 nm-es ház telekkel eladó. 
Iá.: 5 M Ft. Tel.: 06/70-933-8662 

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

KISPESTEN kiemelt, stabil építésű, kétszobás, 
(három szobává alakítható), önálló családi ház, 

303 nm telken, 22 millió Ft-ért eladó. A kerület-
ben lévő, kizárólag földszinti téglalakás a vételárba 
beszámítható. HETING Ingatlaniroda. Tel.: 06/30-
281-1877, 291-3357 www.heting.hu

Kispesten, 80 nm-es, 3 szobás, cirkófűtéses, bővít-
hető családi ház, garázzsal, pincével, 100 nöl telek-
kel eladó. Ár: 16,2 M Ft. Tel.: 06/20-39-74-055 

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó köz-
lekedés, 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, összkom-
fortos, 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 házrész, 
riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, 
klímával, 18,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-
3397 

1+2 félszobás önkormányzati lakásomat szeretném 
elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizá-
rólag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494 

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

KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉKHE-
LYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARD-
RóBSZOBÁVAL, ELADó. A FELSŐ SZINT 
KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M Ft. 
Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515 

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

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

WEKERLE INGATLANIRODA AKTUÁ-
LIS AJÁNLATAI! www.ingatlanvarazs.hu, 
TEL:06/30-9-332-592

SÜRGŐSEN KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉ-
SZÉRE EADó-KIADó LAKÁSOKAT, HÁZA-
KAT WEKERLÉN ÉS A KERÜLETBEN!!!

WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB UT-
CÁJÁBAN  NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN ELADó EGY HÁTSó, NAGYON HAN-
GULATOS TETŐTÉRBEÉPíTÉSES, HÁROM-
SZOBÁS HÁZRÉSZ, HATLAMAS KERTTEL, 
MELLÉKÉPÜLETTEL, KIVÁLó ÁRON! 
IRÁR:23,5 M. TEL.:06/309-332-592

WEKERLÉN NÉGYLAKÁSOS TÁRSAS-
HÁZBAN HÁTSó KERTKAPCSOLATOS, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVíHETŐ KÉTSZOBÁS 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, GONDOZOTT 
HÁZRÉSZ, SZEPARÁLT SAJÁT KERTRÉSZ-
SZEL ELADó! IRÁR:15,5M. TEL.:06/309-
332-592, www.ingatlanvarazs.hu TOVÁBBI 
AJÁNLATOKÉRT, KÉREM HíVJON BIZA-
LOMMAL!!

EGYEDI AJÁNLAT WEKERLÉN!! KIVÁLó 
ADOTTSÁGÚ 68 NM-ES, HÁROMSZOBÁS, 
MAGAS TETŐTERŰ, ÜRES  IKERHÁZ, EL-
ADó! IRÁR:26,5M. TEL.:06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

KIADó WEKERLÉN ESZE TAMÁS U-BAN 
HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, ELSŐ 
EMELETI, 45 NM, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉ-
SES LAKÁS HOSSZÚTÁVRA! 55000+ RE-
ZSIÉRT. 06/30-332-592, www.ingatlanvarazs.
hu

ELADó NAGYSÁNDOR JóZSEF UTCÁBAN 
TíZEMELETES  TÁRSASHÁZBAN, HARMA-
DIK EMELETEN LÉVŐ, TEHERMENTES, 53 
NM, 1+2 FÉLSZOBÁS, ERKÉLYES,  FEL-
ÚJíTOTT PANEL LAKÁS, SZÉP BEÉPíTETT 
BÚTOROKKAL, ÚJ NYILÁSZÁROKKAL! 
IRÁR: 8,9M. TEL.:.06/30-9-332-592 ,www.
ingatlanvarazs.hu

Kispesten, Ady Endre utcában, 4 emeletes panel, 
III. emeletén, 68 nm-es, erkélyes, 2,5 szobás, vilá-
gos étkezőkonyhás (új gépesített konyhás) örökla-
kás, 12,7 M irányáron eladó. Tel.: 06/309-504-551 

XIX. Corvin körúton, 31 nm-es, első emeleti, erké-
lyes garzonlakás eladó. Teljeskörű felújításra szo-
rul. Azonnal birtokba vehető. Irányár: 5.8 millió Ft. 
HETING Ingatlaniroda Tel.: 06/30-281-1877, 291-
3357 www.heting.hu

XIX. FELSŐ-KISPESTEN, csendes utcában eladó 
100 nm lakóterületű, 4 szobás, két generációnak is 
kialakítható, felújítandó, önálló családi ház, 570 

nm telken eladó. Vételár 21 millió Ft. HETING In-
gatlaniroda Tel.: 06/30-281-1877, 291-3357 www.
heting.hu

KISPESTEN, Templom tér közelében, 20 éves, jól 
megépített, 3 szobás, nappalis, étkező-konyhás, 
családi ház, 546 nm telken eladó. Nagyszerű vétel! 
Irányár: 43 millió Ft. HETING Ingatlaniroda Tel.: 
06/30-281-1877, 291-3357 www.heting.hu

A kerületben eladó családi házat, ikerházat és lakást 
keresünk reális áron. Köszönjük hívását. HETING 
Ingatlaniroda. Tel.: 290-7442, 06/30-281-1877

Kispest-óváros, Rákóczi utcában eladó önálló csa-
ládi ház, 320 nm-es, összközműves telken. Kétszo-
bás, 50 nm-es, felújítandó, tehermentes, a kertben 
fúrt kút, gépkocsi beállási lehetőség. Irányár: 11,9 
M Ft. Telefon: 06/30-357-2164

Kispest óvárosában, csendes, parkosított kör-
nyezetben, sürgősen eladó 150 nöl-es, rendezett, 
összközműves telken, 115 nm-es, 2 generáció 
számára is kiválóan alkalmas, részben felújított, 
cirkófűtéses, önálló családi ház, garázzsal, remek 
közlekedéssel. Irányár: 17,2 M Ft. Telefon: 06/30-
357-2164

Vállaljuk dél-pesti ingatlanok közvetítését 2% 
jutalékért. Andez Kft. 1191 Bp. Üllői út 259. 06-
20/389-6675 www.andez.hu

Kispesten keresek eladó családi házat, öröklakást, 
építési telket. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hí-
vását előre is köszönöm. Telefon: 06/30-357-2164

ELADó – KIADó INGATLANOKAT KERESEK 
- KíNÁLOK A KERÜLETBEN. KÉPES AJÁN-
LATOK MEGTEKINTHETŐK: www.ilonalak.
hu HONLAPON. TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉ-
GÉN IS!!! 

Garázs kiadó Kispesten a Kossuth Lajos utcában 
hosszú távra. Elektromos kapu az udvarban. Havi 
15.000 Ft-ért bérelhető. Tel.: 06-30-467-7216

XIX. KISPESTEN, WEKERLE TELEPEN, MET-
RóTóL 2 PERCRE, 8 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN, EMELETI TETŐTÉR BEÉPíTÉSES, 3,5 
SZOBÁS, CIRKóFŰTÉSES, BRUTTó 85 NM-ES, 
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, LÉGKONDIS, 
VíZóRÁS, BEÉPíTETT KONYHABÚTOROS, 
GÉPÉSZETILEG IS FELÚJíTOTT, Jó TÁJOLÁ-
SÚ ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL, KERTRÉSZ-
SZEL. IRÁNYÁR 21.900.000 FT ELADó. TEL.: 
06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! FOTóK ÉS TO-
VÁBBI AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu

ÁRZUHANÁS!! SÜRGŐSEN ELADó! XIX. 
KISPEST óVÁROSI RÉSZÉN, 362 NM-ES /11 
M X 33 M/ ÖSSZKÖZMŰVES TELKEN, ELŐ-
KERTES, BRUTTO 108 NM-ES, + 14,5 NM, 
FEDETT TERASZOS TETŐTÉRBEÉPíTESES, 
VILÁGOS, 4,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, 
BEÉPíTETT KONYHABÚTOROS, TÁGAS 
FÜRDŐSZOBÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT, GÁZFŰTÉSES Jó ÁLLAPOTÚ CSA-
LÁDI HÁZ. IRÁNYÁR 19.900.000 FT. AZ ÁR 
IRÁNYÁR!! ÚJPESTEN 1+2 FÉLSZOBÁS, PA-
NELLAKÁST BESZÁMíTUNK!! GARÁZS, TÁ-
ROLó, FÚRT KÚT TALÁLHATó A TELKEN. 
TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! FOTóK 
ÉS TOVÁBBI AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu 

Kispesten téglaépítésű házban 44 nm-es, első eme-
leti, 1,5 szobás, parkra néző, felújított lakás tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06/70-201-0806 

KISZ lakótelepen felújított házban, 3. emeleti, er-
kélyes, tárolós lakás eladó. Ára: 10,5 M Ft. Tel.: 
06/30-388-5414 

Elcserélnék egy 36 nm-es, felújított, IX. kerület Li-
liom utcai, önkormányzati lakást, kispestire. Tel.: 
06/20-450-4278 

KIADó! Kispesten a központban, 1,5 szobás, II. 
emeleti lakás, csak tartósan, hosszú időre kiadó, 
bútorozottan. Tel.: 06/20-9-719-770, 3675-975 

Áron alul eladó, a XIX. kerület egy csendes utcá-
jában, 100-nöl telken, két lakásból álló (harminc, 
illetve negyven nm.), egyszerű kivitelű, tégla-
építésű családi ház, 25 nm-es garázzsal. Irányár: 
13.800.000 Ft. Tel.: 277-6687; 06/30-322-0617 

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

Saját részemre szeretnék vásárolni garzon vagy 1,5 
szobás lakótelepi lakást Kispesten. Tel.: 280-5434 

Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 
128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűté-
ses, igényes kialakítású családi ház. Egy gépkocsi 
elhelyezése megoldott. Iá.: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20-
663-0568 

ELADó: Az Ady Endre úton forgalmas főút-
vonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy 
kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet-, illetve irodahe-
lyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás, 
konyha, szociális helyiségek, alacsony rezsi, 
egyedi mérőkkel felszerelt ideális üzlethelyiség. 
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 

Dömsödön, zárt kert 1230 nm-es ingatlan, szépen 
bekerített, 32 gyümölcsfa, fúrt kút, villany a tele-
ken, eladó. Tel.: 282-5686 

K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA 
WEKERLE, KóS KÁROLY TÉR 13.

HÁROMSZOBÁS LAKRÉSZ WEKERLEI 
CSENDES UTCÁBAN, KÉTLAKÁSOS 
HÁZBAN ELADó! CIRKóFŰTÉS, óRIÁSI- 
BEÉPíTHETŐ PADLÁSTÉR, NAGY KERT, 
Jó FEKVÉS, MEGLÉVŐ GARÁZSHELY. 
IRÁNYÁR: 26,5 MFT.

WEKERLEI HATLAKÁSOS HÁZ EMELETÉN 
45 NM. KÉTSZOBÁS KITÜNŐ ÁLLAPOTÚ, 
KLíMÁS LAKÁS ÚJ NYíLÁSZÁRóKKAL, 
KERTRÉSSZEL, TÁROLóVAL ÉS FANTASZ-
TIKUSAN Jó BEÉPíTHETŐ PADLÁSTÉR-
REL 14,1 MFT IRÁNYÁRON ELADó!

KIADó! KISPEST óVÁROSÁBAN, CSEN-
DES HELYEN, 2 EMELETES TÉGLAHÁZ 
FÖLDSZINTJÉN 44 NM. EGY SZOBA+ HAL-
LOS, NAPFÉNYES LAKÁS HOSSZÚ TÁVRA 
40.000 FT+REZSI/Hó BÉRELHETŐ!

ELADó INGATLANOKAT KERESÜNK- Kí-
NÁLUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZ-
VETíTŐI DíJ: CSAK 2 %
k.ingatlaniroda@gmail.com 
T: 790-0009, 06/70-536-5857, 06/20-530-0165 
Képek:wwwingatlan.com/k.ingatlan

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!

Kispesten egy szobás lakás, 40.000 Ft + kaucióért 
KIADó. Tel.: 06/20-587-8339 

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

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nya-
raló eladó vagy kispesti lakóingatlanra cserélném. 
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 gene-
rációnak 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 KERT-
VÁROSI RÉSZÉN A KISFALAUDY UTCÁBAN, 
EGY TELJESEN FELÚJíTOTT, 28 NM-ES GAR-
ZONLAKÁS, EGY ÖTLAKÁSOS HÁZBAN, 
KIS ELŐKERTTEL, KÜLÖN TÁROLóVAL. 
TEL.: 06/30-520-9082 

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

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

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

Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagykonyhás, be-
épített konyhabútorral, felújított, járólapos, parket-
tás lakás eladó, vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 
M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239 

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 

Pestszentimrén kedvező helyen, tulajdonostól el-
adó 550 nm-es telken, 2 szobás, gázfűtéses csalá-
di ház, szőlő, gyümölcsfák. Ára: 17,7 M Ft. Tel.: 
06/70-507-4532 

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

Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, emeleti, 
tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen fel-
újított, jól karbantartott, dupla komfortos, cirkófű-
téses lakás, A lakáshoz 80 nm-es saját használatú 
kert, garázs és tároló tartozik. Irányár: 21.9 M Ft. 
Érd.: 06/20-324-3718

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.: 06/20-8060-460 

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es tel-
ken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, táro-
lóval, összkomfortos, felújítandó családi házamat 
eladom, Balaton északi partján hasonlóra cserélem. 
Irányár: 12,9 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújí-
tott, magasföldszinti lakás, pincehelyiséggel, 17,5 
M Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3+2 szoba, 
82 nm) kétlakásos házban eladó. Kertkapcsolatos 
wekerlei csere is érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-
652-8788

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráfize-
téssel, 3-4 szobás lakásra, nem panel, 2 és fél szo-
bás öröklakást, tehermentes, nagykonyhás, 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 közelben. 
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 Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kert-
tel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 M Ft. 
Érd.: 06/70-389-5067 

okTaTás

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladók-
nak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásin-
terjúra, külföldi munkára felkészítés, korrepetálás. 
Tel.: 06/30-858-1068 

Tanítónő vállalja alsó tagozatos tanulók fejlesz-
tését, korszerű módszerekkel: olvasás, nyelvtan-
helyesírás, matematika tantárgyakból. Ugyanitt: 
felső tagozatos tanulók fejlesztése magyar nyelv 
és irodalomból (szövegértés, nyelvtan- helyesírás, 
írásbeli kifejezőképesség) Tel.: 280-2441

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

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

Angol-Német sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelv-
vizsgára, érettségire, állásinterjúra való felkészítés, 
korrepetálás, fordítás, tolmácsolás nagy gyakorlat-
tal. Tel.: 06/20-211-9077, 281-4335 

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

Spanyol- angol tanár, oktat, nyelvvizsgára felké-
szít, tapasztalt, diplomás. Házhoz megyek. Tel.: 
06/30-604-7161 

DOBOKTATÁS! Dobtanulási lehetőség Kispest 
központjának közelében, jól felszerelt stúdióban, 
a Dobosmagazin szaktekintély munkatársától. Tel.: 
06/30-495-7470, 215-7467 

FRANCIA NYELVOKTATÁST, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott szak-
tanár Pesterzsébet központjában. Tel.: 06/20-487-
2209 

Dajka, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asz-
szisztens képzés. Kaszaképző tel.: 276-5918, Nysz. 
010066404 

állás

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

50 éves férfi A. B. C. E. kategóriával, belföldi vizs-
gával, PÁV-val nagy gyakorlattal, jó munkabírással, 
terhelhetőséggel állást keres. Telefon: +36/30-9810-
879, E-mail: szojkajanos@gmail.com 

KIEMELKEDŐ JÖVEDELEMMEL érettségizet-
tek jelentkezését várom XX. kerületi irodánkba. 
Telemarketinges vagy tanácsadói munkakörbe. 
Más szakmából érkezőket betanítom. Jelentkezés: 
trenyijutka@levayanna.hu vagy 06/70-336-8317-
es számon.

Ingatlanhitelezésben jártas kollégát keresünk, kö-
tetlen munkaidőbe, magas kereseti lehetőséggel. 
Tel.: 280-5830, 06/20-663-0566

Ingatlanirodánkba munkatársakat keresünk. Tel.: 
280-5830, 06/20-663-0568 

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

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

egyéb

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

Jutányos áron elvihetők régi sporttémájú könyvek, 
többfunkciós dohányzóasztal, 2 db karfás zöld fo-
tel. Tel.: 06/70-579-6334

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül meg-
vásárlom a Rákosi- és Kádár-rendszer papírrégisé-
geit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti té-
mában 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 

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

1950-60 között készült magyar gyártmányú, pénz-
verde által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vas-
úti modelleket és Szikra típusú modellt vásárolnék. 
Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853 

Olcsón eladó egy étkezőasztal, 5 kárpitozott szék-
kel. Kisipari termék. Érdeklődni egész nap: 06/70-
505-5831 telefonon 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, ki-
csi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint 
eladó. Tel.: 06/1-280-7081 

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

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 

Keresek gyermektelen idős személyt, aki elfogad-
na lányának. Én gondoskodnék róla eltartási szer-
ződéssel. Friss nyugdíjas kispestről. Tel.: 06/70-
539-4234 

Eladó PC konfiguráció (processzor, moni-
tor, billentyűzet), varrógépek (pedálos, táska), 
hajsütőapparát, villanybicikli, régi bakelit nagyle-
mezek. 06-1/280-6156. 

2 db új és 2 db jó állapotban lévő összekötő sző-
nyeg eladó. Tel.: 214-7564

1 db 170-es és 1 db 180-as, dupla sínes, fehér 
mennyezeti karnis eladó. Tel.: 214-7564 

Eladó MVE-340 fémipari esztergagép alkatrészek-
kel, tartozékokkal, oszlopos fúrógép, CO hegesz-
tő, nagyméretű oxigén és acetilén gázpalack. Tel.: 
243-4822, 0620-463-1411

Egyedül álló csinos, nyugdíjas, özvegy hölgy, 
olyan Úr jelentkezését várja aki szintén egy ko-
moly kapcsolatra vágyik. Várom hívásod: 06/70-
2981-555 

Eladó egy személyes rugóbetétes ágy (90x200). 
Tel.: 06/30-606-8955

Új állapotú, bük-dekor tv- és cd állvány, dohányzó 
asztal üveg lappal eladó. tel.: 06/30-440-8394 

Eladó CAM (kombi) babakocsi, mózeskosárral 
és tartozékokkal. Ugyanitt fiú, lány bébiruhák, 
biopelenka, kismamanadrág. Tel.: 06/20-466-
1000 

TÁSKA VARRóGÉP ELADó VAGY TŰZIFÁRA 
CSERÉLHETŐ. TEL.: 282-2420, 377-8080 

Két lapos villany rezsó eladó. Tel.: 06/30-581-6069 

Eladó virág mintás új porcelán étkészlet (csak tá-
nyérok) Tel.: 357-2618, 06/20-3322-860 

Olcsón eladó 3 részes ülőgarnitúra, 4 db 1 szemé-
lyes ágy, gázpalack tűzhelyhez, 3 részes konyhabú-
tor, szekrények. Tel.: 06/30-606-8955

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

Eladó egy fehér zománcos öntöttvas fürdőkád, kifo-
gástalan állapotban 6.000 Ft, 2 tárcsás emelőcsiga: 
1600 Ft, Ampermérő: 1500 Ft, 3 edényes, zománcos 
ételhordó, bőr tokban (új állapotban): 2500 Ft, 2 db 
parapet rendszerű gázkonvektor (kifogástalan álla-
potban): 12.000 Ft/db. Tel.: 3783-986 

1900-as évi Singer varrógép hibátlan szép állapot-
ban eladó. Tel.: 282-5686 

Eladó 1 db. KASMIR garnitúra /derékalj, párna, 
takaró/30.000.-Ft-ért. Érd.: 06/30-606-7150 

Alkalmazottként takarítói munkát keresek, Buda-
pest egész területén. Tel.: 06/30-603-6739 
Eladó nagyméretű pálma kb. 2,5m magas, komplett 
hálószoba garnitúra, gyermek forgószék, férfi vál-
tós kerékpár, éjjeli szekrény. Tel.: 06/30/606-8955
Fiatal igényes hölgy takarítást vállal. Tel.: 06/30-
2477-011 

Eladó egy barna dohányzóasztal, 2 személyes 
komplett ágykeret, 1 Trevor fuvola, festmény 
(repro), 1 bélyegsorozat és papír régiségek, jutá-
nyos áron. Tel.: 06/20-459-6550, 06/30-578-2626 

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

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

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

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

Vadonatúj női divattáskák eladók Telefon munka-
időben: 06/30-2477-011 

Lőrincen Lakatos ltp-en, III. emeleti loggiás, 54 
nm-es kétszobás, világos étkezőkonyhás, kamrás, 
rendezett öröklakás. 9,4 M-ért eladó. Tel.: 06/30-9-
504-551, 321-2396

OLCSóN ELADó 2 DB REKAMIÉ, 1 NÉGYFO-
KOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATó, 
2,64 m-es BETONGERENDA.tel:06/1-281-2553 

Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsmapocok új bunda, 
egy 3/4-es irha bunda, 3 személyes ülőgarnitúra, 
2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép. 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 valaki-
vel vagy segítségre van szüksége hívjon! Kispesten 
élő nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 06/70-613-5987 

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló álla-
potú szobakerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-661-
0131 

apRÓhiRdeTés 
díja:

15 szóig: 1 875 ft, 
 keretes:  2 500 ft.  

15 szó felett 120 ft /szó. 

hiRdeTésFeladás 
mÓdjai:

telefonon: 260-2449,
06/20-330-3785

 faXon: 260-2449

e-maIlen:   
ujsag@kispest.hu címen

leVélBen: 1192 budapest,
Kós K. tér 6. 

személyesen:  
 a Kós Károly tér 6., üllői út 250. 

XIX. kerületi lakosoknak in-
gyenes hirdetési lehetőséget 
biztosítunk (15 szóig) az egyéb 
rovatban, amennyiben nem 
üzleti tevékenységről van 
szó. Csak névvel és címmel 
ellátott megrendelést tudunk 
elfogadni, ingyenes hirdetés 
esetén is. a hirdetések tar-
talmáért felelősséget vállalni  

nem tudunk!
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: 2011. január 27. www.kispest.hu




