XVII. évfolyam, 4. szám

kultúra

www.kispest.hu

Harasztÿ
István
Harasztÿ István szobrászművész
alkotásaiból nyílt kiállítás
február 1-jén a polgármesteri hivatal aulájában.
Megjelenik kéthetente
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Átlátszó elemeket használnak majd a munka során

Tovább épül a zajvédő fal

adomány

szociális ügyek

környezetünk

chwala tibor

vighné vincze
erzsébet

lipcsei szabolcs

Dojcsák Sándor hagyatékából adományozott
a Chwala-család
30 milllió forintot a
kerületnek, amiből
nemrég új egészségügyi
műszert vásároltak.

3. oldal

Új szakmai egysége
létesül a meglévő
Kispesti Családsegítő
Szolgálat és
Gyermekjóléti
Központnak.

Közterületi kutyafuttató-építést és felújítást
is tervez a kerület
ebben az évben. A
helyszínekről lakossági
vélemények alapján
döntenek.

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

Gondozási Központ
újul meg

Rövidesen tovább folytatódik a Nagykőrösi út zajvédelme. A tavaly indult beruházás első ütemében a kispesti
szakaszon a Vas Gereben utcától a Kund utcáig készült
el a fal, s vele szemben a XX. kerületi szakaszon is. A
munkálatok idén tovább folytatódnak, ebben az évben
a Kund utca Határ út közötti részen végzik el a zajvédelem kiépítését.

Gajda Péter, Kispest polgármestere

M

ég 2009-ben döntött arról a fővárosi közgyűlés, hogy jelentős
összeget biztosít a Nagykőrösi
út zajvédelmére, mind a kispesti mind
pedig a XX. kerületi, pesterzsébeti
szakaszon – hangsúlyozta lapunknak
Gajda Péter polgármester. Hozzátette,
örül annak, hogy az új fővárosi vezetés folytatja a fal építését, és a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is
eredményes volt.
Elekesné Mihály Ibolya, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és
közbiztonsági irodájának vezetője
lapunknak lemondta, a kispesti szakaszon a fal hossza 913,2 méter, felülete 3
640 m², magassága pedig 4 méter lesz.
A falat átlátszó hanggátló panelekből
készítik el: az alumínium keretbe 2x8
mm vastagságú biztonsági üveg szolgálja majd a kilátást és egyben a zajvédelmet is. Színezett fabeton anyagú
hangelnyelő panelek biztosítják a
hanggátlást a Hungária út NagykőrösiHatár úti végénél, valamint a Gomb
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fejlesztés

Folytatódik a
zajvédőfal építése

és a Cukrász u.-i buszmegállónál. A
buszmegállóknál a mellettük lévő ingatlanok határvonala elé kerülnek a
tömör falak, így a buszmegállók megközelítése biztosított lesz.
A Cukrász utcai útcsatlakozás továbbra is megmarad, ott nem épül fal. A
szakember elmondta, az üvegszerkezetű fal a zöldsáv út melletti szélére kerül, szerkezetileg a lehető legtávolabb
az ingatlanoktól. A tervek szerint a 18.
számú ingatlannál készül egy 1,25 méter széles üzemi kapu speciális kulc�csal, többek között a szemétszállítás és
a sürgős mentés érdekében. A kerület
további kérése volt még, hogy a 26. és
a 34. szám elé is helyezzen el kaput a
beruházó. A Margit utca végén a fal
mögött gyephézagos-murvás parkolót
terveztetett a kerület. Megtudtuk, az
FKF Zrt. kidolgozza a hulladékszállítás módját is, melyről a lakosokat
időben fogják tájékoztatni. A beruházás során a zöldsáv keskenysége
miatt a fal vonalába eső fákat részben
ki kell vágni, az ültetendő fák pótlási
helyszíneit a közeljövőben jelölik ki.
Megtudtuk, a helyszínekre a környék
lakói is tehetnek javaslatot a kispesti
hivatalban.
A kivitelezési munka a zajvédőfal
nyomvonalának környezetében lévő
közművek feltárásával kezdődnek. Az
egész beruházás tervezett befejezési
határideje 2011. június 30.
A kispesti hivatal felkérte a kivitelezőt,
hogy az érintett lakókat szórólapon is
tájékoztassa.
Kérdéseikkel a beruházót a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Főosztályán (Balás Boglárka telefon:
999-9241) kereshetik meg, míg a kivitelezőt a Transinvest Budapest Kft.
képviselőjét, Szilvássy Roland építésvezetőt a 06-30-631-1720-es számon
lehet keresni.
Információink szerint a beruházás
költsége meghaladja a 400 millió forintot.

hírek

Több mint 40 millió forintot nyert Kispest önkormányzata a Wekerlei Gondozási Központ fejlesztésére egy uniós pályázaton. A pénzből többek között
akadálymentesítik az épületet, kicserélik a nyílászárók
egy részét, megújítják a burkolatokat, és egy biokertet
is létrehoznak. Február elején Gajda Péter polgármester is megtekintette a munkákat.

J

ól haladnak a munkálatok, tavasszal
elkészülhet a fejlesztés – tudtuk meg
az önkormányzat februári műszaki
ellenőrzésén. Gajda Péter polgármester
lapunknak azt hangsúlyozta, nagyon
örül, hogy egy újabb sikeres uniós
pályázat eredményeképpen korszerűsödhet a kispesti szociális intézményrendszer. A pályázat révén megvalósuló

Modern műszerrel gazdagodott a Kispesti
Egészségügyi Intézet
műszerpalettája, februártól egy csontsűrűséget vizsgáló eszköz
is a kispestiek egészségét szolgálja. A gép
megvásárlását Dojcsák
Sándor, a 2007-ben
Ausztráliában elhunyt
egykori kispesti artista
nagy összegű hagyatéka tette lehetővé. A
berendezést február
9-én adták át, melyen
Chwala Tibor, az elhunyt barátja és hagyatékénak kezelője is
jelen volt.

egészségügy

Átadták az új műszert
A
szakrendelőben tartott ünnepség
mindhárom szónoka – Gajda Péter
polgármester, dr. Vargha Péter, az
egészségügyi intézet igazgatója és Mihály
András, az önkormányzat egészségügyi
bizottságának elnöke is – elsősorban azt
hangsúlyozta, hogy a fejlesztés forrását
Dojcsák Sándor hagyatéka, és a Chwalacsalád önzetlensége tette lehetővé.
Gajda Péter polgármester kiemelte, példa nélküli, hogy valaki ilyen hatalmas
összeggel segítse a kispesti közügyeket.
Elmondta, szakmai javaslatra született
meg a döntés, hogy az adományból egy
új, nagy értékű műszert vásárolnak az
intézet számára. Dr. Vargha Péter, a szakrendelő igazgatója beszédében azt emelte
ki, hogy a nagylelkű adomány nélkül ezt
a berendezést nem tudták volna megvásárolni. Mihály András bizottsági elnök
arra bíztatta a kerületieket, hogy használják minél többen az eszközt, hiszen
azért vásárolták – mondta –, hogy az
hozzájáruljon a kispestiek egészségének
megőrzéséhez.
Az új eszköz, az úgynevezett denzitométer,
amely a törzsi csontok (teljes test) mérésére szolgáló csontsűrűség vizsgáló
berendezés. Megtudtuk, a géppel lehető-

vé válik az intézetben az oszteoporózis
komplex szűrése, nyomon követése.
A 2007-ben elhunyt Dojcsák Sándor –
egykori kispesti artista – harmincmillió
forintot hagyott a kerületi egészségügy
támogatására. A nagylelkű adományozó
emlékét 2010 augusztusa óta tábla őrzi a
Kispesti Egészségügyi Intézet aulájában.

fejlesztéssel az idős, a tartósan beteg és
fogyatékos emberek számára biztosított
helyi szociális szolgáltatások hatékonysága jelentősen javulhat Kispesten. A
gondozási központ nappali ellátást, házi
segítségnyújtást, étkeztetést biztosít a
rászoruló kerületi emberek számára. A
munkálatok a tervek szerint idén április
végére készülnek majd el.

felhívás

Nyugdíjasok jelentkezését várják!
Az MSZOSZ Kispesti Szervezete a
szeretet, az együvé tartozás szép példáját mutatta be a 2010-es évben is.
December hóban az évet értékelő beszámoló tartalmazta az év folyamán
végzett munkát, a végrehajtott programokat. Reméljük, hogy a 2011-es évben programjainkat bővíteni tudjuk.
Célunk, hogy a tagság örömét lelje az
együttlétben, hogy egymást segítve,
szeretetben tölthessük el a 2011-es
évet! Kérjük a tagság aktivitását, segítségét továbbra is, hogy szeretetben,
megértésben, egészségben teljen el az
év. Adjunk együtt életet az éveknek!
Szeretettel várjuk a nyugdíjasok jelentkezését, várjuk az új belépőket.
Fogadó órák: kedd: 14-15 óra, szerda:
14-15 óra, csütörtök: 10-11 óra.
Az MSZOSZ Kispesti Területi és
Nyugdíjas Alapszervezet 1191. Budapest Báthory u 39. Tel.: 357-9503.
Éves tagsági díj: 1 200 Ft.
Rengeteg program várja a tagságot,
lehet válogatni, itt barátokra talál!
MSZOSZ Kispesti Alapszervezet

i
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Könyvtári programok
Maszkabál
Kedves Szülők, Nagyszülők, Gyermekek! Jelmezes
farsangra várunk titeket
február 24-én, (csütörtökön)
délután 5 órától a kispesti
Üllői úti könyvtárunkba!
Belépő: üdítő vagy sütemény. Program: jelmezverseny, ügyességi játékok,
vetélkedő,
álarckészítés,
tánc és ugra-bugra.
KultúrCafé
Szeretettel várjuk Önöket
könyvtári KultúrCafé sorozatunk következő programjára február 26-án (szombaton) délután 4 órára.
Program: „Azt mondta az
anyukám, nem tetszik a frizurám…” Dr. Valuch Tibor
egyetemi docens előadása
– öltözködés és divat a 60as évek Magyarországán
– a kor zenéjét a Retroleum
zenekar idézi meg. Világslágereket énekel Lőrincz
Lajos. Lesz játék, tombola,
tánc és éneklés hamisítatlan korabeli hangulatban!
A belépés a 60-as évekre
emlékeztető aprósággal –
süti, üdítő vagy tárgy vagy
a farsangra való tekintettel
egy kis tányér fánkkal.
Kispesti Üllői úti könyvtár
1191 Budapest, Üllői út 255.
T.: 281-11-63
E-mail:
fszek1901@fszek.hu

Ingyenes román
nyelvoktatás
A Budapesti Román Egyesület, a Kispesti Román
Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes,
hagyományőrző
nyelvoktatást indít felnőttek
és gyermekek számára,
2011. februártól. A nyelvoktatás helyszíne: Nemzetiségek Háza, Budapest
V. ker. Vármegye u 13. Az
oktatás minden pénteken;
felnőtteknek: 15-17 óráig, gyermekeknek: 17-19
óráig tart. A jelentkezők
a 06-20-454-7488-as telefonszámon Gaáliné Erikától kaphatnak részletes
felvilágosítást.

hírek

oktatás

beruházás

Új intézmény épül

Új szakmai egysége létesül a Dobó Katica utcában a meglévő
Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Táncsics utcai szociális intézményének. A szolgáltatásokat kispestiek vehetik majd igénybe. Február 1-jén konferencián mutatták
be a beruházást a városházán.

„Egy újabb eredményes uniós
pályázati beruházás kezdetén tartunk” – hangsúlyozta
Gajda Péter polgármester
az épülő Forrásház Gondozási Központot bemutató
konferencián. Kiemelte, az
önkormányzat testülete folyamatosan támogatta a beruházást, ami egy több mint
450 millió forintos pályázat
eredményeképpen valósulhat
meg. Elhangzott, az építkezés
tavasz folyamán fejeződik
be, a tervek szerint ősszel
indulhat a szakmai munka az
intézményben is. Végül a polgármester azt elmondta, bízik
a fejlesztés sikerében.
Vighné Vincze Erzsébet, a
Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ vezetője az intézmény
szakmai szerepét mutatta be
előadásában. Elmondta, az
új intézményben elsősorban
azoknak fognak segítséget
nyújtani, akiket mentális
problémái akadályoznak a
megszokott, eddigi életvitel
folytatásában. A szakemberek elsősorban abból a tapasztalatból indultak ki, hogy
a családgondozás, illetve
gyermekjóléti ellátás során a
munkatársak látókörébe egyre több olyan kispesti család
került, akik valamilyen módon érintettek voltak mentális
problémákkal. Azt mondta, az
ügyfelek igen jelentős hányadánál a munkahely elvesztése
a kiváltó ok, de van, ahol a
lelki betegség következménye
a munkanélküliség. Ezeknek
a Kispesten élő embereknek
kínálnak a nappali ellátás
keretében olyan komplex
szolgáltatási rendszert, amely
megoldást jelenthet problémáikra – hangsúlyozta a
szakember. Dr. Simon Lajos,
a Kispesti Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő vezető
főorvosa előadásában azt
hangsúlyozta, Kispest való-
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ban büszke lehet majd az új
intézményre, hiszen modellértékű programot fognak
megvalósítani.
Krivda László, a beruházás
lebonyolítását
koordináló
Kispest Városfejlesztési és
Üzemeltetési Kft. beruházási
szakértője az építkezés részleteit ismertette a hallgatósággal.
Elmondta, az átalakítások
eredményeképpen 1 731 m²
nettó alapterületű intézmény
jön létre, melynek földszintje
923, míg tetőtere 808 m² lesz.
Az intézmény előtt 20, udva-

rában 16 parkolót alakítanak
ki. A földszinten kapnak helyet a közösségi és a kiszolgáló
helyiségek, a foglalkoztatók,
az irodák, a szociális helyiségek, a raktárak és a melegítő
konyha is. A tetőtérben létrehoznak foglalkoztató és kézműves szobákat, tréning- és
közösségi helyiségeket, valamint szociális részt, irodákat,
teakonyhát és teraszt is. Az
épület a modern hőtechnikai
követelményeknek megfelelően új homlokzati hőszigetelést kap, és a homlokzati
nyílászárók többségét is kicserélik. Akadálymentesítik
az intézményt és környezetét,
és a parkosított udvart úgy
tervezték meg, hogy az kerekesszékkel is megközelíthető legyen. Teljes mértékben
megújul a villamoshálózat is

(világítás, tűzjelző, riasztó,
számítógép- és telefon-hálózat). Átépítik a jelenlegi távfűtéses hőközpontot, valamint
víz- és csatornahálózatot is.
Az épületgépészeti rendszerek közül a fűtést-hűtést és a
használati melegvíz előállítást levegős hőszivattyúval
biztosítják, továbbá az épület
egy részét gépi szellőzéssel
látják el.
Az intézmény udvarában pihenő teraszokat és kerti tavat
hoznak létre, valamint megújítják a térburkolatok (1 126
m²) mellett a zöldfelületeket

(2 413 m²) is: összesen 11 fát,
37 örökzöldet, 787 cserjét,
420 évelőt és dísznövényből
is 84-et ültetnek el a területen. Újdonság lesz az is, hogy
a csatornákból összegyűjtött
esővízzel locsolják majd az
udvar növényeit.
Kispesti
közintézményben
elsőként alkalmazzák a beruházás megvalósítása után
az úgynevezett megújuló
energiát. A modern technika
révén a levegőből nyerik majd
az energiát, és a környezetet
is kevésbé károsítják. A modern intézmény területén még
napelemeket is elhelyeznek,
melyek a homlokzati és az
udvari világításhoz szükséges
energiát szolgáltatják majd.
A konferencián közreműködött a Balkay László vezette
Tárt Kapu Színház társulata.

Sikeres a futsal-fitnesz
tanítása az Eötvösben

Sikeresek az Eötvös iskola két éve indított futsal-fitnesz osztályai. Február 8-án az iskolában neves sportszakemberek jelenlétében az oktatási intézmény pedagógusai számoltak be az eddigi
eredményekről. A program tovább folytatódik, idén is várják a
sportszerető fiúk-lányok jelentkezését.

V

égh
Judit
igazgató
először az iskolában
folyó oktatásról beszélt. Ismertette az 1980ban nyílt iskola pedagógiai
programját. Az érdeklődők
megtudhatták, hogy komoly
hangsúlyt fektetnek az angol nyelv és az informatika
oktatására. Az intézményben 2009-ben vezették be
az országban egyedüliként
a délelőtti órák keretében a
futsal és a fitnesz oktatását.
Végül hangsúlyozta, március
23-án reggel 8 órától várják
nyílt napjukon azokat, akiket részletesen is érdekelnek
programjaik. A folytatásban
Maroshévízi Krisztina a
fitnesz-, majd Dufek János a
futsal-oktatásról beszélt a
közönségnek.
Gajda Péter polgármester
kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzat a
jövőben is tovább folytatja
műfüves sportpályák létesítését a kerületben. „Az
eddig elkészültek népsze-

Nyílt ülés
Kispest önkormányzatának
Közművelődési, Oktatási,
Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottsága
(KOSIE) minden hónap
második hétfőjén 17.30
órától tartja nyilvános ülését az Ady Endre út 7. szám
alatti épületben.

Fodrászmúzeum Kispesten
Fodrászmúzeum a Csinszka lakóparkban: 1194 Ady
Endre 97-99.
Nyitva: kedden és csütörtökön 14-18h-ig, szombaton 9-13h-ig.

felhívás
rűsége is bizonyítja, hogy
valóban szükség van a 21.
század követelményeinek
megfelelő kerületi sportpályákra” – fogalmazott.
Megtudtuk, idén tavasszal
az önkormányzat a Vass,
és a Bolyai iskolák udvarán
fog átadni újabb műfüves
pályákat.
Az eseményen részt vett többek között az MLSZ Futsal

Születésének 109. évfordulója alkalmából
Jahn Ferencre emlékeztek február 9-én a
Kispesti Egészségügyi Intézet aulájában.

A

felhívás

tájékoztató

Bizottságának képviseletében Esterházy Márton elnök
és Ragadics Ferenc alelnök
is. A sportágról szólva Esterházy Márton elmondta, a
labdarúgásban befutott legtöbb külföldi focista gyerekkorában a futsallal kezdte.
Mindketten hangsúlyozták,
a kispesti Eötvös iskolában
országos szinten is példaértékű a futsal-képzés.

Jahn Ferencre emlékeztek
z intézetben lévő mellszobornál
koszorút
helyezett el a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének kispesti
szervezete, Vinczek György
alpolgármester, valamint a
családtagok. A szegények
orvosaként ismert doktor
Kispesten élt, több évi börtön után 1944-ben Dachauba
hurcolták. 1945-ben hunyt el
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a koncentrációs táborban.
Dr. Jahn Ferenc nevét utca és
emléktábla őrzi a kerületben.
2000-ben a város vezetése és
önkormányzata Kispest díszpolgára címet adományozott
a mártírhalált halt orvosnak.
Szobrát hét évvel ezelőtt
helyeztette vissza az önkormányzat eredeti helyére, a
Kispesti Egészségügyi Intézet aulájába.

Önkéntes
véradás

A Kispesti Véradók Egyesülete önkéntes véradást
szervez február 26-án
(szombaton) 8-15 óráig.
Helyszín: Ady Endre út
150. (Az MSZP Székházban, bejárat a Kossuth L.
u. 50. szám felől.)
Ha tud, segítsen, adjon
vért Ön is, hogy közösen
tudjunk segíteni a beteg
gyermekeken és embertársainkon. A véradás alatt a
gyermekeknek kézműves
foglalkozást szervezünk.
A véradók és gyermekeik
kisebb ajándékban részesülnek. Csatlakozzon
Egyesületünkhöz! A vér
életeket menthet.
Nemsokára itt van a személyi jövedelemadó bevallás ideje. Ha úgy gondolja, hogy adója 1%-ával
egyesületünket
kívánja
támogatni, akkor a következő adószámra várjuk
felajánlását: 18232651-143. Köszönjük!
Kispesti Véradók
Egyesülete
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tájékoztató

Legyen további fejlődés
a közterületeken

G

ajda Péter polgármesteri
programjának alaptétele volt 2006 és 2010
között „a tiszta, nyugodt és
szerethető Kispestért” jelszó.
Ezért, mint a hivatal jegyzőjét
felkért arra, hogy a lakosságot
különösen irritáló szabálysértések ellen irányuló hatékony
fellépés érdekében szervezzünk akciókat, bejárásokat.
Ennek a munkának a tavalyi
évben végzett feladatairól és
eredményeiről adnék rövid
összefoglalót.
Az elmúlt esztendőben 20
alkalommal végeztünk – a
kerületi rendőrkapitányság, a
Fővárosi Közterület-felügyelet, a polgármesteri hivatal
hatósági, városüzemeltetési
és közbiztonsági, szabálysértési irodái, a Zöld-kommandó
csoport, a kerületi polgárőr
egyesület és a Vöröskereszt
helyi vezetése – bejárásokat,
ellenőrzéseket. A kiemelt feladatok: a vendéglátó egységek
és környékének ellenőrzése,
engedély nélküli árusokkal
szembeni intézkedés, közterületi
alkoholfogyasztás
büntetése, ebtartási szabályok
betartása, közlekedési szabálysértések elleni fellépések,
illegális szemétlerakó helyek
felkutatása, megakadályozása
a szemétlerakásnak voltak. De
végeztünk szelektív hulladékgyűjtő szigetek ellenőrzését,
a kerület utcáin található
kátyúk felmérését, koldusok,
segítségre szoruló hajléktalanok felkutatását, prostitúciót
folytató vagy azt elősegítő

személyek kiszűrését, ellenőrzését. Közvetlen lakossági
bejelentésre 25 esetben végeztünk helyszíni ellenőrzést,
az ellenőrzések kiterjedtek a
kerület egészére, így különös
tekintettel a piacokra, parkokra, játszóterekre és szinte
valamennyi vendéglátóhelyre.
Az ellenőrzések során 68 fő
részesült helyszíni bírságban,
mintegy 503 ezer forint összértékben, távollétében 174 fő
majd másfél millió forintos
bírságot kapott összesen. 53
szabálysértési feljelentést tettünk és bírált el hivatalunk
illetékes irodája. Az év folyamán 13 személyt állítottak
elő, a rendőrség 9 személyt
elfogott, 96-an kaptak figyelmeztetést. Vendéglátói és
kereskedelmi egységeket 54
esetben ellenőriztünk, és 23
roncsautót kutattunk fel.
Ezek persze csak rideg számok, de ennél fontosabbnak
látom, hogy rendszeres jelenlétünk fokozott visszatartó erő
lehet, hogy közterületeinken
csökkenjen az Önöket leginkább irritáló esetek szabálysértések száma.
Az elkövetkező években is a
polgármesteri program alapján
szeretnénk folytatni a munkát, fokozni hatékonyságát.
Célunk most sem lehet más,
mint Gajda Péter ez irányú
programja, a javuló közbiztonság, zöldebb, családbarát
Kispest. Ennek megfelelően
növeljük a térfigyelő kamerák
számát, elindítjuk a nagyobb
létszámú
kerületőrséget.

Újabb 15 készülékkel bővítjük
a sebességmérő rendszert. Továbbra is kiemelten kezeljük a
játszótereket, a játszótereken
továbbra is tiltjuk a dohányzást. A kutyatartók érdekében
korszerű kutyás parkokat alakítunk ki. Folytatjuk a kutyapiszok - gyűjtő edények kihelyezését. A Kossuth téri piac
környékén, hogy enyhítsük a
parkolási gondokat, a Trefort
Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola előtti elhanyagolt területen
új parkolókat alakítunk ki.
Az előbb felsoroltak csak
néhány szeletét képezik a
polgármesteri programnak,
annak közterületekre vonatkozó részének is csak kisebb
hányada. Hivatalunk ezek
megvalósítását azzal is segíteni kívánja, hogy folytatja a
bejárásokat, ellenőrzéseket,
közbiztonsági akciókat, a bevezető részben említett társszervezetekkel.
Továbbra is várjuk az elmúlt
évekhez hasonlóan bejelentéseiket, javaslataikat, véleményüket, levélben vagy
e-mailben, amelyeket a 1195
Budapest, Városház tér 18-20.
e-mail:
jegyzo@kispest.hu
címre küldhetnek.
Bízunk aktív segítségükben,
hogy a „Folytatjuk a nyugodt
fejlődést” című 2010-2014
évekre szóló polgármesteri
programot támogatják, amelyet előre is köszönünk.

a kispesti szervezet is nagy
mértékben erodálódott annak ellenére, hogy az országban az elsők között fordultak szembe a Dávid-féle
vezetéssel. A szervezetet és
mértékadó tagjait emiatt a
pártvezetés – felfüggesztésekkel – súlyosan megbüntette. Mindezek ellenére
az őszi választásokon azon
kevesek közé tartoztak a

kispestiek, akik a választáshoz pártlistát tudtak állítani, s elnökük az ország
egyik legjobb eredményét
érte el. Nagy Tamás úgy
fogalmazott, az új időkhöz
új, fiatalabb vezető kell. Az
MDF Kispesti Szervezetének új elnöke Bognárné
Fejes Barbara.” – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben.

dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

KÖZLEMÉNY

Tisztújítás

„Az MDF Kispesti Szervezete a közelmúltban tisztújítást tartott. A leköszönő
elnök, Nagy Tamás nem
fogadta el az újrajelölést.
Szomorúan állapította meg,
hogy a rendszerváltó párt
az országos vezetés hibáiból mára a társadalom
egyik leginkább elutasított
pártjává vált. Az MDF politikai hibái következtében

7

pályázat

Ingatlan
A Bp. Főváros XIX. ker.
Kispest
Önkormányzata
nyilvános, licitálásos pályázatot hirdet üres lakás
eladására.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2011.
február 28. 17 óráig.
Versenytárgyalás időpontja:
2011. március 1-je 9 óra.
Versenytárgyalás
helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda Bp. XIX. Városház tér 18-20. C. ép.I.em.
43. sz. alatti iroda.
Értékesítésre kerülő ingatlan:
1./ Bp. XIX. Bercsényi u.
68. fsz. 1 sz. (161201/0/A/1.
hrsz.)
2 szoba, konyha, előszoba,
kamra, fürdőszoba WC
helyiségekből álló, 52,42
m2 alapterületű, komfortos
lakás, négylakásos házban,
a társasházi közös tulajdonból 283/1000-ed tulajdoni
hányaddal. A lakás vezetékes ivóvíz, csatorna, elektromos és földgáz közművekkel rendelkezik. A lakás
részleges felújítást igényel.
Kikiáltási ár: 15 400 000 Ft
Bánatpénz: 800 000 Ft
Versenyeztetés időpontja: 2011. március 1. 9:00
óra
A lakások megtekintését
a Vagyongazdálkodási és
Hasznosítási Iroda előzetes egyeztetés alapján
biztosítja. A megtekintésre
a meghirdetés és licitálás
közötti időszakban kedden és csütörtökön 9-15
óra között van lehetőség.
A pályázatról előzetesen
érdeklődni, a jelentkezési
lapot átvenni, illetve leadni
a Bp. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda
Bp. XIX. Városház tér 1820. C. épület.40., 42-44-es
szobájában lehet. Félfogadási időben: hétfőn:14-18
óráig, szerdán 8-16.30 óráig, pénteken: 8-12 óráig.
Telefon: 3474-505, 3474522, 3474-584, 3474-680.
3474-5
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Miért kell új Alkotmány?
„Most közösen megalkothatjuk a szabad Magyarország
végleges Alkotmányát. Evvel örökre lezárhatjuk a magyarság
legsötétebb időszakának máig ható utóéletét is.”

E

gy napon, úgy 61 évvel
ezelőtt ott ült szobájában
Rákosi Mátyás. Éppen
túl volt azon a délelőttön egykét kivégzésen, internáláson
és személyesen vett részt az
Andrássy út 60-ban ártatlan
emberek kínzásában. Egyszóval egy szokványos nap
volt a szocialista diktátor
életében. Sorba vette, hogy
milyen „sikerei” voltak az
elmúlt években: szovjet elvtársai megszállták Magyarországot, sorba rabolták és
gyilkolták a magyar embereket. A választásokat elcsalta
(kékcédulás módszer), de
még így sem tudott hatalomra kerülni, ezért aztán a
megszálló szovjetek segítségével elkezdett kivégeztetni,
börtönbe záratni és elűzni az
országból mindenkit, aki nem
a szocialista tanokat hirdette.
A bíboros börtönben (éppen
most alázzák és kínozzák az
ÁVO pincéjében), az egyházi

iskolák betiltva, az emberek
vagyonát az állam ellopta.
Ez tehát rendben – gondolta.
De valami még hiányzik. Hát
persze! Kéne a magyaroknak egy alkotmány, hogy a
függetlenségüket egy életre
kiverjük a fejükből. Szólt
hűséges talpnyalóinak, akik
már rohantak is a polchoz,
ahonnan leemelték a szovjet
alkotmány legújabb magyar
nyelvű fordítását. A szövegben a Szovjetunió szót mindenhol átírták Magyar Népköztársaságra és már kész is
volt a nagy mű. 1949. évi XX.
törvény – ezt a furmányos
nevet adta neki a magyar szocializmus egyik legnagyobb
alakja, maga Rákosi elvtárs.
Nos, ez a ma hatályos magyar
alkotmány! Ezért kell most új
Alkotmányt írni. Magunkért,
az önbecsülésünkért. Mert
igaz ugyan, hogy tartalmilag
már sok minden változott benne, de az elnevezése, alapja

Önkormányzati ülés

Kispest önkormányzatának
képviselő-testülete
2011.
február 17-én (csütörtökön)
8 óra 30 perces kezdettel a
polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41. sz. alatt)
tartja következő ülését.
Napirend:
1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
2.) A 162647 hrsz.-ú ingatlan
tárgyában a GAMMA Kftvel kötött adásvételi szerződés teljesítése
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)
3.) Budapest Főváros XIX.
ker. Kispest Önkormányzat
képviselő-testületének
…/2011.( ) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költség-

vetésről szóló 2/2010.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4.) Budapest Főváros XIX.
ker. Kispest Önkormányzat
képviselő-testületének
…/2011.( ) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésről
5.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan
megillető bevételek 2011. évi
megosztásáról szóló Fővárosi
Közgyűlési rendelet-tervezet
véleményezése
6.) Ingatlanforgalmi adó Fővárosi Önkormányzat részére
való átengedése
7.) Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére

8.) Az Árpád utca 8/A. sz.
(164237 hrsz.) alatti ingatlan

és születésének körülményei
nem. Egyébként Magyarország az egyetlen a térség volt
kommunista országai közül,
amely 1990 óta nem hozott
még létre új alkotmányt.
Magában a bevezetőjében
is szerepel egyébiránt, hogy
ez egy ideiglenes alkotmány
(ez a mondat 1990-ben került
bele). Ha pedig ideiglenes
és az átmenet idejére szól,
akkor már jó lenne véglegeset alkotni és lezárni az
átmenet zavaros időszakát.
Ne felejtsük el, hogy a 90-es
években az akkori MSZPSZDSZ 2/3-os koalíciónak is
volt alkotmánytervezete, de
a pártjaik közti viszálykodás
miatt az egészből nem lett
semmi. 2010-ben pedig az
országgyűlési
választások
1. fordulója után maga az
MSZP hívta fel az emberek
figyelmét, hogy amennyiben
a Fidesz-KDNP-re szavaznak
a választók, akkor alkot-

jogi helyzetének rendezése
9.) Együttműködési megállapodás az önkormányzat és
a BRFK között a közterületi
térfelügyeleti rendszer üzemeltetéséhez
10.) Javaslat a Kispesti Sport
Kft. létrehozására
11.) Nagy Tamás és Romhányi
Éva kérelme az 1192 Budapest, XIX., Kós Károly tér
13. sz. alatti 37. számú, általuk használt (160580/0/B/37
hrsz.) gépkocsitároló ingatlan
jogi helyzetének rendezésére
12.) Eördögh Gábor és Bánfi
Marianna kérelme az 1192
Budapest, XIX., Kós Károly
tér 11. sz. alatti 28. sz., általuk használt (160577/0/A/28
hrsz.) gépkocsitároló ingatlan
jogi helyzetének rendezésére
13.) Kispesti Rászorultak
Megsegítésére
Közalapít-

mányozó hatalmat adnak a
jobboldalnak. Az emberek
ennek tudatában tettek így.
Tehát kötelességünk végrehajtanunk az emberek akaratát. Az alkotmányozásban
egyébként minden párt részt
vett. Sőt! Az általam vezetett
Alkotmányos
Alapértékek
Munkacsoportban ellenszavazat nélkül fogadtuk el a
leendő Alkotmány alapelveit.
Aztán később az ellenzéki
pártok kivonultak. Mi várjuk
vissza továbbra is őket! Mert
fontos a pártok álláspontja.
De nekünk a legfontosabb
mégis az Önök véleménye.
Ezért indítunk Nemzeti Konzultációt az Alkotmányról,
hogy elmondhassák, mi kerüljön bele.
Most közösen megalkothatjuk a szabad Magyarország
végleges Alkotmányát. Evvel
örökre lezárhatjuk a magyarság legsötétebb időszakának
máig ható utóéletét is.

vány alapító okiratának módosítása
14.) Kispesti Tudásház Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
15.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása
16.) Tájékoztató a méltányossági adóelengedésekről
17.) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2010. évi munkájáról
18.) Móra Ferenc Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
álláshelyeinek
bővítése
19.) Tájékoztató a két testületi
ülés között történt fontosabb
eseményekről
20.) Jelentés lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
21.) Képviselői kérdések
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Gajda péter polgármester rovata

Út alatt a költségvetésről...
„Biztos vagyok benne, hogy alpolgármestertársaimmal és a városháza vezetőivel olyan javaslatot terjesztünk a képviselők elé,
amely biztosítani fogja a kerület további nyugodt fejlődését.”

A

mikor ezeket a sorokat
írom, épp a hajnali indulásra készülök kollégáimmal egyik testvérvárosunkban. Bár sok érdekes
esemény zajlik ilyenkor, személyesen mégsem szeretem
az ilyen utakat, mert sok bennük a protokoll, és ilyenkor
azon a néhány napon amig
nem vagyok itthon (most is
csupán két és fél napról van
szó) felgyülemlik az itthon
hátrahagyott munka, amit
később kell bepótolni. Sokan
fel is vetik mi értelmük van
ezeknek a kapcsolatoknak,
milyen hasznot hoznak ezek
a partnerségek Kispestnek, a
kerületben élőknek? Ha a dolgok mélyére nézünk sok-sok
érvet láthatunk a testvérvárosi kapcsolatok fenntartása
és ápolása mellett. Mert nem
csupán úri huncutság, vagy

büszkeség kérdése, esetleg
néhány kellemes utazásról
van szó. Az elmúlt nyolc évben, amióta kiszélesítettük
partnerkapcsolatainkat a környező országokban, Szerbiától, Lengyelországon és Horvátországon át, Bulgáriáig
és Törökországig, több mint
ezer kispesti gyerek utazhatott ingyen az önkormányzat
támogatásával külföldre és
ugyan ennyi külföldi gyermek jött hozzánk, ismerkedett Kispesttel a fővárossal
és az országgal. Nem csak
kulturális és oktatási kérdés,
de bizony néha szociális is
az, ha egy kispesti gyermek
partnereink segítségével és az
önkormányzat támogatásával
külföldre utazhat. Bizony
ezek között a gyerekek között
több olyan is volt az elmúlt
években, akik sosem utaztak

még más országba, (sőt néha
még a Balatonig sem jutottak
el) így viszont lehetőségük
nyílt világot látni, nyelvet
gyakorolni, tájékozódni más
népek kultúrájáról, sőt néha
életreszóló barátságokat is
kötni. Megismerkedni kisebbségben élő magyarokkal, lengyel, horvát, bolgár és ezévtől
török barátainkkal. Ezek a
gyerekek talán már most is
nyitottabbak a világra, mint
mi voltunk, több ismeretet és
tapasztalatot tudnak szerezni
a körülöttünk lévő országokról és talán hajlamosabbak
arra is, hogy ne fogadják el,
hogy mindig minden csak
úgy jó, ahogy mi tesszük,
hogy talán lehet másként is
jól csinálni. És persze a testvérvárosi kapcsolatokból mi
felnőttek, vezetők is sokat
tanulhatunk. Máshol, mit

Februári séta

A

z MSZOSZ Kispesti
Szervezete
februári
sétája során a teljesen
megújult Róth Miksa Emlékházat nézte meg. Róth
Miksát a magyar üvegfestészet és mozaikművészet
legjelentősebb alkotójaként
tartjuk számon. Özvegye és
gyermekei apjuk hagyatékát
(elsősorban Ráday Mihály

közbenjárására) Erzsébetvárosnak ajándékozták, hogy
szülőházukból Róth Miksa
Emlékház nyíljék. Az emlékház hivatalosan 1999
novemberétől fogadja a látogatókat. A művész művészetének egyes szakaszaiból jelentős alkotásokat, gyönyörű
ólomüveg képeket láthattunk.
Számtalan munkája díszíti,

többek között az Országház,
a Gresham-palota (ma szálloda), a Zeneakadémia épületeit. Sok alkotása azonban
elpusztult a történelem során. A Róth Miksa Emlékház
megtekintése felejthetetlen
élményt nyújtott a kispesti
nyugdíjasoknak.
Medgyes Janka

hogyan csinálnak másként,
esetleg jobban, mi az, amit
haza tudunk hozni, hogy a
kispesti
intézményekben,
iskolákban, közterületeken
megvalósítsuk azt, ami máshol már jól működik. Most az
úton persze mással is el leszek
foglalva, hiszen még ebben a
hónapban meg kell hoznunk
az év talán legfontosabb döntését. Meg kell alkotnunk a
kerület költségvetését. Nem
lesz könnyű dolgunk, hiszen
idén jelentősen kevesebb
központi támogatásból kell
majd gazdálkodnunk. Ennek
ellenére biztos vagyok benne,
hogy alpolgármestertársaimmal és a városháza vezetőivel
közösen egy olyan javaslatot
tudunk a képviselők elé terjeszteni, amely biztosítani
fogja a kerület további nyugodt fejlődését.

Tavaszi babaruhabörze
Babaruhabörze lesz március 13-án (vasárnap) 10-12
óra között a Kispesti Kaszinóban. (1191 Budapest,
Fő utca 42.)
Jelentkezni 2011. február
26-án, szombaton 8 órától lehet a bababorze@
indamail.hu elektronikus
levélcímen.
Az árusítás kispesti lakosoknak továbbra is ingyenes, de a helyek korlátozott
számban állnak rendelkezésre. A jelentkezésnél
előnyt élveznek azok, akik
még sosem vettek részt kerületi lakosként a börzén!
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szociális ügyek

kultúra

Hajléktalanok Kispesten Városházi tárlat
Januárban döntött úgy a képviselőtestület,
hogy az év első három hónapjában a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete
15 fős átmeneti krízisszállást alakíthat ki
a Báthory utcai nappali melegedőben. Az
éjszakai program március 31-ig működik.

É

jszakai menedéket nyújt
a kispesti utcán hosszabb
ideje élő hajléktalan
emberek számára a Magyar
Vöröskereszt XIX. kerületi
utcai gondozó szolgálata januártól. A program elsődleges célja, hogy a téli hidegtől
és annak egészségkárosító

következményeitől megóvják
a gondozószolgálat által ismert klienseket. A helyi Vöröskereszt vezetője lapunknak elmondta, a gondozási
területükhöz tartozó Határ úti
aluljáróban tartózkodók csaknem valamennyien élnek az
új lehetőséggel. A szakember
elmondta, klienseik – általában – más intézményes elhelyezés iránt bizalmatlanok
voltak, de a Magyar Vöröskereszt szociális munkása-

ival kialakult jó kapcsolat
eredményeként már első nap
fedél alatt töltötte 14 olyan
ember az éjszakát, aki addig
csak az utcán tartózkodott.
Azóta a regisztrált ellátotti
létszám sokszor meghaladja a
20 főt. A Nappali Melegedő 2
szobája forgószínpadszerűen
alakul át a szolgáltatások időrendjének megfelelően, így
reggeltől délutánig az eddig
megszokott ellátásokat veheti igénybe a napi átlagban
jelentkező 171 fő, este 20.00
órától reggel 6.00-ig pedig
főleg a Határ útról érkező kint
élő emberek számára nyújtunk alvási és tisztálkodási
lehetőséget, meleg teát. Az
esti nyitást követően a szociális munkások ismét felkeresik
azokat a helyszíneket, ahol az
év folyamán kint alvó emberek előfordulnak és felajánlják
a Vöröskereszt által nyújtott
lehetőséget, vagy más egyéb
személyre szabott ellátást.
A szakember hangsúlyozta,
szívesen fogadják a lakosság
bejelentéseit
hajléktalanok
ügyében a 282-9957, valamint a 347-0444-es telefonszámokon a Magyar Vöröskereszt XIX. ker. Nappali
Melegedőjében vagy a már
ismert Menhely Alapítvány
által üzemeltetett 338-4186os telefonszámon, ahonnan
szintén az utcai szociális
munkások kapják meg az értesítést a területi felosztásnak
megfelelően.
A Kispest utcáin élő hajléktalanok ellátása évente
megújított együttműködési
megállapodás keretei között
zajlik. A Magyar Vöröskereszt
Budapest Főváros XIX. kerületi Szervezete és a Misszió
Alapítvány a kispesti területet
felosztva látja el ezt a feladatot
a Menhely Alapítvánnyal kötött szintén évente megújított
együttműködési megállapodásnak megfelelően.

Harasztÿ István Kossuth-díjas szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás február
1-jén a polgármesteri hivatal aulájában. A
Kispesti Városháza Tárlatot Rockenbauer
Zoltán művészettörténész nyitotta meg,
melyet április 11-ig láthatnak az érdeklődők ügyfélfogadási időben.

A

vendégeket – köztük
Jókai Anna kispesti
Kossuth-díjas
írónőt
is – elsőként Gajda Péter
polgármester
köszöntötte,
majd a tárlatot Rockenbauer
Zoltán művészettörténész (a
2000-2002 közötti időszak
kulturális minisztere) nyitotta meg. Beszédében a nyolcvanas évek emlékeit felvillantva emlékeztetett arra,
hogy „Édeske” művészete
– ahogyan a barátai szólítják
Kispest díszpolgárát – sokáig
nem kapott méltó teret. „Mobil szobrait a kádári-időszak
nem nézte jó szemmel” –
mondta. Alkotásairól szólva
úgy fogalmazott, egyévesektől a százévesekig mindenkinek okozhatnak örömet,

mivel nemcsak személyiségét, hanem művészetét is
alapvetően meghatározza a
vidámság. A városházi tárlat alkotásait geometrikus
absztraktoknak
nevezte,
melyekre a kiszámíthatóság,
a szigor és a játékosság a legjellemzőbb. Harasztÿ István
saját maga megköszönve az
érdeklődők figyelmét úgy fogalmazott: „nekem Kispest a
hazám, ahol nagyon sok jó
barátom van, ahol érdemes
volt leélnem életemet”.
A megnyitón közreműködött
a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két
tanára – Gábor Erzsébet és
Dikáczné Kanfi Gabriella –,
akik gitáron és csellón klas�szikus műveket adtak elő.
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környezetünk

Kutyafuttatók építése

Kutyafuttató-építést és -felújítást is tervez a kerület ebben az
évben. A helyszínekről lakossági vélemények alapján döntenek.
Az új futtatók lehetséges helyszíneit február 7-én Gajda Péter
polgármester is megtekintette.

T

ovább fejleszti idén az
önkormányzat a kerületi
közterületi kutyafuttatókat – tudtuk meg Lipcsei
Szabolcstól, a polgármesteri hivatal Zöldprogram
Irodájának vezetőjétől. A
szakember elmondta, a közeljövőben újabb közterületi kutyafuttatóval bővülhet
a kispesti paletta, melynek
pontos helyszíne még nem
dőlt el. Lakossági igények
alapján az önkormányzat
két lehetséges helyszínt
jelölt ki: az egyik az Üllői
úttal párhuzamos szerviz
út melletti zöldterület (a
Zrínyi-Jókai utcák között),
míg a másik a Jókai utca
Jáhn Ferenc utca közötti
területnek az Üllői út felőli
oldala. Kispest főkertésze
lapunknak elmondta, a
közeljövőben szórólapokon
kérik ki a környékbeliek
véleményét arról, hol alakítson ki az önkormányzat
a négylábúak számára kul-

turált futtatót. Az első helyszín ugyan távolabb van a
lakóépületektől, de kisebb
terület, míg a második nagyobb terület, ám közelebb

munkálatok, az ebtartók
várhatóan április végén
vehetik majd birtokba az új
futtatót.
Megtudtuk, a közeljövőben

van a lakásokhoz. A két
helyszínre tett javaslatokat
a zoldprogram@kispest.hu
e-mail címre küldhetik el
a környéken élők. A döntés
után kezdődhetnek meg a

elkezdődik a Toldi utcai
kutyafuttató korszerűsítése.
Új kerítést építenek, és a
kutyatulajdonosok igényei
alapján eszközöket telepítenek a tavasz folyamán.

filmajánló

John Wayne után szabadon…
A Félszemű/True Grit

B
Elhunyt

A

gyászoló család és
a
Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet
mély fájdalommal tudatja
mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
Környei Sándorné, szül.:

Kósa Mária 2011. január
28-án életének 58. évében
elhunyt. Drága emléke
örökké közöttünk él!
Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet

izony, Coenék új alkotása nem véletlenül vált
máris pályafutásuk legnagyobb pénzügyi sikerévé.
A Félszemű egyszerűbb, tisztább, és kommerszebb, mint
bármi, amit eddig forgattak,
és mégis; később szépen ki lehet majd tenni otthon a polcra,
mint „a mű, amelyért egy díjat
sem érdemeltünk volna”.
Nos, a történet szerint a 14
éves, szigorú keresztény értékrend szerint neveltetett
Mattie Ross apját egyik útján
lelövi alkalmazottja, a gyáva
Tom Chaney (Josh Brolin). A
lány nem hajlandó mindaddig
hazamenni, amíg a gyilkost
kötélen nem látja, a helyi seriff

azonban nem tehet semmit,
mivel Chaney már eltűnt a
környékről, és beállt a körözés
alatt álló Lucky Ned Pepper
(Barry Pepper – nem hiába)
bandájába. Mattie felbérli
hát a kíméletlenségéről híres,
részeges rendőrbírót; Reuben
„Rooster” Cogburnt (a zseniális Jeff Bridges viszont ezért
az alakításáért már kapásból
2 Oscart is kaphatna), hogy
segítsen neki törvény elé
állítani a férfit. Lassacskán
csatlakozik hozzájuk a texasi ranger; LaBoeuf is (Matt
Damon), aki pedig szintén a
bitang Chaney-t egy szenátor meggyilkolásáért akarja
elkapni, hogy aztán majd jól

besöpörhesse érte a vérdíjat.
Ha egy tipikus westernként
tekintünk A Félszeműre, akkor egy pazar filmet kapunk.
De ha a Coen-életmű részeként, akkor már kilóg a lóláb.
A testvérek sosem hagyták,
hogy egy műfaj határok közé
szorítsa őket, mert bár forgattak krimit, thrillert, komédiát,
és gengszterfilmet is, mindig
mindegyiknek megvolt a
maga sajátos, egyedi fonákja,
ami viszont ezúttal kimerül
Jeff barátunk; a karaktert
önmagát kifigurázó parádézásában.
KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com
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felhívás

Nyugdíjas
pedagógusok

Azok a kerületi nyugdíjas
pedagógusok, akik 50, 60,
65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg képesítésüket és
legalább 30 évet töltöttek
a pedagógus pályán vagy a
művelődés területén, díszoklevél iránti kérelmüket
március 7-ig adhatják be
személyesen a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási
Irodájára (Ady Endre út 7.
I.em. 7.sz).
A kezdeményező kérelemhez csatolni kell: a képesítő
oklevelet, vagy hiteles másolatát; szakmai önéletrajzot; a
szolgálati évek számát igazoló okiratot, (munkakönyv
másolata). Ha az érintett
már megkapta a díszoklevél
valamelyik fokozatát, úgy a
kezdeményező kérelemhez
csak a díszoklevél másolatát
kell csatolni.
További felvilágosítás a
3474-652 telefonon, Mernyei
Erzsébetnél kérhető.

Kedvezményes jegyek kispestieknek
Kedvezményes jegyeket vehetnek áprilisban a Bozsik
Stadionban a kispestieknek
a Budapest Honvéd egyes
meccseire. A klub 20%-os
kedvezményt biztosít a kispest lakcímkártyával rendelkező szurkolók részére
(személyi+lakcímkártya) a
meghatározott mérkőzésekre.
Mérkőzések:
Április. 9. Bp. Honvéd FC –
Haladás FC
Április. 19. Bp. Honvéd FC
– Szolnok MÁV
Április. 23. Bp. Honvéd FC
– PAKSI FC
Jegyvásárlás: minden kispesti
lakcímkártyával rendelkező
lakos a személyi igazolvány
és a lakcímkártya egyidejű
felmutatásával 20% kedvezménnyel vásárolhat jegyet a
következő szektorok valamelyikébe: állóhelyi jegy (Északi
kanyar); ülőhelyi jegy (Családi szektor, Honvéd-szektor);
nyugdíjas és diák ülőhelyi
jegy, 10 és 18 év közötti tanulók számára (1909-szektor).
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Rendőrségi hírek
Okmányok pótlása

A rendőrkapitányság kéri a
tisztelt állampolgárokat, hogy
okmányaik elvesztése esetén
az okmányirodát keressék
fel, mert ott fogják pótolni az
irataikat. Ha a rendőrségen
jelentik be, akkor ott felveszik
az adatokat, és a bejelentőlapot
elküldik az okmányirodához,
valamint körözés alá kerülnek
az elveszett iratok, azonban
az okmányokat addig nem
tudják pótolni, amíg az ügyfél
személyesen nem jelenik meg
az okmányirodában – hívta
fel olvasóink figyelmét Dobák
Szilvia, a kerületi kapitányság
munkatársa.

Társasházak

A rendőrség felhívja az emeletes házakban lakók figyelmét,
ha az ajtón lévő kémlelőnyílás
letakarását, az ajtófélfa vagy
csengő filctollal való megjelölését észlelik, hívják a rendőrséget! Az utóbbi időben egyre
gyakrabban fordul elő, hogy
idegenek bejutnak a lépcsőházakba, majd becsöngetnek
valamilyen ürüggyel a lakásokba, mely által felderítik,
hogy melyik lakásban nem

tartózkodnak. Az ilyen lakást
megjelölik valamelyik előbb
említett módszerrel, vagyis
így készítik elő a „terepet” a
betörések elkövetéséhez. Kéri
a rendőrség a lakosokat, idegent a lépcsőházba ne engedjenek be! Amennyiben fentieket
észlelik, hívják a rendőrséget!

Nyaklánckitépések

Az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy az egyedül közlekedő idősebb hölgyek táskáját
a kezükből, nyakláncukat a
nyakukból kitépik. Kéri a
rendőrség, hogy fokozottabban figyeljenek a környezetükre, valamint követi-e őket
valaki. Ne a táskájukba tegyék
pénztárcájukat, értékeiket, hanem kabátjuk belső zsebébe, a
bankkártyájuk mellett pedig
ne legyen ott a kártya pinkódja, illetve nyakláncukat takarják el sáljukkal, ne legyen
észrevehető. Ha sajnálatos
módon mégis megtörtént a baj,
próbálják a lehető legalaposabban megfigyelni az elkövetőt,
azonnal kérjenek segítséget,
értesítsék a rendőrséget. Minél hamarabb tudomást szerez
az esetről a rendőrség, annál

nagyobb az esély a bűnelkövető elfogására.

kásukba pedig semmiképp se
engedjék be!

Idősek

Gépkocsifeltörések

Mostanában többször előfordul, hogy idősebb állampolgárokhoz idegenek lépnek oda
úgy, mintha az idős személy
ismerősei volnának – tájékoztatta lapunkat a rendőrség
munkatársa. Teljesen közvetlenül viselkednek, előadják,
hogy milyen régen találkoztak, elkísérik és valamilyen
ürügyet találva (pl. tanácsot
szeretnének kérni tőle) javasolják, hogy beszélgessenek
tovább az idős hölgy/úr lakásán. Felmennek vele és miközben az egyik személy szóval
tartja, addig a másik személy
kimegy a szobából, mondván,
hogy mosdóba kell mennie.
Miután távoztak a lakásból, a
sértett akkor veszi észre, hogy
eltűnt a készpénze, értékei. A
rendőrség kéri az idősebb korú
lakosokat, ha nem biztosak
benne, hogy tényleg ismerős-e
a hozzájuk odalépő, ismerősként fellépő személy, ne álljanak vele szóba, ne engedjék,
hogy elkísérjék, ne áruljanak
el információt magukról, a la-

Magas a gépkocsifeltörések
száma, ezért a rendőrkapitányság kéri az autóval közlekedőket, hogy a parkoló gépjárműben látható helyen semmiképp
se hagyjanak értékeket!
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zsef A. u. 74.), 7.15 a Wekerlei
Társaskör elől (Budapest,
XIX. ker. Kós Károly tér 10.)
Részvételi díj: 4 500 Ft/fő,
amely tartalmazza az útiköltséget, a belépőjegyek árát és a
tárlatvezetést.

Elhunyt
Gyermekházi farsang
Farsangi mulatságra várta február 5-én a
Wekerlei Gyermekház a gyerekeket.

Elektronikus hírlevél

A rendőrség lakosságnak szóló, bűnmegelőzési tanácsokkal
szolgáló, havonta, elektronikus formában megjelenő,
ingyenes, ELBIR című hírlevele megrendelhető! Amen�nyiben szeretné megrendelni,
az
elbir@budapest.police.
hu email címen keresztül jelentkezzen. Regisztrálás után
minden hónapban automatikusan email címére a hírlevél
megküldésre kerül.

Fontos telefonszámok

Rendőrség segélyhívószáma:
107 vagy 112.
A BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság közvetlen telefonszáma: 292-9262.
Telefontanú ingyenesen hívható száma: 06-80-555-111.

A Wekerlei Gyermekház szervezésében, Nádasdladány - Pannonhalma – Alcsútdoboz
március 19. 7.00-19.00
egyidőben újjáélesztették a
rómaiak által létrehozott szőlő- és borkultúrát. Pannonhalmának egészen az 1945 utáni
államosításokig saját borászata
volt. Ezt a hagyományt folytatták a szerzetesek, amikor új,
mintegy 2000 m2 alapterületű
pincét és borházat építettek,
ahol 2003 őszétől folyik a szőlő feldolgozása.)
Alcsútdoboz: Az Alcsúti
Arborétum
Magyarország
legeredetibb
angolparkja,
mely József nádor családi
birodalma volt. 540 fajból
álló fás növénygyűjtemény. A
kora tavasszal nyíló hatalmas
hóvirágmező egyedülálló az
országban.
A jelentkezés és a részvételi
díj befizetésének határideje:
március 10.
Indulás: 7.00 a Média Intézet
elől (Budapest, XIX. ker. Jó-
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szabadidő

Kirándulás
A Pannonhalmi Főapátságot
március végétől egy jó időre
bezárják, nem lehet majd
látogatni, mivel felújítják, de
a csoportunkat még „befogadták”, ezért (is) érdemes
eljönni erre az igazán szép,
látnivalókban gazdag kirándulásra.
Nádasdladány:
Nádasdykastély. Az ország egyik
legszebb neogótikus kastélya
kiemelkedő belsőépítészeti
remekművekkel. Parkjában
számtalan értékes, több száz
éves fa található.
Pannonhalma: Pannonhalmi
Főapátság, a Magyar Bencés
Kongregáció központja.
Szakvezetéssel megtekinthető
a templom, az altemplom és
a kerengő, illetve az Apátsági Pincészet is. (A bencések
a középkorban templomuk
és monostoruk felépítésével
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A részvételi díj nem tartalmazza az Apátsági Pincészetlátogatást
szakvezetéssel,
amelyre további 650 Ft/fő
áron lehet jelentkezni. Ebéd
igény esetén 1 200 Ft-os áron
rendelhető.

H

osszú betegség után életének 79. évében január 27-én elhunyt Bihari Sándor József Attila-díjas költő. Bihari Sándor 1932. augusztus 17-én született a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kisgyőrben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem
elvégzés után a TIT-nél illetve a miskolci Városi Könyvtárban
dolgozott. Az 1956-os forradalom után elítélték, internálták.
1965-74 között a Magyar Televízió szerkesztője volt, portréfilmeket készített Nagy Lászlóról, Juhász Ferencről, Déry Tiborról, 1976-91 között az Új Írás irodalmi folyóirat versrovatának
vezetője volt. 1966-ban József Attila-díjat, 1994-ben Salvatore
Quissimodo-díjat, 1995-ben Szabó Lőrinc-díjat kapott. 2002ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. Főbb művei: a Vándor neonfényben (1963), Utóhang
a megpróbáltatáshoz (1965), Kaptárkövek (1967), Lélegzet
(1977), Summa (1988), Minden dolgok közt (1992), Kettesben
az idővel 2001. Bihari Sándor 2007-ben vehette át a Kispest
díszpolgára címet. Kispest önkormányzata Bihari Sándort a
saját halottjának tekinti.
Bihari Sándor:
Itt téged írnak a betűk

A

moldvai csángó népzenével foglalkozó Fakutya zenekar annyira
lendületesen és vidáman
húzta a talpalávalót, hogy
a mulatságnak nem maradt
olyan szereplője, aki ne perdült volna táncra. Együtt táncolt Piroska, Zorró, Torkos
Cica, Királylány mackóval,
Gomba, Szakács kackiás bajusszal, Oroszlán, Hófehérke, Robot, Csiga, Vándorsün,

Keresztes Lovag, Őszi fa és
még sokan mások. A jelmezeket háromtagú szakmai
zsűri (Hernádi Paula grafikusművész, Rideg Viktória
dekoratőr,
Diamantstein
Enikő kulturális menedzser)
bírálta az egyediség, ötletesség szempontjait figyelembe
véve, de közel sem „szőrösszívűen”, hiszen minden
gyermek egy apró, de kedves
ajándékkal térhetett haza.

Ahol éppen nem vagy, mindig hiányzol onnan.
Hívlak, mint a papírra a verset, önmagamban,
és öntudatlan is, akár a sejteket a sejtek.
Úgy írom, mint csillagot az éjszaka: szeretlek.
Ó, ha tovább tudnám azonképp mondani, amit
s ahogy elkezdenek újra meg újra tested vonalai!
Mint kívülem a csontjaimra szabott egyedüllét,
te légy eszméletemre tapadva bévül a hűség,
és ha kiállítanak egymagad a Sarkcsillag alá,
nem hagyom, hogy kikezdjen veled a halál.
Már eltakarna, ahogy zsúfolódik körül a köd,
feléd tolong az ősz elnévtelenedő virága, bokra közt.
A betűkhöz betűket írsz. Itt téged írnak a betűk.
Most ahol jársz, ahol állsz, a Nap idesüt.

Ízelítő Kispest történelméből

Az 1873–1970 közötti mindennapi életet mutatja be fotók és
enteriőrök segítségével a Helytörténeti Gyűjtemény január végén nyílt új tárlata.

A

kerületi hagyományok
megőrzésének, bemutatásának
fontosságát
hangsúlyozta megnyitó beszédében a Budapesti Történeti
Múzeum főigazgatója. Dr.
Bodó Sándor külön kiemelte
és rendkívüli értéknek nevezte a tárlaton látható enteriőrök
egyikét, Gulyás Benjamin
egykori Sárkány utcai (ma
Ady Endre úti) gyógyszertárának berendezését. Vinczek
György alpolgármester a
megnyitón úgy fogalmazott,
hogy a magas színvonalú,
gazdag anyag miatt csodát
lehet látni. Hozzátette, reméli, a tárlatot megtekintő iskolásoknak is élményt nyújt

majd a látnivaló.
A kispestiséget hangsúlyozó,
és a polgári lét színtereire fókuszáló kiállítás három helyszín, illetve enteriőr köré szerveződik. A kispesten működő
ügyvédek közül Dr. Várhelyi
Oszkárt ismerhetjük meg, aki
1936-ban nyitott ügyvédi irodát. A kiállításon bemutatott
ügyvédi iroda bútorzatát és
tárgyait fia bocsátotta a gyűjtemény rendelkezésére. Az
1960-as éveket idéző fogorvosi rendelő az 1951-ben felépült
új szakorvosi rendelőintézetben is lehetett. A „rendelőben” felállított fogorvosi szék,
az 1960-as évekből származik
és a gyűjtemény tulajdona, az

enteriőrhöz tartozó bútorok a
Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumból valók. Gulyás
Benjamin Sárkány utca (ma
Ady Endre út) 64. alatti patikájának berendezési tárgyai és bútorai is a Kispesti
Helytörténeti
Gyűjtemény
tulajdonában állnak. A bútorokat az elmúlt évek során
az NKA pályázatán elnyert
támogatásból restauráltatták.
A patika-enteriőr egyedülálló,
helytörténeti gyűjtemény nem
rendelkezik ilyen anyaggal. A
három enteriőr köré szerveződik a kiállítás dokumentumés fotóanyaga, amely időrendben villantja fel a település
történetét.

Segítségnyújtás és köszönet
Ezúton szeretném megköszönni a Kispesti Véradók
Egyesületének a segítségét,
hogy az általuk összegyűjtött adomány nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy Parragh Ádám szállításához szükséges gépkocsit meg tudjuk vásárolni.
Fiamat 7 évvel ezelőtt
elütötte egy autó az Üllői
úton, melynek következtében nyaktól lefelé teljesen
lebénult és lélegeztető
gépen van azóta is. A rehabilitációs kórházba való
jutáshoz feltétlen szükségessé vált a gépkocsi. Az
egész család köszönetét
fejezi ki.
Parragh Csaba
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Programok
HÉTVÉGI PROGRAMOK
RE-TREND
Használt eszközök börzéje
február 19. szombat 15.0019.00
Add el vagy cseréld el feleslegessé vált holmiijaidat! Sporteszközök, CD, DVD, hangszerek, hangtechnikai eszközök
(mobil, MP3, I-Pod), könyvés folyóiratok bolhapiaca.
Jelentkezés: 06-1-282-9895,
szervezes.wekerle@gmail.
com
A részvétel ingyenes!
TÉLTEMETÉS
február 26. szombat 15.3018.30

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
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei Gyermekház
közös programja.
A részvétel ingyenes!
BÁBSZÍNHÁZ
Süni és a barackok - a Meseerdő Bábszínház zenés, paravános bábjátéka
március 5. szombat 10.0010.45
Belépődíj: 800 Ft/fő
SZÜLŐI KÉRDŐJELEK
március 7. 18.00-19.30
DSGM (Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszer) bemutatása
Meghívott előadók: Szabóné
Szóráth Zsuzsanna és Izsák
Katalin
Előadások beszélgetések minden hó első hétfőjén babagondozással és gyermekneveléssel
kapcsolatban szakemberek vezetésével.

ÚJDONSÁGOK
MAZSOLA AEROBIC ISKOLÁSOKNAK
6-12 éves korig
Sajátos, vidám koreográfiákból
álló program az alaplépésektől a bonyolultabbakig zenei
kísérettel. A gyermekeknek a
későbbiek során lehetőségük
van aerobic versenyekben való
részvételre. Előzetes jelentkezést kérünk!
Ideje: csütörtök 18.30-19.30
Részvételi díj: 3 000 Ft/hó
Foglalkozásvezető: Vajda Andrea (06-30/475-1255, mazsola.
aerobic@gmail.com)
FOTÓS WORKSHOP GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK
Vezető: Kóczán Éva
kedd 16.30-18.30

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ:
VARÁZSLATOS FOLTOK
március 4. péntek 17.00
A Wekerlei Gyermekház foltvarró klubjának alkotásai.

Programok:
15.30-17.30 Kézműves foglakozás: kiszebáb és zajkeltő
eszközök készítése a Wekerlei
Gyermekházban
Szabadulj meg gondjaidtól! Gondűző szalag feltűzése
17.30 Télűző felvonulás kikiáltó és dobos vezetésével (indulás a Petur utcából)
18.00 Kiszebáb felállítása és
elégetése a Kós Károly téren,
téltemetés – tavaszköszöntő
dalok
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Megnyitja: Szakács Józsefné,
Piroska Magyar Foltvarró Céh
részéről
Közreműködnek: A Kispesti
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény fuvola szakos növendékei
A kiállítás március 31-ig látható.

ZENEOVI
Zenei fejlesztő foglalkozás
ovisoknak ritmushangszerekkel, sok játékkal és mozgással,
gyermekdalokkal. Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél.
péntek 16.30-17.30 (indul:
március elejétől)
Részvételi díj: 3 600 Ft/4 alkalom
Vezető: Ramatai Melinda
óvodapedagógus (06-70/2838300)
SAKK KÖR
4-12 éves korig.
Ideje: csüt. 17.30-18.30
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
tagsági kártyával, 1 100 Ft/alkalom tagsági kártya nélkül.
Jelentkezés és bővebb információ: info@sakkovi, sakkovi@sakkovi.hu címen vagy
a 20/237-3435 (Boros Anikó)
telefonszámon
VING TSUN KUNG FU
GYEREKEKNEK
szerda és péntek 19.00-20.30
11 éves kortól.

Bővebb információ és jelentkezés: Jankulár László (0630/355-66-96)

AVIVA TORNA TANFOLYAM
A módszer egy tornagyakorlatsorozat, amely megőrzi, illetve
visszaadja a nőiességet, illetve
a férfiasságot. Természetes módon szabályozza, és egyensúlyba hozza a hormonműködést.
Ideje: havonta egyszer szombaton 15.00-19.00
Részvételi díj: 6 000 Ft/ 4 órás
foglalkozás
Előzetes jelentkezés az oktatónál: Csehné Váradi Mária
(06-20/953-5405, cseinfo@tonline.hu)
A tanfolyamot megfelelő számú résztvevő esetén indítjuk.
Bővebb információ: www.
csehne.hu
ZUMBA FITNESS
A Zumba®
egyedülálló fitness
program, könnyen követhető,
az egyszerű mozdulatokat a
latin ritmusokhoz kapcsoló izgalmas, táncos edzésmódszer.
Az órákra előzetes jelentkezés
szükséges!
Ideje: szerda és péntek 19.0020.00 és 20.00-21.00
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
Vezeti: Zólyomi Júlianna
(06-30/358-0436,
zolyomi.
julianna@gmail.com)

SZOLGÁLTATÁSOK
INGYENES INTERNETEZÉSI LEHETŐSÉG FIATALOKNAK ÉS IDŐSEKNEK
Számítógépes szobánkba beülhetsz internetezni a kora délutáni órákban.
Ideje: hétköznap 13.00-15.00
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közlemények

Önkormányzati képviselői fogadóórák
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)

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

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 óra.

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 óra.
Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kós Károly tér 10.

9. sz. választókörzet

Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)

Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óra
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 óra.

12. sz. választókörzet

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

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.).

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.

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

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második szerda 13.00-16.30 óra,
telefonos egyeztetés alapján 3474-523.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Dr. Kovács Bence

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

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.

előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése:
„...egy ugyanolyat, mint amit a pilóta kapott.” Nyerteseink: Palotás Ferencné (Corvin krt.), Vábró Jánosné (Bem u.)
A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

Listás képviselő

dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján, melyre a
06-20-549-2484-es telefonszámon 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.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
Kispest Központi Református Egyházközség

Vinczek György

ság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé kérjük,
írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2011. február 28.
A helyes megfejtők között az Ormos Intézet egészségmegőrző és gyógyító szolgáltatásaira felhasználható ajándékutalványokat, valamint Kispest pólókat sorsolunk ki. Az
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Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 - 19óra.

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.

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Rejtvény

rejtvény | egyházak

Mihály András (Fidesz-KDNP)

Fogadónapok
Gajda Péter

2011. február 16.

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.

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

A Kispesti-Rózsatéri Református Egyházközség

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra,
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt konfirmáció péntek este
8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő
du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7 óra
(kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra
kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este
6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek különkülön) péntek este 7 óra. Havonkénti együttléteink:
házaskörök (szombat, vasárnap du.), asszonykör (hétfő
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, sok
játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). Lelkészi beszélgetések
telefonon egyeztetett időpon-tokban.

Nagyboldogasszony Főplébánia

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18
óra. Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben:
6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok miséje) 11 és 18 óra. Hittanórák:

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

Görög Katolikus Kápolna és Parókia

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

Kispesti Evangélikus Egyház

(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859,
0620 / 824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.
lutheran.hu) Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle,
Hungária út 37.), 10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap
16 óra: ifjúsági istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők
köre. Csütörtök: 18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: ifjúsági bibliaóra. Ezen kívül: fiatal házasok
köre, baba-mama klub, házi bibliaórák, hittan, konfirmáció stb. Lelkipásztori beszélgetések kérésre, igény
szerint. Jézus mondja: „Békességet adok nektek, ne
legyen nyugtalan a szívetek.”

„Jézus Szíve” Plébánia

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való

foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével.
Felnőtteket kedden esténként 19 órától beszélgetésre
várjuk, ez a találkozás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A kripta látogatható irodai idő
alatt, valamint szombat és vasárnap 9-12 óra között.
Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 9 - 13 óra; K, P: 12-18
óra között.

Wekerletelepi Református Egyházközség

(XIX. Hungária út 37., budapest-kispest-wekerletelep@
reformatus.hu, tel.: 282-9947)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.

Kispesti I. Baptista Gyülekezet

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek,
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

Wekerletelepi Szent József Plébánia

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap:
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 5. Tel.: 357-0547).
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.):
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor.

Új Apostoli Egyház

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 órakor.
Február 27. 10.00 óra Leber főapostol – közvetítés.
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hány hely kiadó!
A tanfolyamra 10-18 éves diákok jelentkezését várjuk. A
cél, hogy a résztvevőkkel a di-

(A részletes program elérhető a www.kmo.hu honlapon. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

RENDEZVÉNYEK
A KOLOMPOS EGYÜTTES
KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZ
Február 19. szombat 11 óra
MÁGNES SZÍNHÁZ
Február 20. 19 óra
Maugli a dzsungel gyermeke
Kipling: A dzsungel könyve
című könyvéből készült musical

KIÁLLÍTÁSOK
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Pillanatképek Kispestről I. A mindennapi élet fotókon és
enteriőrökön 1873-1970
A kiállítás megtekinthető: December 23-ig

GÖRÖG TÁNCHÁZ A
MYDROS EGYÜTTESSEL
Február 25. péntek 19-23 óráig
SALSA BULI-TIMBA
PARTY
Február 26. szombat 21-03
óráig
CSALÁDI
VASÁRNAP
DÉLELŐTT A KMO-BAN
Február 27. vasárnap 10 óra
Jegesmaci és barátai - zenés
bábjáték az Ametist Bábszínház előadásában

ELŐTÉR GALÉRIA
Február 18. péntek 18 óra
Jankó Zsolt „Manó” airbrush

FELNŐTTKÉPZÉS
AKKREDITÁLT KÉPZÉS
PEDAGÓGUSOKNAK
K.I.A.B.Á.L. / Bűn- és áldozattá válást megelőző valamint drogprevenciós társasjáték vezető képzés

Alapítási engedély nyilvántartási
száma:
OK410/171/2010.
A társasjáték az 5-8. osztályos
diákok részére a bűnügy, áldozattá válás, iskola/szabadidő, drogprevenció témákat
öleli fel.
A játék szakszerű levezetéséhez a jelentkezők egy 3 napos
(3 x 10 óra + gyakorlat 3 óra)
képzés keretén belül elsajátíthatják a témakörökhöz kapcsolódó információkat.
Az akkreditált 30 órás képzés
ára: 60 000 Ft, mely magában
foglalja a K.I.A.B.Á.L. társasjátékot is.
Az akkreditált 30 órás képzés
ára: 60 000 Ft, mely magában foglalja a K.I.A.B.Á.L.
társasjátékot is.

ÉLETMÓDKLUB
Február 28. hétfő 17.30
A világ tetején - a varázslatos
Tibet – előadás vetítéssel

festményei – Manó arcai
kiállításmegnyitó
A kiállítás megtekinthető: Április 21-ig

KINDER TOJÁS FESZTIVÁL 2011
Március 5-6. szombat – vasárnap
Elődöntők

NAGY BALOGH JÁNOS KIÁLLÍTÓTEREM
kiállításmegnyitója
Február 24. csütörtök 18 óra
Pillanatképek Kispestről II.
- Válogatás a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
képzőművészeti anyagából a Nagy
Balogh János Egyesület 90.
évfordulója alkalmából
A kiállítás megtekinthető: Május 29-ig

VIRTUÁLIS VONATOZÁS
Március 06. vasárnap 10-16
óráig

A képzés helye: KMO Művelődési 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
LÉPÉSELŐNY – több tudás,
több esély a munkaerőpiacon

FELNŐTTKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
Felnőttképzési információk,
képzőintézmények, képzési támogatási lehetőségek
Internetes tájékozódás, információkeresés
Ügyfélfogadás: hétfő 10-12
óráig, csütörtök 16-18 óráig

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ – ahol segítünk Önnek a
képzések keresésében, tájékoztatjuk lehetőségeiről, hozzásegítjük a hatékony internetes
információkereséshez.
Ügyfélfogadás: hétfő 10-12
óráig, kedden 15-17 óráig

MUNKAJOGI TANÁCSADÁS
2011. február 21.; március 7.;
március 21.; április 4.; április 18.
hétfő 15-19 óráig
Munkaügyekkel kapcsolatos
jogi segítségnyújtás.
szakértő: Dr. Dallos Zsolt
(Dallos Ügyvédi iroda)
ÚJ TANFOLYAMOK
„DALI STÚDIÓ” - festőtanfolyam felnőtteknek

vatos könnyűzenén keresztül,
megismertesse a gitár játéktechnikájának alapjait és az
ehhez szükséges zeneelméleti
ismereteket. Saját hangszerrel
minden résztvevőnek rendelkeznie kell, hangológép, pengető beszerzése ajánlott.
szerda 17-18 óráig
Vezeti: Kovács József László
ex 100 Folk Celsius
Tel.: 276-0567
SZELLEMI ALKOTÓ
MŰHELY
Közös gondolkodás, beszélgetés az önismeretről, a személyiség fejlesztéséről. A
12 héten át tartó heti 1-szeri
alkalommal történő 1 ½ órás
találkozások lehetővé teszik,
hogy a tudatos önmegfigyelés
eredményeképpen sokkal magabiztosabbak, hatékonyabbak legyünk, visszanyerhetjük alkotó kedvünket, örömtelibbé válhat az életünk.
Időpontok: Február 21-től,
hétfő 17.30-19 óráig összesen
12 alkalommal
ZSUGORKA TECHNIKA
kézműves szakkör - 12 éves
kortól
A zsugorka egy átlátszó, csiszolt felületű műanyag lap
(mint egy dosszié anyaga),
melyre színes ceruzával,
akrilfestékkel, filctollal a mintát maga az alkotó rajzolja rá.
Ezután a színezett műanyag
darabokat hővel zsugorítjuk.
Időpontok: Február 19., április 9., május 14. szombat
9-13 óráig

festészeti technikák, olajfestés, akvarell, textil- és selyemfestés
Március 2-től, szerda 14.3016.45
Vezeti: Vágó Zoltán művésztanár
Részvételi díj: 6 500 Ft/hó
anyagköltség nélkül
Jelentkezés és bővebb információ a 06-30-415-4373 telefonszámon

További
kmo.hu

GITÁRSULI - 10 hetes,
kezdő és haladó – még né-

ETKA JÓGA
kedd 17.30-19 óráig

MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
információ:

www.

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

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

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

HASTÁNC - 12 éves kortól
ajánlott
Kezdő: szombat 11-12 óráig
Középhaladó: csütörtök 18.3019.30 óráig és szombat 10-11
óráig
Haladók: hétfő 17.30-19.30 és
szombat 9-10 óráig
Fellépő csoport: hétfő 19.30 –
20.30

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

HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20
óráig
Haladó csoport: szerda 1820.30
További információ: www.
jogatan.com

PILATES TORNA
hétfő 17.30-18.30 és szerda:
17.15-18.15
RINGATÓ
Énekes, mondókás,
foglalkozások
kedd 9.30 és 10.15

A KMO Mozgásműhelyében
működő tanfolyamok
(1191 Budapest, Szabó E. u. 4.)
ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu

JÓGA ILDIVEL
szombat 10-11.30

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 csoportja)
kedd 18-19 óráig
Hétvégi tanfolyamot végzetteknek: kedd: 18-19.30
Csatlakozni folyamatosan lehet!
További információ: Priol
Ágnes, e-mail: agnes.priol@
gmail.com
KLUBOK

KLASSZIKUS BALETT - 5
éves kortól
hétfő 16.30-17.30
KEZDŐ KUBAI
TANFOLYAM

www.

játékos

SZILVA RAJZISKOLA – 5
éves kortól
szerda 17-18 óráig

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő: 5 éves kortól: kedd,
csütörtök 16.30- 17.30
Középhaladó: 7 éves kortól:
kedd, csütörtök 17.30-18.30
Haladó: 10 éves kortól: péntek:
15-17 óráig

ISKOLA
Fitnesz és showtánc
További információ:
marosfitness.hu
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KISPESTI VEGYESKAR GYÖNGYVIRÁG
csütörtök 18-20.30
Vezeti: Borhy Csilla

SALSA
BARANTA – ősi magyar harcművészet
További információ: www.
baranta.net
GOJU-RYU KARATE
További információ: www.
gojukai.hu
KREATÍV
ÉNEKÉS
TÁNCSTÚDIÓ
vasárnap 14-18 óráig
További információ: Migály
Szilvia 06-30-486-5713
MAROSHÉVIZI FITNESS

OBSITOS
FÚVÓSZENEKAR
hétfő 17-20 óráig
Karnagy: Fejes István
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
minden vasárnap 10 órakor
A részvétel díjtalan!
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Szolgáltatás
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden
nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u.
162. Tel.: 282-4247

SZABÓSÁG!- Megnyílt! Bőr- Műbőr- Farmer alakítás, javítás, ZIPPZÁR csere. Tel.:
357-3238, Mobil: 06/20-966-5657, XIX.,
Bem u. 38/a.
Festés- mázolás, kőművesmunkák, hidegmeleg burkolással, közületeknek is. 25
éves tapasztalattal. Tel.: 285-0570, 06/70563-0293

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

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

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

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

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

1,5 tonnás teheraitóval bármilyen munkát
vállalok. Bármilyen építkezási munkát is.
Ezen kívül kéménybélelést és javítást is.
Tel.: 06/70-205-1013

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70215-2019
MŰANYAGABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES 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! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok
gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető.
Tel.: 06/30-401-1029
Festőmester vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06/30878-8977
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves,
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-4165879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi
kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144-235, 2802542
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, 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, betörésbiztos hevederzár-szerelés,
ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, kovácsolt vas jelleggel is, egyéb lakatosmunkák.
Tel.: 06/30-299-1211
KONTÉNERES SITT, LOM, SZEMÉT
SZÁLLÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL!
TEL.: 06/20-950-3160. ÉRDEKLŐDNI
MINDEN NAP: 6-22 ÓRÁIG.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS. Mély-víznyomásos takarítógéppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit- tisztítást, autópolírozást és bőrkárpit
ápolást vállalok. EZENKÍVÜL AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK.
Tel.: 06/70-50-20-131

KÖNYVELÉS! Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, teljes
körűen, APEH, tb-képviselettel vállaljuk.
Csak bérszámfejtést is! Tel.: 06/20-9776552, 06/20-487-2761, mezeih@gmail.com
K I S G É P SZ E R V ÍZ Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúrógépek, (Flex, Hilti, Bosch,
Black&Decker, Makita, Bolgár, Aeg, Stil
stb.) porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű javítása, villanymotorok, forgórészek
tekercselése, láncélezés korrekt áron, garanciával. 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.: 06/1363-4867 P: 9-15 óráig.
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák,
fürdőszoba felújítások, tetőjavítások,
ereszcsatornajavítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-9239
FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthonában.
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ, férfi-, női
vágás-, festés-, dauer. KISZÁLLÁSI DÍJ
NÉLKÜL. Tel.: 290-4382 2011

Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok, minden szakmába tartozó új és felújítási, valamint javítási munkát, 5 év garanciával. Teljes körű ügyintézés, nyugdíjasoknak kedvezmény. Görög János, 1194
Bp. Fecske u. 4. Tel.: 282-4495, mobil:
06/30-921-7325
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR, NYIROK-, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST (NEM SZEX)
MASSZÁZS. MÁGNES TERÁPIÁS,
BIORERONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP
ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998,
06/20-335-5653
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30970-4870
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Gyógypedikűr hívásra házhoz megy. Nagy
gyakorlattal. Kiszállás díjtalan. Tel.: 2762985, 06/70-516-1524
Már most jelezze! Friss nyugdíjas kertész
mérnök és egy kertész technikus vállal szőlő és gyümölcsfa metszést, kert ásást, füvesítést, bozót irtást, fakivágást gyökerestől,
konténer megrakást. Telefon ügyelet 10.0012.00-ig: 06/20-27-37-450
Lakástakarítást vállalok. REFLEXOLÓGIA!
TELEFON: 06/30/459-5049
Ingatlan

Magas áron vásárolok mindennemű régiséget, bútorokat, csillárt, festményt, karórát,
zsebórát, faliórát, írógépet, varrógépet,
hanglemezeket, könyveket, porcelánokat,
réz és bronztárgyakat, ezüstneműket, régi
pénzérméket, irhabundát, szőrmebundát,
padlás lomokat, hagyatékot is. Díjtalan
kiszállás, szakbecslés. Falusi Krisztina,
Tel.: 06/20-262-8116

VÁLLALJUIK DÉL-PESTEN LÉVŐ
INGATLANÁNAK
KÖZVTÍTÉSÉT.
EÉADÁS-VÉTEL, CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATALN CENTRUM KFT.,
XIX. ADY ENDRE ÚT 43. TEL./FAX.:
280-5830, 06/20-663-0568, www.ingatlancentrum.eu

Kisebb kőműves munkát vállal, ajzat betonozást, burkolást, kerítés, lábazat, járda készítést, konténer megrakást, vízóra akna kialakítást, vakolat javítást és kézi földmunkát. Tel.:
06/20-2737-450, kizárólag 10.00-12.00-ig

Csokonai utcában magánszemélytől eladó
másfél szobás harmadik emeleti lakás alacsony rezsivel és szabályozható fűtéssel.
Irányár: 7.9 M Ft. Érdeklődni: 06/30-3601315

Szoba festés Akciós Téli árakkal. Festés
350 Ft-tól , fűrészporos tapétázás 950 Ft/
nm, anyaggal együtt, színmintáról. Tel.:
06/20-454-2579

A kerületben keresek 3 - 4 szobás családi
házat. Lehet két lakószintes is. 290-7442

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba
felújítás, konvektor-, kazán-, radiátorcsere,
stb. korrekt áron, garanciával. Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem,
hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474,
www.szilagyivizgazfutes.hu
Szoba festést, tisztasági meszelést, mázolást, tapétázást, bútor mozgatással, ablak
tisztítás, festés utáni nagytakarítást vállalunk. Nyugdíjasoknak 10% árengedmény.
Közületnek is. Telefon ügyelet 8.00-12.00ig: 06/20-2737-450
Fiatal kozmetikus várja régi és új vendégeit
XIII. kerületi kozmetikai szalonban. Időpont-egyeztetés: 06/70-323-2621, Anita.

XIX. Felső Kispesten 100 nm-es felújításra
szoruló (nem romos), két lakásnak is kialakítható családi ház 570 m2-es telken 21 millió Ft-ért eladó. 06-30-281-1877
Wekerlén metróközeli részen leadó felújított
47 nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal
rendelkező 2 szobás lakás. Ára: 14,999 M
Ft-os áron. Tel.: 06/30-345-5639
Szép frekventált környéken 63 nm-es, 1+3
félszobás, 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

VÁSÁROLNÉK WEKERLEI INGATLANT! KÉREM HÍVJON: 06/305-687-865
K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA,
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
ALKALMI VÉTEL-ÁRON ALUL! KISPEST ÓVÁROSI RÉSZÉN 200 NÖL
KERTBEN, HÁROMSZINTES, (SZINTENKÉNT 100 NM), SZUTERÉNES, JÓ
FEKVÉSŰ, CSALÁDI HÁZ + 40 NM,
EGYSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, ÖSSZKOMFORTOS MELLÉKÉPÜLET 33 M.
FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN,
NÉGYLAKÁSOS HÁZ ELSŐ RÉSZE:
85 NM., NAPPALI + 3,5 SZOBÁS,
KÉT FÜRDŐSZOBÁS, RAGYOGÓAN
FELÚJÍTOTT, KÍVÜLRŐL IS HŐSZIGETELT, NAPFÉNYES LAKRÉSZE
KERTTEL, TÁROLÓVAL 26,2 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!
MOST OLCSÓBBAN! WEKERLEI 6
LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN 47 NM.
KÉTSZOBÁS RAGYOGÓAN NAPFÉNYES KITÜNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS
TÉGLA GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL,
KERTRÉSSZEL, REMEK BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL 15,6 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLEI
HATLAKÁSOS
HÁZ
EMELETI, KÉTSZINTES, NAGYON
JÓ FEKVÉSŰ 88,5 NM. ÖTSZOBÁS,
(SZÉTVÁLASZTÁSSAL EZ MÉG TOVÁBB NÖVELHETÖ) CIRKÓS LAKÁSA KERTTEL, TÁROLÓVAL 20,9
M. FT. INDULÓ ÁRON ELADÓ!
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK- KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK
2 % k.ingatlaniroda@gmail.com Tel.:
790-0009, 06/70/536 58 57, 06/20/53 00
165, Képek:wwwingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!
Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban, 30
nm-es garzon, saját víz-, gázórával, elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-2804631, 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 lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra
cserélném. Tel.: 06/70-616-1400, 281-3150
Vállaljuk dél-pesti ingatlanok közvetítését
2% jutalékért. Andez Kft. 1191 Bp. Üllői út
259. 06-20/389-6675 www.andez.hu
Eladó Csepel központjában 45 nm-es, 1 1/2
szobás nagykonyhás 8. emeleti panellakás.
Irányár: 7,1 M Ft. Tel.: 06/30-96-07-516
Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, tehermentes, 240 nm-es, két bejáratú, kétlakásos, 5+1 szobás családi ház eladó, garáz�zsal, külön bejáratú irodahelyiséggel. Iá.:
35,9 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
Szigetszentmiklóson 42 nm-es ház telekkel
eladó. Iár: 5 M Ft. Tel.: 06/70-933-8662
Eladó, vagy wekerleire, gyömrőire,
maglódira cserélendő Kispesten a Batthyány utcában VI. emeleti 53 nm-es 1 szobàs+
2 félszobás panellakás.Új nyílászárók és új
biztonsági bejárati ajtó van, a szobák parkettázottak, festés szükséges. Szép kilátás
nyílik a templomtérre, az sztk, a posta, a
villamos- és buszmegállók 2-3 percre vannak. A lakás azonnal költözhető.
Iá: 8,7 millió forint. Érd:06-20-377-11-91

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. február 25. www.kispest.hu

apróhirdetés

2011. február 16.
Eladó, vagy wekerleire, gyömrőire,
maglódira cserélendő a Wekerlén, az
Álmos utcában négylakásos társasház
tetőterezhető 66 nm-es hátsó házrésze,
tágas, kis tavas kerttel, külön helyrajzi
számmal rendelkező tárolóval. Az eredeti
1 + fél szobához hozzá lett építve még egy
teraszkapcsolatos szoba. A lakás modern
elrendezésű. Gyalog pár percen belül van
háziorvosi rendelő, a metró, Iskola, óvoda, játszótér. Csendes utcában van.
Iá: 21,9 millió forint. Érd:06-20-377-11-91
Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes,
jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű
lakás, 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105
nm-es, családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, összkomfortos, garázsos családi ház
eladó vagy cserélném 15 M Ft-ig + kp.-re.
Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30975-9572
Fő utca 1-ben, 53 nm-es, barátságos , tehermentes, jó állapotú lakás eladó! Csendes
szomszédok, hangulatos kilátás. i.Ár: 8,6
M. Ft. Tel.: 06/20-441-1738
Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 18,2 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06/20-971-3397
Kispesti 1+2 félszobás teljesen felújított,
parkra néző lakás eladó. Irányár: 10,3 M Ft.
Érd: 06-30-906-35-74
Berendezett, háztartási gépekkel felszerelt, öszzkomfortos kispesti házrész kiadó.
50.000 Ft/ hó+ rezsi+ kaució. Tel.: 06/30866-9610
1+2 félszobás önkormányzati lakásomat
szeretném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispesten. Tel.:
06/20-464-0494
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának
is alkalmas, 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
XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás,
amerikai konyha, teljesen felújított, műanyag
nyílászárók, mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.:
9.3 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009
ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas
főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú,
két nagy kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet-,
illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás, konyha, szociális
helyiségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális üzlethelyiség. 18,4 M
Ft Tel.: 06/20-663-0568
Kossuth térnél családi házban lakások kiadók. 48 és 100 nm-es, vagy egyben az
egész. Alatta 200 nm-es szuterén, üzletnek,
raktárnak, telephelynek, klubhelyiségnek
szintén kiadó vagy az egész ház eladó egyben 38 M Ft-ért. Tel.: 06/20-248-0311
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ,
MELLÉKHELYISÉGEK,
EMELETEN
UGYANAZ,
GARDRÓBSZOBÁVAL,
ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M Ft. Tel.:
06/20-985-0541, 2828-515
Eladó garzon lakás, 32 nm.-es tulajdonostól, a Corvin krt-on, VIII. emeleti panel, felújításon átesett.Ár: 7.2 M. Ft. Tel.: 06/70308-7665
Kispesten 150 négyzetméteres családi ház
kocsmával együtt eladó. Iár 21,5 mió. 0670-327-9139
Pilisen, 900 nm-es telek eladó. 16 nm-es
kis házzal, villany bevezethető, víz van. Ár:
400.000 Ft. Tel.:+3630 331 7080, +3630
331 7080

Kispesten egy szobás lakás, 40.000 Ft + kaucióért KIADÓ. Tel.: 06/20-587-8339
Kispesten a Dobó Katica utcában lévő pontházban 37 nm-es összkomfortos lakásomat
nagyobb kispesti lakásra cserélném vagy
eladnám. Tel.: 06/70-502-7618, 06/20-5563392, du. 16 óra után.
Elcserélném vagy eladnám, 4 emeletes ház
I. emeleti, panel programos, fűtés szabályozott garzon lakást, szintén 4 emeletes ház
III. emeletéig, 1+2 fél szobásra. Tel.: 3772668, 06/70-594-9843
Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati lakást elcserélnék, kisebb kispesti
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-5624270
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

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 nmes, felújítandó épülettel együtt, ami felújítás
után a házzal összenyitható, így akár két generáció részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9
M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176
Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagykonyhás, beépített konyhabútorral, felújított,
járólapos, parkettás lakás eladó, vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 M. Ft. Tel.: 06/30508-2239
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN.
KÉPES AJÁNLATOK MEGTEKINTHETŐK: www.ilonalak.hu
HONLAPON.
TEL.: 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!
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

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

Eladó fehér használt, harmónikaajtó (200 X
80). 2 db szürke karfás fotel, gurilós polcos
dohányzóasztal. Ár megyegyezés szerint.
Tel.: 06/70-579-6334

128 nm-es, 4 éve teljesen felújított 4 szobás, 2 fürdőszobás, 1 étkezőkonyhás, mely
30 nm-es amerikai rendszerű egyedi gyártású beépített bútorral, cirkó fűtéssel+ épített
kandallóval. Fűthető üvegezett nagy előszoba, a ház három bejáratú, 2 terasszal, 330
nm-es telken ápolt kis kerttel 28,9 M Ft-ért
eladó Tel.: 06/20-663-0567, 06/20-6630577, 06 1 -378-0507

Eladó Biatorbágy Öreghegyen, 1500 nmes panorámás, zárt kerti ingatlan, fűthető
téglaépület, szőlő, gyümölcs, örökzöldek,
villany van. Iá.: 7.9 M. Ft. Tel.: 06/70-5074532

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től ) 20 kmre 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, +36/20663-0567
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
Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2
M. Ft. Érd.: 06/20-587-8339
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló 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 generációnak is
megfelelő, sürgősen eladó. Tel.: 06/20491-6223
Kispesttől 20 km- re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz, villany, csatorna, pince van.
Abc- kisboltok, buszmegálló 300 méterre.
Tel. (este): 06/70-516-4701
TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST
KERTVÁROSI RÉSZÉN A KISFALAUDY
UTCÁBAN, EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS,
EGY 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 melléképület, medence, szaneszli, két garázs található. Irányár: 30 millió Ft. Érdeklődni:
06/30-389-8579
Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tartozást átvállalok.
Tel.: 06/30-972-4962
Eladó metrótól gyalog 5 percre. 1 + 2
fél szobás, erkélyes, fiatalosan felújított,
örök panorámás lakás, akár gépesítve
is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, 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,
ráfizetéssel, 3-4 szobás lakásra, nem panel,
2 és fél szobás öröklakást, tehermentes,
nagykonyhás, nagy fürdőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti. Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-6277764 vagy 378-2508
Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt
kút, vezetékes víz, villany van, horgásztó a
közelben. I.á.: 4,2 M. Ft. Tel.: 06/30-6277764 vagy 378-2508
Kispesten a Rákóczi u.-ban, 2 szobás kertes családi ház eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.:
06/20-961-3231
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Oktatás
Dajka, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens képzés. Kaszaképző tel.:
276-5918, Nysz. 010066404, 010066404
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06/30-8581068
Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal,
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134
Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-2240130
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára
felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850
KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános
iskolásoknak minden tantárgyból, középiskolásoknak matematikából. Tel.: 377-4448,
06/30-581-6069
Logopédus tanár vállal beszédhibák (pöszeség, dadogás) és olvasási problémák
korrekcióját 5 éves kortól. Tel.: 377-2896
Esti órákban.
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 szaktanár Pesterzsébet központjában. Tel.: 06/20-487-2209
Állás
Állást KERESEK: 25 éves szakmai gyakorlattal, full extrás jogosítvánnyal. Tel.:
06/70-323-4293, balogh45@gmail.com
50 éves férfi A.B.C.E kategóriával, belföldi vizsgával, PÁV-val nagy gyakorlattal, jó munkabírással, terhelhetőséggel
állást keres. Telefon:+36/30-9810-879,
+36/30-9810-879, E-mail: szojkajanos@
gmail.com
KIEMELKEDŐ JÖVEDELEMMEL érettségizettek jelentkezését várom XX. kerületi
irodánkba. Telemarketinges vagy tanácsadói munkakörbe. Más szakmából érkezőket betanítom. Jelentkezés: trenyijutka@
levayanna.hu vagy 70/336-83-17-es számon.
Ingatlanhitelezésben jártas kollégát keresünk, kötetlen munkaidőbe, magas kereseti lehetőséggel. Tel.: 280-5830, 06 20 663
0566
Ingatlanirodánkba munkatársakat keresünk.
Tel.: 280-5830, 06 20 663 0568

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125
nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nmes, garázzsal, tárolóval, összkomfortos,
felújítandó családi házamat eladom, Balaton északi partján hasonlóra cserélem.
Irányár: 12,9 M Ft. Tel.: 06/20-3479936

Keresünk pénzügyi területre, diplomás
vagy érettségizett munkatársakat, kiemelt
jövedelemmel, fő- illetve mellékállásba.
Egyetemistáknak, friss nyugdíjasoknak
vállalkozóknak nagy lehetőség. Átképzést
biztosítunk. Tel.: 06/20-55-444-79, email:
kadar.peterne@gmail.com

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

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

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

Egyéb
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
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Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár-rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget
és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen
tárgyi relikvia érdekel. Varga László, tel.:
280 3116

Eladó 5 db fóliás, bontatlan számítógépes
játék, egyben 3500 Ft-ért. Érdeklődni este:
+36 20 323 9475, +36 20 323 9475

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

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

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.. 06/70553-2405

Kitűnő állapotban eladó: kézi 3 funkciós
masszázskészülék, egy hasizomfejlesztő
pad, rozsdamentes grill és szendvicssütő.
Tel.: 06/30-544-1916

Üdülés Mátraszentimrén Silver szállóban, 4
személyes 2 szobás apartman átadó március
22-28-ig, éjszaka/fő: 3000 Ft. Érd.: 294-5993

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

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idősgondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
1950-60 között készült magyar gyártámányú,
pénzverde által gyártott Előre, Pannónia,
Helikon, vasúti modelleket és Szikra típusú
modellt vásárolnék. Saját részre.
Tel.: 06/30-9-317-853
Gázkonvektor, parapetes F8 típusú eladó.
36.000 cal., 5,8 KW Garanciát adok hozzá.
(szerelőtől). Tel.: 06/70-703-2275
Olcsón eladó Tefal elektromos kés, adventi
égetett cserép, díszes kancsó (égetett), 2 db
fenyődeszka láda, 1 db olajfestmény (80 X
54 cm), 1 db goblein falikép (28 X 24 cm.),
ebédlő asztal (ovális), lehajtható, barna.
Tel.: 377-7212
Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag
hordó, kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1-280-7081
Eltartási szerződést vagy életjáradéki
szerződést kötnék. Tel.: 06/20-531-1722
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel.:
06 20 956 40 84
Különböző színű, méretű, minőségű pamut
anyagok eladók. T: 06 30 911 1671

Keresek gyermektelen idős személyt, aki
elfogadna lányának. Én gondoskodnék róla
eltartási szerződéssel. Friss nyugdíjas kispestről. Tel.: 06/70-539-42-34
Eladó PC konfiguráció (processzor, monitor, billentyűzet), varrógépek (pedálos,
táska), hajsütőapparát, villanybicikli, régi
bakeli nagylemezek. 06-1/280-6156
Megnyitottunk! Sok szeretettel várjuk régi
és új vendégeinket az új üzletünkben, a
Dobó Katica utca 7-ben. Kellemes környezetben, jó hangulatban szépítünk meg:
MASSZŐR, FODRÁSZ ÉS MŰKÖRMÖS
kényeztet el. Tel.: 06/30-270-6709
Eladnám 1974-es kiadású A-Z-ig 3 db, 3600
oldalas Műszaki lexikonomat. Darabonként
8.000 Ft. Tel.: 06/70-661-7228
Új Tondach cserép ELADÓ. Hód farkú,
sima felületű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as
akciós áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20542-3169
Eladó nagyméretű pálma kb. 2,5m magas,
komplett hálószoba garnitúra, gyermek
forgószék, férfi váltós kerékpár, éjjeli szekrény. Tel.: 06/30/606-8955
Eladó többfunkciós kondigép egy havi
kondibérlet áráért, újszerű állapotban. Tel.:
707-2084, 06/70-9400-873

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló
állapotú szobakerékpárra elcserélem. Tel.:
06/70-661-0131
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70319-3427
Vadonatúj női divattáskák eladók Telefon
munkaidőben: 06/30-2477-011
OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1
NÉGY-FOKOS 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, 06/30-3180804
RÉGISÉGEK! GYŰJTŐKNEK! 1 db hajlított oldalú Pacsirta rádió, 1 db rádióhoz
kapcsolódó bekelit lemezlejátszó, mely 4
külömböző sávoslemez lejátszására való.
1 db káposztagyalu (nagy tömeggyártásra
alaklmas), 1 dbnyujtótábla + nyujtófa +
lisztszita, 1 db VOLENDA 620 KODAK
fényképezőgép, 1 db kazettás rádió, 1 db
TV-hez kapcsolódó kazetta lejátszó, 1 db
kézi kenyérszeletelő, 1 db csempevágó, 1
db BOSCH tipusú állítható kerékpár lámpa
+ BOSCH Dinamó. A fenti tárgyak megkímélt ÜZEMKÉPES állapotban. Tel.: 2824947, 9.00-17.00-ig.

Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valakivel vagy segytségre vanszüksége
hívjon! Kispesten élő nyugdíjas nő vagyok.
Tel.: 06/70613-5987

Apróhirdetés
díja:
15 szóig: 1 875 Ft,
keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft /szó.

Hirdetésfeladás
módjai:
Telefonon: 260-2449,
06/20-330-3785
Faxon: 260-2449
E-mailen:
ujsag@kispest.hu címen
Levélben:
1192 Budapest, Kós K. tér 6.
Személyesen:
a Kós Károly tér 6., Üllői út 250.
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési lehetőséget
biztosítunk (15 szóig) az egyéb
rovatban, amennyiben nem üzleti
tevékenységről van szó. Csak
névvel és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes
hirdetés esetén is. A hirdetések
tartalmáért felelősséget vállalni
nem tudunk!
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