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Első közmeghallgatását tartotta a 2006-ban
megválasztott képviselő-testület december
13-án a városházán.
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Átalakítják a városháza főbejáratának auláját. A munkálatok várhatóan február végéig
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Interjú

Kökényesi Györgynével, a Magyar Vöröskereszt Kispesti Szervezetének vezetőjével munkájukról, programjaikról beszélgettünk.

Stabilizálódott a gazdasági helyzet

Fejlesztések az Kispesti Egészségügyi Intézetben

Vizsgálat az új szívultrahang készülékkel a Táncsics utcai rendelőben

Nehéz évet zárt az egészségügy az elmúlt évben. 2007-ben az ágazatban komoly ﬁnanszírozási változások voltak, bevezették a vizitdíjat és
az önkormányzatnak is anyagi nehézségeket kellett megoldania. A Kispesti Egészségügyi Intézet az év végére stabilizálta gazdasági helyzetét,
nincsenek aggasztó anyagi gondjaik és fejlesztéseket is el tudtak indítani: februárban fejeződik be az informatikai rendszer modernizálása.
„Stabil az intézet gazdasági helyzete, pozitív a
mérleg, nincsen adósságunk és még sajáterős
fejlesztéseket is el tudtunk végezni’ – jelentette
ki lapunknak az intézet főigazgató-főorvosa.
Dr. Vargha Péter elmondta, az egészségügy
területén történt változások ellenére sikeres
évet zárt a kerületi intézmény, így nem kény-

szerültek létszámleépítésre, meg tudták őrizni
a munkahelyeket. Hozzátette, az eredmény
köszönhető az önkormányzat és az intézet
közötti kiegyensúlyozott kapcsolatnak is. A
fejlesztésekről szólva kiemelte a szeptember
óta működő 24 órás orvosi ügyelet, valamint
a képalkotó diagnosztika digitalizációját. A

korábbi röntgenﬁlmet világszínvonalú megoldással, digitális jeltárolással váltották fel,
amely nemcsak költségkímélő, hanem az
anyagok mozgását is meggyorsítja, hiszen
számítógépen pillanatok alatt egyik osztályról
a másikra küldhető. Múlt év decemberében
több mint 2 millió forint értékű szívultrahang
géppel is gazdagodott az intézet műszerparkja, valamint az év során több területen
tudták növelni kapacitásukat. A főigazgató
elmondta, tavaly elindult az intézet teljes
informatikai rendszerének fejlesztése, a 40
millió forintos beruházás február közepén
fejeződik be, így az elavult technika okozta
várakozási idő érezhetően rövidülni fog.

06-70-538-0907

ELADÓ!

Megkímélt állapotú,
rendszeresen szevizelt
Suzuki Swift.
1998 11 havi, 2. tulajdonos,
2008.11.-ig érvényes vizsga.
Elektromos tükrök, lámpa,
riasztó, centrálzár,
sérülésmentes, metálzöld,
130 ezer km. Ár: 599.000 Ft.

ELADÓ!

Nissan 300ZX,
coupe,
1991-es, fehér, 400 LE,
2 személyes, 3 ajtós,
sok extrával, kitűnő állapotban.
Irányár: 3.999.000 Ft.
Tel.: 06/30-748-5766

Vinczek György, Gajda Péter, Simon Gábor és Burány Sándor a Családsegítőbe vittek ajándékot

Karácsonyi ajándékozás
Óvodások és iskolások, a kerületi hármas ikrek, rászoruló gyerekek és családok, intézmények és
civil szervezetek kaptak ajándékot és támogatást az önkormányzattól, az MSZP-től és a Fidesztől karácsonyra.
Ajándékok sokasága és hatalmas karácsonyfa várta december 20-án a kispesti
gyerekeket az önkormányzat karácsonyán. A 15 éve útjára indított hagyományos év végi ünnepségen jutalomból
vehettek részt a kerület óvodásai és általános iskolásai – mondta el lapunknak
Horvay Marianne, az eseményt évek óta
szervező Wekerlei Gyermekház vezetője.
Hozzátette, minden kispesti önkormányzati fenntartású oktatási intézményben a
pedagógusok választották ki a jó magatartású és tanulmányi eredményű gyerekeket. A városháza dísztermét megtöltő
ﬁatalokat Vinczek György alpolgármester köszöntötte, majd a Hókirálynő Meseszínpad előadásában a „Holle anyó”
című mesejátékot nézhették végig. Az
előadás után kiosztották a teremben felállított karácsonyfa alatti több száz ajándékot is a gyerekeknek.
Hasznos ajándékot kapott másnap a kispesti hármas ikrek családja. Bárányékhoz
december 21-én szállították ki azt az új
mosógépet, amelynek megvásárlásához
az önkormányzat és az Europark is 50-50
ezer forinttal járult hozzá. A háztartási
eszközt a polgármester adta át a 16 hónapos gyermekeknek és szüleiknek. Ugyan-
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aznap a Kispesti Családsegítő Szolgálattal kapcsolatban álló családok gyermekei
és a Gyermekek Átmeneti Otthona lakói
is ajándékot kaptak. Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester,
valamint két országgyűlési képviselő,
Burány Sándor fővárosi MSZP-elnök és
Simon Gábor, a szocialisták választmányi elnöke több mint száz olyan játékot
és könyvet vitt a nehéz sorsú gyermekeknek, amelyeket a tagok gyűjtöttek össze
a párt utolsó választmányi ülésére. (Több
éves hagyomány a gyűjtés, a játékokat
karácsony előtt osztják szét a kiválasztott kerületekben. Idén az erzsébetvárosi
és kispesti gyerekek kaptak ajándékot.)
Édességekkel, tartós élelmiszerekkel,
gyümölcsökkel és játékokkal ajándékozta meg a Fidesz kispesti szervezete december 17-én a Jáhn Ferenc utcai
Családok Átmenetei Otthona, valamint a
Táncsics utcai Gyermekek Átmeneti Otthona lakóit. Tarnai Richárd választókerületi elnök lapunknak elmondta: tudja,
hogy nem segíthetnek minden rászorulónak, a karitatív akcióval szolidaritásukat
szerették volna kifejezni a nehéz sorsú
gyermekekkel és családokkal. A karácsonyi akció részeként december elején

a kerületi szociális intézményeknek és
iskoláknak ingyenesen, míg másoknak
termelői áron adott mintegy hatszáz fenyőfát a párt.
Több civil szervezetet és rászoruló kispesti lakost pénzadománnyal segített karácsony előtt az önkormányzat. A Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja
100 ezer, az MSZOSZ Kispesti Területi
és Nyugdíjas Alapszervezete 250 ezer,
a Jézus Szíve Plébánia, a Wekerletelepi
Munkás Szent József Plébánia, valamint a
Nagyboldogasszony Főplébánia karitász
csoportjai egyenként 150 ezer forintos
támogatást kaptak karácsonyi karitatív
rendezvények tartására az önkormányzattól a polgármester javaslata alapján.
A Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítványtól a karitász csoportok
és a nyugdíjasklub mellett a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat, a Cukorbeteg klub, a helyi Vöröskereszt és a Családsegítő Szolgálat kapott támogatást
ünnepségek rendezésére, ajándékozásra.
Huszonhét rászoruló főleg gyógyszer- és
élelmiszervásárláshoz kapott segítséget.
Az alapítvány összesen több mit félmillió forinttal segítette a szervezeteket és
az embereket decemberben.
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Közmeghallgatást tartott az önkormányzat
A 2006-ban megválasztott képviselő-testület első közmeghallgatását tartotta december 13-án. Szó esett az
önkormányzat eddigi munkájáról, és lakossági kérdésekre válaszoltak a képviselők.
Bevezetőként dr. Istvánﬁ Sándor jegyző
ismertette a közmeghallgatás menetét és
jogi hátterét. Elmondta: a nyilvános fórum
önkormányzati testületi ülésként működik,
ahol a lakosság közérdekű kérdéseket tehet
fel választott képviselőinek. Hozzátette: az
ülés szó szerinti jegyzőkönyvét az elkészülést követő egy hónapig lehet megtekinteni a
hivatal hirdetőtábláján az aulában. Az ülést

levezető elnök, Gajda Péter polgármester az
elmúlt év fontosabb történéseiről szólva először az önkormányzat gazdasági helyzetét
ismertette a hallgatósággal. „Nem rejtettük
véka alá, hogy feszes költségvetést terveztünk” – hangsúlyozta. Elmondta: 540 milliós hiánnyal indult az év, amelyhez mintegy
másfél milliárd forintos fejlesztési hitel is
társult, ezért a legfontosabb cél a gazdasági
helyzet stabilizálása volt. „Nehéz év volt, de
közösen komoly eredményt értünk el, mert
november végén már több mint 100 millió
forint plusz szerepelt a kerület kasszájában” – tette hozzá. A fejlesztések kapcsán
elsőként a Térﬁgyelő Program beindítását
említette a polgármester. Kijelentette: a
kamerák kiépítésével már 2007-ben javult
a közbiztonság, egyes bűncselekménytípusok jelentősen visszaszorultak a kerületben.
A rendszer 2010-ig további bővítés előtt áll.
Azt is elmondta, hogy az önkormányzat új
beléptetőrendszert építtetett ki a Kispesti
Uszodában, így kevesebbe kerül a létesítmény fenntartása. Szólt arról is, hogy a szigorú gazdálkodás ellenére az új ciklusban
három játszóteret is modernizáltak, több
pénz jutott a gyermek- és ifjúsági sportra.
Beszámolt arról, hogy sikerrel zárult a
sportcsarnok-építési pályázat, az értékesített telek csaknem félmilliárd forinttal
növelte a kerületi büdzsét. Gajda Péter arról
is tájékoztatta a közmeghallgatás résztvevőit, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézet
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költségvetése hosszú idő után idén pozitívra fordult. Felújított, külön épületben 24
órás orvosi ügyelet kezdte megműködését,
valamint a várakozási idő csökkentése érdekében bővítették az intézmény informatikai rendszerét is. Jól haladtak a fővárossal
közös útfelújítások, jelenleg 60 százalékos
a rendbe tett kispesti utak aránya. Fontos
eredményként értékelte, hogy a Fővárosi
Közgyűlés rendeletmódosítással is támogatta, hogy Puskás utca lehessen a kerületben. Kitért arra, hogy komoly fejlesztés
indulhatott el a Bozsik Stadion területén
az önkormányzat, a kormány és a Honvéd
összefogásának eredményeként. Zárszavában a polgármester nehéz, de eredményes
évnek értékelte 2007-et, és hangsúlyozta:
célja, hogy 2010-ig azt a programot valósítsa meg, amelyre a kispestiek szavaztak.
A legtöbb kérdést a Kö-Ki-beruházással, a
Nagykőrösi út zajvédelmével, a Bozsik Stadion átadásával, az Ady Endre út felújításával, a megnövekedett kamionforgalommal,
valamint az illegális szeméttel kapcsolatban
tette fel a lakosság. A Kö-Ki-építkezésről
szólva a fejlesztés, a rendezett környezet
kialakítása mellett tette le voksát a polgármester. Elmondta: tudomása szerint a
tervezett épületben nem lesz éjjel-nappal
nyitva tartó hipermarket. A zajterhelés az
elmúlt évtizedekben nőtt meg a környéken, ezt a beruházás jelentősen nem fogja
emelni – tette hozzá a környezetvédelmi
hatástanulmányra hivatkozva. Az ottani
boltokkal kapcsolatban kijelentette, amíg
lehetett, folyamatosan hosszabbította a hivatal a közterület-foglalási engedélyeket. A
komplexum megépülése után annak tulajdonosával kell megállapodniuk a kereskedőknek. Hangsúlyozta: az arra közlekedők
és a kispestiek érdeke fontosabb számára,
mint a kereskedőké. A beruházás előnyei
között Gajda Péter a több mint hárommil-
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liárd forintos közcélú felajánlás részeként
a csomópont kor-szerűsítését említette, és
azt, hogy több ezer ember számára jelent
munkalehetőséget. A Nagykőrösi úti zajvédő falról megtudhatta a hallgatóság, hogy
megvalósításához most áll legközelebb a
kerület: a főváros a Norvég Alap pályázatán számít támogatásra a munka ﬁnanzszírozásához. Dr. Balogh Pál hozzátette:
a fal tanulmányterve elkészült, a wekerlei
részen átlátszó lesz, felállításával a megengedett alá csökken a zajszint. A képviselő
a fővárosi kamionforgalom csökkentésével
kapcsolatban elmondta, a januártól szigorodó szabályozás következtében a városban,
így Kispesten is kevesebb nehézgépjármű
közlekedik majd. A Bozsik Stadion nem
volt a kerületé – kezdte a polgármester az
ezzel kapcsolatos kérdésre adott válaszát,
majd elmondta, a létesítmény évi 100 millió
forintos fenntartási költségét a kerület nem
tudná állni. Azzal, hogy a Honvédé lett,
biztosított a fejlesztés, a szerződés pedig
garancia arra, hogy a területet sportcélra
lehessen használni. Az Ady Endre út jövőjével kapcsolatban Gajda Péter megemlítette, hogy az utat 2009-ben a Podmaniczky
Program részeként felújítják. Az illegális
szemétlerakóhelyek felszámolásában a jövőre felálló zöldkommandótól vár áttörést
a polgármester. Gajda Péter elmondta, az
új szervezet feladata nemcsak a felderítés,
hanem ezek azonnali megszüntetése is lesz.
Van is mit takarítani, a kerület jelenleg évente mintegy tízmillió forintot költ az illegális
kupacok elszállíttatására. Hangsúlyozta, az
önkormányzat a lakosságot is ösztönözni
szeretné a közterületek tisztán tartására,
a legeredményesebb munkát jövőre „Zöld
Kispestért Díjjal” ismeri el a kerület.
Az este nyolc óráig tartó ülés végén a jegyző
jelezte, a fórum megválaszolatlan kérdéseire 30 napon belül írásban reagál a hivatal.

Közbiztonsági
elismerések
A kerületi polgári védelem egy
munkatársát, tizenhárom rendőrt,
kilenc tűzoltót, hét pedagógust és
egy polgárőrt tüntetett ki az önkormányzat december 11-én, a városházán rendezett ünnepségen.

A kerület rendjét, a kispestiek nyugalmát
védő szolgálatok és szervezetek kiválóan
teljesítő munkatársait a polgármester köszöntötte. Gajda Péter beszélt a Térﬁgyelő
Programról, az év során hozott közlekedésés közbiztonsági intézkedésekről, amelyek
kapcsán a közös felelősséget hangsúlyozta. Beszéde végén az önkormányzat
nevében köszönte meg az érintettek éves
munkáját. Kispest polgármestere Gulyás
Zoltánnal, a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság elnökével együtt adta
át az elismeréseket és okleveleket. Magas
szintű elméleti és szakmai jártassággal,
rendkívüli pontossággal végzett vizsgálati
munkájáért, a kapitányság eredményességét szolgáló áldozatkész tevékenységéért
Potyondi István őrnagy kapta „Az év rendőre” címet. „Az év tűzoltója” átlagon felüli
szakismerettel és kimagasló eredményességgel végzett munkájáért, a tűzoltók
megbecsülését segítő odaadó szolgálatáért
Máté Árpád főtörzsőrmester lett. Nagy
Richárd a kerület biztonságát és a lakók
nyugalmát szolgáló, önzetlen munkájáért
érdemelte ki „Az év polgárőre” elismerést.
A polgári védelem és a katasztrófa-elhárítás területén végzett kiváló munkájáért
külön elismerő oklevelet és pénzjutalmat
adományozott az önkormányzat Tóth
Ferdinándnénak, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Kispesti Kirendeltsége
előadójának. Tizenkét rendőr és nyolc
tűzoltó a kerület közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért kapott elismerést.
A rendőrök közül Balogh Ádám főhadnagy, Buncsák Mátyásné közalkalmazott,
Ferenczi János főtörzsőrmester, Licz László főtörzszászlós, Maczó László hadnagy,
Magyar Zsolt törzszászlós, Ráti István
törzszászlós, Schatz Regina törzszászlós,

Szabó János őrmester, Szücs András törzsőrmester, Tóth Mária százados és Varga
Zsolt törzsőrmester, a tűzoltók közül Dani
Zoltán főtörzsőrmester, Dubnitzki Tibor
főtörzsőrmester, Éva Csaba törzszászlós,
Gyenes János főtörzsőrmester, Kégli
Levente törzsőrmester, Kóczán Tamás
törzszászlós, Nagy Tamás törzszászlós és
Szemők László főtörzsőrmester vehette át
az elismerő oklevelet és pénzjutalmat. Az
idén először, a Bűnmegelőzők Országos
Szakmai Szövetsége által meghirdetett
„Biztonságos Iskola Mozgalom” kispesti
résztvevőjét is köszöntötték. A mozgalomhoz csatlakozott, és annak bázisiskolájává lett Móra Ferenc Óvoda, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény pedagógusainak
– Antal Benediktának, dr. Hajdú Kádas
Erzsébetnek, Kozics Lénának, Leiner Károlynak, Rochyné Droskovits Liliannak,
Törökné Horváth Andreának és Swiderski
Lászlónénak – az alpolgármester és Fekete
László közbiztonsági tanácsnok, a Kispest
Közbiztonsági Egyesület elnöke adta át a
szervezet által adományozott jutalmat. Az
ünnepség zárásaként előbb dr. Baranyi
József alezredes, kispesti rendőrkapitány,
majd immár pezsgővel Vinczek György alpolgármester is köszöntötte a díjazottakat.

Díjat kaptak
a KAC sportolói
A Kispesti Atlétikai Club (KAC)
négy szakosztályának összesen tizennégy versenyzője érdemelte ki
idén „Az év sportolója” címet. Az
elismeréseket december 12-én az
egyesület városházi ünnepségén
adták át.

A kiváló sportolókat köszöntő polgármester egyben egyesületi elnökként is gratulált
a megjelenteknek, akik – mint mondta –, a
nehézségek ellenére is bizonyítják, milyen
színvonalas munka folyik a KAC-ban.
Gajda Péter biztosította az ünnepségen
részt vevő versenyzőket és trénereket arról,
hogy 2008-ban az önkormányzat nagyobb
összeggel tudja támogatni a sportegyesüle-

tet. „Remélem külső forrásokat is találunk,
amellyel felújíthatjuk a sporttelepet” – tette hozzá, majd megköszönve az éves munkát, az ideihez hasonló sikereket kívánt a
sportolóknak jövőre is. A polgármester
Jobbágy István ügyvezető igazgatóval
együtt adta át a klub díjait a szakosztályok
legjobbjainak. „Az év versenyzője” lett a
kézilabdázó Fórizs Krisztina, Tóth Renáta, Kovács Zsóﬁa és Simándi Boglárka,
a cselgáncsozó Gerlai Tibor, Tüzekker
Ádám, Liptai András, Ócsai Krisztián,
Kovács András és Budai Máté, az atléta,
Csanádi Sára és Hodruszky Zalán, valamint a teniszező Kádár László és Tárnoki Rajmond. Az 1993-ban újjáalakított
egyesület négy szakosztályában – atlétika,
judo, női kézilabda, tenisz – összesen több
mint százötvenen sportolnak, a versenyzők fele nő. A klub ezen túl lehetőséget
biztosít arra is, hogy a kerület és Dél-Pest
lakói szabadidős sporttevékenységet folytassanak, az iskolák diákolimpiai és más
sportversenyeket rendezzenek a Katona
József utca sporttelepen.

Rehabilitációs
Centrum nyílt
Rehabilitációs központtá alakult
át a Szent István Kórház eddig
természetgyógyászati és krónikus
betegellátást végző részlege a
Jáhn Ferenc utcában. A felújított
intézményt a főpolgármester adta
át december 19-én.
Demszky Gábort és Horváth Csaba főpolgármester-helyettest dr. Fáy Veronika, a
centrum igazgató-főorvosa, és az anyaintézmény Szent István Kórház főigazgatója, dr.
Radnai Zoltán kalauzolta végig a megújult
intézményben. A centrumban az Egészségügyi Minisztérium struktúraváltáshoz
kapcsolódó pályázatán kapott 75 millió
forintból végezték el azokat az átalakításokat, amelyek alkalmassá tették az épületet
a rehabilitációs tevékenység elvégzésére.
Az intézménybejárást követő tájékoztatón
az egészségügyi szerkezetváltásról és az év
végi fővárosi kórházátadásokról is beszélő
főpolgármester a „rehabilitáció műhelyének” nevezte az egyedülálló intézményt.
„Valódi szükségleteket kielégítő kórház jött
létre” – mondta Demszky Gábor, megköszönve a dolgozók munkáját. Fáy Veronika
a komplex intézmény kapcsán a szakma
véleményét tolmácsolta, miszerint a rehabilitáció indokoltságát a beteg fogyatékossága, rokkantsága adja függetlenül attól, hogy
melyik orvosszakmai területen kezelték
korábban. „A rehabilitáció krónikus ﬁnanszírozású aktív ellátás” – fogalmazott a Rehabilitációs Centrum igazgató-főorvosa.
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25 éves
a Bolyai iskola
Negyedszázada
nyitotta
meg
kapuit a Bolyai János iskola, az
évforduló alkalmából december
10-től ünnepi hetet rendeztek az
intézményben.
A rendezvénysorozatot megnyitó Gajda
Péter polgármester köszöntőjében elmondta, az iskola a kerület egyik legsikeresebb
oktatási intézménye, amely minden anyagi
nehézség ellenére – hiszen az ágazatra
fordítható központi források évről évre
szűkülnek – az oktató munkában az egyik
legjobb eredményt nyújtja. Hozzátette: a
Bolyai-hét színvonalas programjai nemcsak
az iskola, hanem a kerület hírnevét is öregbítik. Az ünnepségen Fenyvesei Katalin és
Perőcsényi Péter munkájának köszönhetően
régmúlt idők taneszközeit, iskolai viseleteit
elevenítette fel az intézmény 3.d osztálya. A
rendezvénysorozat számos meglepetéssel
szolgált az érdeklődőknek – mondta el lapunknak Röhrig Éva igazgató. Több tárlat

nyílt az iskolában: Batthyány Lajos születésének kétszázadik évfordulója alkalmából
rendezett közös emlékkiállítást a Budapesti
Városvédő Egyesület és a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény, az iskolatörténeti
kiállításon az elmúlt évtizedek taneszközeit, játékait, jelvényeit lehetett megnézni.
Láthatók voltak természetfotók, rajzkiállítást rendeztek „Mit várunk az iskolánktól”
címmel, és tárlat mutatta be az iskola névadójának életét is. December 10-én kerületi
komplex természettudományi vetélkedővel
indult a nap az iskolában. Másnap környezetvédelmi nap keretében délelőtt szelektív
hulladékgyűjtést szerveztek, de volt pólófestés, homokszobor-építés is, valamint
környezetvédelmi, és Bolyai-vetélkedő is,
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délután pedig sporttal folytatódtak a programok. Az ünnepi hét folyamán az „Olvasni
jó” mozgalom keretében Tamási Áron
„Ábel a rengetegben” című művét interaktív irodalom óra keretében dolgozták fel a
felsős diákok, míg az alsós tanulók további
Tamási művekkel ismerkedtek. Később a
kézművességé volt a főszerep: a Luca-napi
vásáron mézeskalácssütés, karácsonyfadísz-készítés és néptáncbemutató várta a
diákokat. Az utolsó napon volt „véndiák”
találkozó, majd ünnepi műsor zárta a rendezvénysorozatot.

„Tanulj, hogy
segíthess!”
Befejeződött a Kispesti Családsegítő Szolgálat „Tanulj, hogy segíthess!” című programja. Az Európai
Szociális Alap és az állami költségvetés által ﬁnanszírozott projekt
zárásaként foglalkoztatási-pályaorientációs konferenciát tartottak
december 10-én a városházán.
Vighné Vincze Erzsébet intézményvezető
köszöntőjét követően elsőként Vinczek
György alpolgármester a Foglalkozási
Kerekasztal munkájáról és eredményeiről
számolt be a konferencia hallgatóságának.
Elmondta: a foglalkoztatás fejlesztéséért
tevékenykedő, 12 szakmai szervezetet öszszefogó műhely több pályázat előkészítésében, prognózisok készítésében működött
közre. Az eredmények között a kispesti
vállalkozókkal kiépített kapcsolatot említette és beszélt arról, hogy részt vettek a
dél-pesti régió foglalkoztatási stratégiáján
dolgozó Öt muskétás-projektben, a nők
vállalkozóvá válását elősegítő programban,
és segítették a hajléktalanok munkába való
visszatérését. A folytatásban Lehoczkiné
Gonda Ágnes a grafológia oktatásban és
szociális munkában betöltött szerepéről,
Vighné Vincze Erzsébet a mediáció alkalmazásának eredményéről beszélt a szociális
munka vonatkozásában. Bocsi Sándor, a
Közép-magyarországi Munkaügyi Központ XVIII-XIX. Kerületi Kirendeltségének vezetője az álláskeresők segítéséről,
Deákné Császár Gabriella, a Családsegítő
csoportvezetője pedig a 13-14 éves gyerekek pályaorientációjáról tartott előadást.
A konferenciával zárult program azzal a
szándékkal indult, hogy a dél-pesti régió,
ezen belül Kispest munkavállalást, foglalkoztatást, pályaválasztást segítő szakemberei között együttműködés alakuljon ki. A
projekt egyik képzése keretében a foglalkoztatási, oktatási és szociális területen dolgozók új módszerekkel ismerkedtek meg.
Megalakult a Foglalkoztatási Kerekasztal,
amely a pályaválasztó ﬁatalokat és munka-
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keresőket segíti hatékonyan. Sikeres volt a
grafológia, mediátor, munkaerő-piaci tréner,
mentoring- és számítógépes tanfolyam és a
kommunikációs tréning is. A projekt ﬁnanciális hátterét az Európai Szociális Alap és
az állami költségvetés biztosította. Vighné
Vincze Erzsébet szerint eredményes volt a
projekt, mert a foglalkoztatás-politikában
érintett szakemberek között napi kapcsolat
jött létre. „Az első jól teljesített uniós pályázatunkat zártuk, sikerrel vettük a vizsgát!”
– összegezte a program eredményét az intézmény vezetője.

Modern
és klasszikus
Puha Ferenc képeiből nyílt tárlat december 14-én a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben. A kiállítást megnyitó
Novotny Tihamér művészeti író hangsúlyozta, Puha következetes és szorgalmas
munkával alakította ki senki máséval ösz-

Konferencia
a Deákban
Egyenként 18 millió forintot nyert a Deák
gimnázium, valamint a Vass és a Bolyai
iskola a kompetencia alapú oktatás bevezetésére az Oktatási Minisztérium tavalyi
HEFOP pályázatán. A pénz 30 százalékát
fordíthatták eszközfejlesztésre, a pályázati összeg további részéből szakmai
továbbképzéseket ﬁnanszírozhattak. Az
elmúlt és az idei tanévben megvalósult
programokról tartottak december 10-én
zárókonferenciát a Deák gimnáziumban.
A szakmai előadássorozatot megnyitó
Gajda Péter polgármester kijelentette:
sikeres és jó munkát végeztek az elmúlt
időszakban a kispesti szakemberek. A
polgármester hangsúlyozta, a pályázati
forrásból vásárolt eszközök mellett fontosak a létrehozott új pedagógiai programok
is. Az intézményről szólva elmondta, tárgyalásokat folytat a kerület a fővárosi önkormányzattal azért, hogy a gimnázium
a jövőben is Kispesten maradhasson. A
szakmai nap délelőttjén Fencz Györgyné
projektmenedzser a „Kapcsoljunk Deákul Kispest” elnevezésű program megvalósítását mutatta be, dr. Pála Károly
közoktatási szakértő pedig a kompetencia
alapú oktatás esélyeiről beszélt. Délután
szekcióülésekkel folytatódott a program,
valamint Tomory Ibolya programcsomagvezető „Mire jó a szociális kompetencia?”
címmel tartott előadást.

Koncertet adtak
a zeneiskolások
A Kispesti Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendékei adtak koncerteket
december 14-én a városházán. A több
évtizedes múltra visszatekintő művészeti
iskola tanulóinak ingyenes hangversenye igazi komolyzenei csemege volt:
többek között Beethoven, Mozart, Bach,
valamint Händel művei csendültek fel az
önkormányzat dísztermében.

sze nem téveszthető, ugyanakkor a maga
közegében otthonosan mozgó művészeti
programját és stílusát. Mintha madártávlatból szemlélné a választott természeti
környezetet, majd a látványból kiindulva
alkotja meg álomszerűen megidézett,
absztrakt belső tájait, lelki szigeteit
– mondta. Szemléletéhez képzelgő, fantáziáló, és egyfajta „álrégészi vagy áltörténészi attitűd, illetve egy álnéprajzosi beállítottság és látószög társul”. Hozzátette,
a kispesti származású művész módszerét
egy 1995-ös ﬁnnországi utazás során
alakította ki, ahol a lappok múzeumában
ﬁgyelt fel arra, hogy az őstörténeti korokban milyen beszédes jelrendszerek segítségével fejezték ki magukat az emberek.
Festői világának egyik oldalán az ösztönös, látszólagos formátlanságot, lendületes ecsetjárást, színgazdagságot találunk,
míg a másikon analitikus, elemző formakeresés, logikus formaadás és tudatos
formateremtés áll – elemezte az alkotó
képeit Novotny Tihamér. Kijelentette: a
művész pályája csúcsára érkezett, akinek
egyszerre modern és klasszikus festői értékrendje, „kitárulkozó életérzése, felizzott színuniverzuma megvilágosodásként
hat a nézőre”. A tárlatot 2008. január 20ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Könyvbemutató
kiállítással
Nemrégiben „Fessünk akvarellel virágokat” címmel kötete jelent meg Urmai
Lászlónak, december 20-án pedig tárlata
is nyílt a Kós Károly téri King Galériában.
A könyvbemutatóval egybekötött kiállítást
Mohay Orsolya művészettörténész ajánlotta az érdeklődők ﬁgyelmébe. Elmondta, az alkotó által írt és illusztrált kötet,
amely a csendéletről, mint műfajról és az
akvarellfestésről, mint technikáról szól,
„arra hivatott, hogy eligazítsa a témában
kevésbé jártas, érdeklődő közönséget”.
A mindkét kérdésben bőséges információkkal szolgáló, olvasmányos formában
íródott könyvből az elgondolástól egészen
a megvalósulás utolsó fázisáig nyomon
követhetjük egy-egy kép létrejöttét, amit
élvezettel forgathatnak azok is, akik nem
készülnek meghódítani az akvarellfestés
módszereit, fogásait – méltatta a kiadványt
Mohay Orsolya. A King Galériában a
kötetben szereplő művekkel és nagyobb
méretű csendéletekkel találkozhat a látogató. Urmai László leginkább csendéleteket készít, de a különböző növényeknek,
virágoknak minden korban és kultúrában
szimbolikus jelentései is voltak. A művészettörténész kiemelte: a képek bár
növényeket, főként virágokat mutatnak be,
mégis közvetlen érzelmi hatást képesek
kiváltani. Hozzátette: „a művészet ereje
többek között abban áll, hogy az ember
önnön valóját szemlélheti benne”.
A megnyitó végén az alkotó nemrégiben
elhunyt édesanyja emlékének ajánlotta a
wekerlei tárlatot.

Zemplén
gyöngyszemei
A kispesti pedagógusok baráti körének nyílt
„Zemplén gyöngyszemei” címmel képzőművészeti kiállítása december 14-én a Wekerlei
Gyermekházban. A nyári képzőművészeti
tábor résztvevőinek anyagára épülő tárlatot
Udvari Hajnalka ajánlotta a közönség ﬁgyelmébe. A kispesti művésztanár megnyitójában reményét kifejezve elmondta: „kívánom,
hogy a mostoha sorsú rajzot oktató kollegákban megmaradjon a derűs életszemlélet,
a remény, az elhivatottság, hogy higgyék,
érdemes a rajzot tanítani. A művészet és a
szüntelen önmagát feszítő alkotóerő nem ismer határokat.” A kiállítókról szólva kijelentette: „Ha a művészet nemcsak annyi, hogy a
világról híradással legyen, de feladata az is,
hogy a világhoz hozzátegyen valamit, akkor
az itt kiállítók tudják a dolgukat.” A kiállítást
január 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Gyerekvilágok
képeken
Száznál jóval több alkotással találkozhattak a látogatók a december 17-től
kiállítóhellyé is lett Nevelési Tanácsadó
falain. Szembetűnő a képzőművészeti
technikák sokszínűsége: változatos tartalmú kőfestések, agyagszobrok, montázsok, akvarellek, szénrajzok, batikolt
textíliák, rézdomborítások, selyem-, homok- és üvegképek árulkodnak a laikus
nézők számára a gyerekek tehetségéről,
ügyességéről, szakemberek számára már
jóval többről – a lelki fejlődésről. Nem
szokványos gyermekrajz-kiállításról van
ugyanis szó: ezúttal az intézmény művészetterápiás csoportjai mutatják meg
munkáikat a közönségnek – a titoktartás
biztosítása miatt név nélkül.
A megnyitón elsőként Juhász Katalin
igazgató köszönte meg kollégái munkáját a csoportok létrehozásában és
az alkotások megszületésében, majd a
tárlat egyik rendezője, Harkácsi Judit
szakpszichológus (rendezőtársa Takács
György volt) ajánlotta a műveket a tanácsadó munkatársaiból, kerületi pedagógusokból álló publikum ﬁgyelmébe.
Elmondta, hogy a munkákat átlagos
tehetségű és ábrázolókészségű gyerekek
készítették, akik problémáik miatt csak
nehezen tudják kibontakoztatni meglévő
képességeiket. A több foglalkozást vezető pszichoterapeuta hangsúlyozta: ugyan
fontosak az elkészült művészetterápiás
munkák is, de az igazi értéket az jelenti,
amivé az alkotás során fejlődnek a gyerekek.

Kötelékek,
kötelességek
Wekerlei Varga Géza fotóiból nyílt kiállítás a Skoda Műterem-Galériájában
december 27-én a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület évzáró rendezvényén, a
tárlatot Árvai Zoltán festőművész nyitotta meg. Varga Géza lapunknak elmondta, a „Wekerlei” előnevet patriótaságát
jelezve vette fel, folytatva ősei szokását.
A kiállító 30 éve fotózik, eleinte hangulat-, illetve portré képekkel jelentkezett,
jelen volt 1989 decemberében az erdélyi
eseményeken, majd az ott készült képek
révén Párizsban tölthetett néhány hetet. A
külföldi út hatásaként véglegesen a mozgóﬁlm felé fordult. Művészi hitvallása
szerint: tartalom és forma elválaszthatatlan és mindenki felelős az általa küldött
„üzenetekért”. A közönség január 18-áig
ismerkedhet a tárlat anyagával.
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December 22-én délután, folytatva a több
éves hagyományt, a Nagyboldogasszony
Főplébánia Karitász csoportja hatvan fedél
nélküli embert látott vendégül. Azokat a
hajléktalanokat hívták vacsorára és karácsonyi ünnepségre, akik rendszeresen
megjelennek a keddi és csütörtöki ruhaosztáson. Persze azoknak a rászorulóknak
sem mutattak ajtót, akik csak betévedtek
a rendezvényre. Az utcán élőket Hegedűs
László plébános köszöntötte, azt kívánva,
hogy az ünnepség idézze fel bennük az otthont, a békét és a szeretetet. Vadnay Tünde
előadóművész O. Henry „Háromkirályok
ajándéka” című novelláját olvasta fel, majd
a rendezvényt és az ajándékozást támogató
önkormányzat nevében a Szociális Bizottság elnöke üdvözölte a hajléktalanokat.
(Az ugyancsak pénzben segítséget nyújtó
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványt Finta Zsolt elnök képviselte az
eseményen.) Lőrinczi György elmondta,
lehetőségeihez mérten az önkormányzat
mindent megtesz az elesettekért, ugyanakkor arra kérte őket, ragadjanak meg minden olyan lehetőséget, amellyel maguk is
javítani tudnak életükön. Virslit, kenyeret,
gyümölcsöt és édességet osztottak vacsorára, de ajándékok is vártak a betérőkre.
A tisztasági csomag mellett süteményt és
szendvicset vihettek magukkal, s olyan
ruhaneműket – meleg zoknit, sálat, sapkát
és kesztyűt – amik különösen fontosak a
hideg télben.

A Magyar Vöröskereszt Kispesti Szervezete is hajléktalanoknak adott karácsonyi
vacsorát december 21-én. A karitatív akciónak évekre visszanyúló hagyománya
van, ám míg korábban az utcán osztotta a
meleg táplálékot a szervezet, két éve már
a nappali melegedőben várják főtt étellel
a rászorulókat karácsony idején – tudtuk
meg a Vöröskereszt kerületi vezetőjétől.
Kökényesi Györgyné elmondta, az ak-
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ciót azért vitték be az utcáról a szociális
intézménybe, mert így nemcsak gondozottjaik, hanem minden hozzájuk érkező
fedél nélküli bemehet a melegedőbe, és ott
tudnak segítséget nyújtani nekik. Az esti
ételosztásra folyamatosan jöttek az emberek, a bejárattól egészen a Báthory utcáig
kanyargott a sor. A karitatív szervezet több
mint 150 főre főzött töltött káposztát, volt
meleg tea, és használt ruhák, cipők között
is válogathattak a hajléktalanok. A vacsora mellé még vitaminkészítményekből,
tartós élelmiszerből és édességekből álló
csomagot is kaptak a nehéz sorsú emberek. A szervezet munkatársai a nappali
melegedő mellett az utcán is gondozzák
a rászorulókat, alkalmanként élelmiszert
– meleg levest, teát, zsíros kenyeret – osztanak, ezek mellett tisztálkodási szerekkel,
gyógyszerrel és kötszerrel is ellátják a hajléktalanokat. A szolgáltatások ﬁnanciális
háttereként a normatív és önkormányzati
támogatásokat, valamint a pályázatokat
említette Kökényesi Györgyné, hozzátéve:
2007-ben szűkösek voltak a pályázati lehetőségek, a pénzek folyósítása is csúszott,
ezért nagy szükség volt azokra a lakossági adományokra, melyekkel szociális
tevékenységüket segítették az emberek.
Az adományokat a jövőben is várják (hétfőtől csütörtökig, 8-16 óra között a Báthory
utca 39.-ben, tel.: 282-9957); főként meleg
ruhára, zoknira, cipőre, sálra, sapkára és
tartós élelmiszerre van szükségük.

Talmácsi
Kispesten
A világbajnok Talmácsi Gábor volt a vendége december 7-én az Üllői úti Szabó
Ervin Könyvtárnak. Az év végén Arany
Sisakot – a motorsport „Oscar-díját” – is
elnyerő versenyző nemrégiben megjelent
„Az életem 200 felett” című önéletrajzi
könyvét népszerűsítette a találkozón. A
Queen együttes „We Are The Champions”
című slágerére menedzserével, Stefano
Favaróval bevonuló bajnokot vastaps fogadta a könyvtárban. Talmácsi röviden
vázolta a 17 versenyből álló idény legfontosabb pillanatait, majd pár szóval a
közönség ﬁgyelmébe ajánlotta a könyvet,
amelyből – mint mondta – a gyermekkortól egészen a világbajnoki győzelemig és a
célokig mindent megtudhatnak az olvasók.
A világbajnok néhány kérdésre válaszolva
beszélt új motorjáról, hangsúlyozta, hogy a
jobb technika ellenére nem bízhatja el magát, és azt is elmondta, szerződése szerint
2009-ben nyergel majd át a 250 köbcentis
géposztályba. A rövid program végén már
csak egy feladata maradt: a kígyózó sorban
dedikálásra váró rajongók könyveit látta el
aláírásával.
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Mikulás-kupa
December első hetében csütörtöktől vasárnapig tartottak a kerületi Mikulás-kupa
sporteseményei az Ady, a Berzsenyi, a
Bolyai, valamint az Eötvös és a Vass iskolákban. A négynapos rendezvényt Gajda
Péter polgármester nyitotta meg. Az óvodások sor- és váltóversenyében a Bóbita
apróságai szerezték meg a győzelmet, az
5-6. osztályos lányok számára rendezett
„partizán kidobósban” az Ady diákjai
remekeltek. Kispályás fociban az Eötvös
(I. korcsoport), az Ady (II. korcsoport),
valamint a Bolyai (III.–IV. korcsoport)
tanulói nyertek. A ﬁúk és a lányok asztalitenisz csapatversenyében egyaránt a Gábor iskolások diadalmaskodtak. December
9-én mintegy nyolcvanan – az óvodáskorú
gyerekektől a nagyszülőkig – teljesítették
a Hűvösvölgy – Határnyereg – Árpád-kilátó – Fenyőgyöngye közötti 5,5 kilométeres
túrát, és még a Mikulással is találkoztak a
kilátónál.

Véradók Mikulása
Izgatott gyereksereg várta a Mikulást december 7-én délután a Kispesti Véradók
Egyesülete ünnepségén a kaszinóban.
A „messziről” jövő Télapó érkezéséig
versekkel, dalokkal telt az idő, a kicsiket
Nyuszi és Maci történetével két pedagógus, Vilonya Ágnes és Glück Gyöngyi is
szórakoztatta. Aztán csengő csilingelt, és
megjött a várva várt Mikulás. A 15 éves
civil szervezet 2000 óta ajándékozza meg
a véradók gyermekeit, unokáit a számukra felajánlott szja 1%-ából. Idén százan
kaptak csomagot, a nagyoknak ezen kívül
könyvutalványt, a kicsiknek játékokat is
hozott a Télapó – tájékoztatta lapunkat Somogyi Lászlóné, az egyesület vezetője.

Kertbarátok
Közös énekléssel kezdődött december
17-én a Kispesti Kertbarát Klub év
végi ünnepi klubestje, melyen a vendégeket Újhelyi István elnök és Tóth
Tibor alelnök köszöntötte. Az egyesület
titkára Köbölkuti Ágnes a 2007-es évet
értékelve elmondta, idén 25 alkalommal
tartottak önképző előadást, ezeken tizenhétszer meghívott szakember, nyolc
esetben klubtag volt az előadó. Tartottak
nyitrai városnézést és jártak Malonyán
az arborétumban. Nagy sikere volt a
tavaszi és őszi dísznövény- és termékkiállításoknak, melyekre több százan
voltak kíváncsiak. A rendezvényen az
éves munka elismeréseként okleveleket
és ajándékokat vehettek át a klub tagjai.

Parlamenti napló

Hajléktalanok
karácsonya

Jegesedés
Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Elmúltak hát az ünnepek. Karácsonykor érezhetően csendesebb lett a város, csendesebb lett
Kispest is. Ideje volt már, hisz decemberben a
legtöbb munkahelyen év végi hajrá van, az ünnepi készülődést folyton tompította a munkahelyi stressz, és erre csak rátett egy lapáttal a
vásárlási láz. Iszonyú tömeg volt a boltokban,
ez plusz stressz volt, az emberek szemmel láthatóan nehezen viselték a közlekedéssel, parkolással, sorban állással járó többletterheket,
és ezt türelmetlenséggel igyekeztek kompenzálni. Pedig mégiscsak advent volt. A város
ünnepi díszbe öltözött, a megszépült Templom

tér az ünnepi díszvilágításban még szebbnek
tűnt. Idén kerültek árusok is, jövőre már talán
standjaik is méltóbbak lesznek az ünnepekhez.
A házak is megszépültek esténként. Nem csupán az ablakokban égtek a pici ünnepi fények,
évről évre több díszes fényfüzér jelenik meg
erkélyeken és más alkalmas helyeken. Karácsonyra pedig talán a stressz is elmúlt, maradt
az ünnep. Régen látott családtagok keresték fel
egymást, egy egész ország élt családi életet.
Ránk is fért. Az elmúlt esztendő ﬁnoman szólva sem a harmónia jegyében telt, a néhány napos „tűzszünet” a közéletnek sem ártott. Idén
még hó is esett, fehér karácsonyunk, fehér szilveszter esténk volt. A szilveszter éj nem a házi
kedvencek ünnepe, a mi kutyánk is szokásos
tartózkodási helye, az udvar helyett a lakásban
vészelte át a tűzijátékok hang- és fényeffektjeit.
Mert tűzijáték idén is volt bőven, bár paradox
módon épp a növekvő füstfelhő miatt egy
idő után ezt inkább sejteni lehetett, mintsem
látni. Az utcákra és a közeli lakótelepre úgy
borult rá a füstfelhő, mintha sűrű köd lenne,
de a tűzijátékok megannyi alkalmi szervezőjét
ez szemmel láthatóan (és füllel hallhatóan)
nem zavarta. Ahogy elmúltak az ünnepek, az
időjárás is rosszabbra fordult, a havazást ónos

Átépítés!
Január 7-én reggel megkezdődött a városháza aulájának átalakítása: a várhatóan február végéig tartó
munka során a régi portát megszüntetik, helyette
új, ügyfélbarát tájékoztatási rendszert építenek ki.
A városházi recepció kialakítása együtt jár az előtér és
az aula átépítésével. Felújítják a műemléki jellegű kaput,
belül szélfogó fotocellás belépési rész épül ki légfüggönnyel, megújul a padlóburkolat, a teljes fogadótér, és
új színt kap a lépcsőház is. Átalakítják az Ügyfélszolgálat előtti várakozó részt, a falra szerelt táblák funkcióját
és a régi porta helyét ügyfélbarát információs pult veszi
át. Az emeletre vezető lépcső mellett mozgássérült WC-t
alakítanak ki, és lesz pelenkázó babaszoba is. Várhatóan
február végére készül el a városháza felújított földszinti
előtere – tudtuk meg a munkát koordináló VAMÜSZ
igazgatójától. Horváth Zoltán elmondta: az átépítés
ideje alatt az ügyfelek a Kossuth utca felőli kapun (C
épület) juthatnak be a polgármesteri hivatalba.
„Polgármesteri programomban vállaltam, hogy nyitottabbá, ügyfélbaráttá tesszük a hivatalt, ennek része az
átalakítás” – hangsúlyozta lapunknak Gajda Péter polgármester.

eső követte. A jég ellepett mindent, az autók
karosszériáit, a szélvédő üvegeket, az úttesteket. A forgalmasabb utakon ezt lehetett kezelni, a kis utcák viszont itt-ott alkalmasabbnak
tűntek korcsolyázásra, mint autózásra. A jég
megtelepedett a növények ágain is, hideg
súlyként terhelve meg mindent, ami zöld. És
sok helyen (tulajdonosa válogatja) jégpáncél
borította a házak előtti járdákat is. A nagy
kérdés: milyen évünk lesz? Ahogy a fáknak,
bokroknak, járdának, úttestnek és autónak,
úgy a közéletnek sem tenne jót a jegesedés. A
hűvös viszony még csak-csak elviselhető, de
a politikai klíma képzeletbeli hőmérője nem
süllyedhet fagypont alá. Mert ez nem csupán
egy közéleti jégkorszakot eredményezne, a
jegesedés egy idő után már érzékelhető lenne
az emberi kapcsolatokban is. Részben sajnos
már érezhető most is. Gyerekeink osztályában, a szomszédi viszonyokban, a munkahelyi
légkörben, itt-ott a családi vitákban is. Itt kéne
megállni. Mert egy közéleti jégkorszakban
semmire sem mennénk szórással, jégoldókkal.
Ez rajtunk múlik. Gandhi egyszer azt mondta:
„Azt a változást, amit a világon szeretnél látni,
kezdd magadon!” Ez végül is újévi fogadalomnak is megteszi.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kispesti önkormányzat rendelete
alapján az ingatlanok tisztántartásáról, ezen belül az épületek
előtti járdaszakasz síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról az ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője köteles gondoskodni. Használónak minősül a lakóépületben bármilyen
jogcímen vagy jogcím nélkül állandóan, vagy ideiglenesen
tartózkodó személy (tulajdonos, bérlő, albérlő, családtag, szívességi használó, látogató).
Fentiek alapján kérjük, hogy a téli időszaknak megfelelő takarításról, csúszás-mentesítésről teljes körűen, vagy házon belüli
megállapodás keretében a feladatot arányosan megosztva szíveskedjenek gondoskodni. Kérjük, hogy ezen kötelezettségnek
tegyenek eleget, mert nem teljesítés esetén az esetleges balesetért az anyagi és erkölcsi kártérítési felelősség a tulajdonost,
használót terheli.
VAMÜSZ

Testületi ülés
A képviselő-testületi ülések időpontja: minden hónap harmadik keddje, 14 óra. A képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok a polgármesteri hivatal honlapján
tekinthetők meg az ülést megelőző hét szerdájától.
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támogatást, illetve esetenként az épület helyreállítási munkáiban is segítenek. A 2006-os
évben több pályázatot is nyertünk az Öszszefogás Közalapítványtól: az étkezési keretünk kiegészítésére, vitaminpótlásra, gyógyszerek kiváltására, mivel sokan szorulnak
gyógyszerszedésre, amiket sokszor sajnos
nem tudnak kiváltani. Másrészt egy úgynevezett utazási pályázaton is sikerrel vettünk
részt. A hajléktalanok nem tudtak eljutni az
orvoshoz, munkahelyre vagy állásinterjúra
sem, mert örökké jegy nélkül utaztak, így
vagy megbüntették őket, vagy nem mertek
felszállni, ezért gondoltuk, hogy az utazás
támogatásával többen eljutnak orvoshoz és
munkahelyre. Sajnos a 2007-es évben ezek
a pályázatok nem nyertek.
- Segítőkészek a kispestiek?

„A lecsúszás gyorsan megy,
visszakapaszkodni sokkal nehezebb”
A legóvatosabb becslések szerint országosan több tízezer hajléktalan ember él az utcákon,
Kispesten is több helyszínen találkozhatunk otthontalanokkal. A téli fagyok a legtöbb fedél
nélküli számára a küzdelmet jelentik az életben maradásért. Kökényesi Györgynével, a Magyar
Vöröskereszt Kispesti Szervezetének vezetőjével munkájukról, programjaikról beszélgettünk.
- Mivel foglalkozik alapvetően a szervezet, és milyen szolgáltatásaik vannak?
- A Magyar Vöröskereszt XIX. kerületi szervezete a kilencvenes években főként hagyományos szociális munkát végzett. Adományokkal, ruhákkal, élelmiszerekkel segítette
a lakosságot, emellett támogatást nyújtott a
gyerekeknek ifjúsági programokban, szervezett ﬁataloknak elsősegélynyújtó versenyeket, valamint különféle programokat.
1995 óta tevékenységünk fő irányvonalát a
hajléktalan-ellátás jelenti, folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és gyarapodó klientúrával működtetünk nappali melegedőt az
Ady Endre úton, ahol naponta mintegy 180
hajléktalan keres fel bennünket. Szolgáltatásaink között szerepel az étkeztetés, a tisztálkodási, a mosási, a pihenési, így például
az olvasási és tévénézési lehetőségek biztosítása. Működik csomagmegőrzés az intézményben, valamint a hozzánk fordulóknak
segítünk a munkakeresésben, havonta három alkalommal érkezik a munkahelyeket
tartalmazó lista, amiből tudnak munkalehetőséget keresni a hajléktalanok, emellett a
kerületünkben is folyamatosan kutatjuk az
alkalmi és hosszabb távú munkalehetőségeket. Segítünk az elveszett vagy megrongálódott iratok pótlásában is. Jelenleg két főállású szociális munkás a nappali melegedőben
dolgozik, ketten kinn az utcán végeznek utcai szociális munkát,egy további kollégánk

pedig az albérleti programunkat segíti.
- Mennyire változott az Önöket felkereső
hajléktalanok száma az elmúlt időben?
- 1995-ben, mivel családi ház jellegű az épület, 60 fő befogadására kaptuk meg a működési engedélyünket. A szám azóta lényegesen megnövekedett, 2006-ban 120 ellátott
felett volt a létszám, 2007-ben pedig már
elértük a 180-at.
- Milyen programokkal tudnak segíteni?
- Tavalyi egyik legjelentősebb programunk
során mintegy 30-40 embert tudtunk szálláshoz juttatni. A program lényege, hogy a Kúttó-erdőben élők elhagyják az erdőt, és vállalják azt, hogy beköltöznek egy albérletbe,
aminek a ﬁnanciális részét egy pályázat útján mi támogattuk. A hajléktalan vagy ebből
a pénzből meg tudta oldani az albérlet ﬁzetését, vagy még emellé kellett keresnie valamilyen munkát, amiből pótolta. Elég sokan
tudtak így elhelyezkedni a munkaerőpiacon,
hiszen rendeződtek körülményeik (gondozott külsővel, kipihenve indulhattak munkába), és így könnyebben is találtak munkát. A
program során összesen 38 kerületi hajléktalant tudtunk elhelyezni albérletben. Ők főként Kispesten, valamint a környező kerületekben kaptak albérletet. Figyeltünk arra is,
hogy a közelben legyenek, mivel a beköltö-
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zések után is folyamatosan látogatjuk őket,
hiszen továbbra is gondozottjaink maradtak.
- Mennyire ment zökkenőmentesen?
- Maguk a hajléktalanok is nagyon várták,
hogy a program elkezdődjön, és lakásba tudjanak költözni, de a kerületiek is meglepően
pozitívan álltak a dologhoz, sokszor ők ajánlottak albérletet.
- Lesz-e folytatása?
- Előzménye nem volt, de nagyon jó lenne,
ha lenne folytatása, mert szükség van rá. Az
egy év, ameddig az albérleti programban támogatni tudjuk őket, kevés idő, hiszen ezalatt még nem mindannyian képesek önállóan gondoskodni magukról, így vannak
olyanok, akinek szükségük lenne még 1 év
támogatásra.
- Miből tartják fenn magukat? Mi biztosítja az anyagi hátteret?
- Normatív támogatásokból, önkormányzati
támogatásból, valamint pályázatokból. Mivel a hajléktalan-ellátás olyan feladat, amit
az önkormányzattól vállaltunk át, ezért évek
óta kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal. Az önkormányzat a tevékenységhez
ingyen biztosítja a helyiséget, valamint az
utcai szociális munka bérköltségéhez nyújt

- A magánember azt tudja adni, ami van
otthon. Felhívásunkra elég sokan hoztak be
olyan használati tárgyakat, amiket szívesen vettek a hajléktalanok, amit köszönünk
szépen. Gondolok itt a meleg ruhára – téli

időben az a legfontosabb – és nem győzzük
hangsúlyozni, hogy az apró dolgok, a fehérnemű, a zokni mindig kelendő, úgyhogy
azt egész évben bármikor szívesen vesszük.
Emellett a pulóvereket és a dzsekiket, takarókat tudják jól hasznosítani. A vállalkozók munkalehetőséggel túl sokan nem
kerestek meg, ez még kezdeti stádiumban
van, de most például egy kerületi pékségben próbaidőn van egy gondozottunk, aki
éjszakánként dolgozik, majd 2-3 hét múlva
kiderül, hogy bírja-e. Számunkra az lenne a
praktikus, ha a kerületben tudnánk őket úgy
elhelyezni, hogy egy darabig nyomon tudjuk
követni életüket.
- Mennyire jellemző, hogy vissza tudnak
kapaszkodni a gondozottjaik?
- Örülünk, ha a harminc százalékot el tudjuk
érni, de ezt is évek alatt, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. A lecsúszás gyorsan
megy, visszakapaszkodni sokkal nehezebb.
Munkalehetőséget azonban szinte csak úgy
tudunk ajánlani, ha képezni tudnák magukat,

ezért keressük a képzési lehetőségeket is.
- Mik az idei tervek?
- Az év felénél fejeződik majd be albérleti
programunk, és reméljük, hogy valamilyen
folytatása is lesz. Dolgozunk újabb programon is, ami munkalehetőséget biztosítana a hajléktalanoknak, amely egyrészt egy
helyben végezhető munka lenne, amihez
az önkormányzattól helyiséget is kapnánk,
másrészt szeretnénk elindítani egy szolgáltatás jellegű munkakiközvetítést is, ezekhez
szeretnénk pályázat útján megtalálni a megfelelő forrásokat. Szellemi vetélkedőt vagy
sportvetélkedőt is szeretnénk szervezni ebben az évben, melynek az elmúlt évben már
volt előzménye, és nagy sikerrel zajlott, a
díjakat a karácsonyi vacsorán osztottuk ki. A
Magyar Vöröskereszt Budapesti Igazgatósága által működtetett hajléktalan ellátó intézményekkel közösen háziorvosi szolgáltatást
szeretnénk bevezetni hajléktalanok számára. Jelenleg keressük a megfelelő helyiséget
a rendelő kialakításához.

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat képviselő-testülete december 18-án tartotta soros
ülését:
- Az év utolsó testületi ülésének első napirendjeként a kispesti rendőrkapitányság új
vezetőjéről tárgyaltak a képviselők: a testület egyetértett dr. Mittó Gábor alezredes
kinevezésével. A polgármester, valamint a
testületet alkotó frakciók vezetői megköszönték az eddigi rendőri vezetőnek a kerület jobb közbiztonságért végzett munkáját.
Dr. Baranyi József alezredest 2008 januárjától az újpesti kapitányság élére nevezte ki
Budapest rendőrfőkapitánya.
- Módosult a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata, a változások
a hivatalban működő irodák feladatköreit
érintik. Többek között – feladatainak változása miatt – Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodára változik az eddigi Városgazdálkodási Iroda elnevezése, valamint két új
iroda létrehozásáról is döntöttek a képviselők. A Zöldprogram Iroda a nevében is szereplő program előkészítését, szervezését és
végrehajtását, míg a Társadalmi Kapcsolatok Irodája civil- és lakossági feladatokat és
pályázatok előkészítését fogja végezni.
- „Zöld Kispestért” polgármesteri díjat alapított a testület. Az új elismerésről a polgármester elmondta, a kerület lakóit szeretnék
ösztönözni vele azért, hogy tisztábbak legyenek a kispesti közterületek. Az évente
adományozható díjjal azoknak a magánsze-

mélyeknek, civil szervezeteknek és társasházi lakóközösségnek a munkáját ismerhetik
el, akik aktívan részt vállaltak a környezet
minőségének javításában, a zöldfelületek, a
természeti értékek megóvásában vagy kezdeményezéseik, programjaik a környezetvédelem területén példaértékűek lehetnek.
- A kerületi „Zöldprogram” részeként szigorította a testület a közterületek rendjéről
és tisztaságáról szóló rendeletet. Mostantól
szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a közterületet beszennyezi, engedély nélkül rak
le szemetet, vagy közterületen lévő tárgyakat, növényeket megrongál.
- Non-proﬁt gazdasági társasággá alakul
az Omega Kht., mivel a gazdasági társaságokról szóló törvény 2009. július 1-jei
hatállyal törli a közhasznú társaságok intézményét. A társaság az Omega Kht. jogutódjaként fog működni.
- Közterületek reklámgazdai tevékenységére kiírandó közbeszerzésről döntöttek
a képviselők. Kispest közterületein a reklám területén jelenleg „kaotikus állapotok
uralkodnak”, minőségi javulást, hatékonyabb szervezést és egységes reklámarculat kidolgozását tesz majd lehetővé az
új tevékenység – fogalmaz az előterjesztés
indoklása.
- Programtervet fogadott el a testület
Wekerle-telep centenáriumára. A rendez-

vénysorozat céljaként a nyilvánosság ﬁgyelmének felkeltését jelölték meg a képviselők. Nagy Tamás, a Wekerlei Társaskör
Egyesület elnöke elmondta, a programtervben azok a kiadványok, programok és
fejlesztések szerepelnek, melyeket részben
vagy egészben az önkormányzat ﬁnanszíroz. Hozzátette, ezen kívül még sok más
program is lesz, melyek megvalósításához
szponzori és pályázati segítséget, valamint
ötleteket is várnak.
- Aktualizálták a képviselők a 2005-ben
készített szolgáltatástervezési koncepciót.
A felülvizsgálatot kétévente szükséges elvégezni, a mostani munka a szociális területet és a kapcsolódó ágazatokat – egészségügy, oktatás, foglalkoztatáspolitika
– értékeli, valamint a következő két évre
fogalmazza meg a feladatokat.
- Kilenc fővel emelte a kerületi „utazó”
– vagyis intézményekhez kijáró – gyógypedagógusok létszámát a testület. A pedagógusok a sajátos nevelési igényű tanulók
különleges gondozásában vesznek részt. A
létszámemelést a Kincsesház Általános Iskola megszűnése indokolta.
- Utolsó napirendként dr. Fried Miklós a
Kőbánya-Kispest metróvégállomás és környékére tervezett beruházással kapcsolatos
önálló képviselői indítványát tárgyalták a
képviselők. A testület úgy döntött, januári
ülésükre tájékoztatást kérnek a beruházótól a fejlesztés jelenlegi helyzetéről
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Vélemények

A 2007-es évről
Nehéz évet zárt a képviselő-testület 2007-ben. Mi a véleményük az önkormányzat elmúlt évéről a frakcióknak?

Fekete László
(MSZP)

Az újév beköszöntével a legtöbben számot vetünk az elmúlt év eseményeivel
és eredményeivel. Jómagam a manapság
– sajnos – divatossá vált pesszimizmussal
szemben jó szívvel gondolok vissza 2007re, és várakozásokkal tekintek az idei év
elé. Az óévben megteremtettük annak
feltételeit, hogy a következő időszak a
további fejlődésről szólhasson. Ennek
érdekében a kerületben, de országos
szinten is több olyan népszerűtlen intézkedés meghozatalára került sor, amely a
többség érdekét szolgálta, de kisebbségi
érdekeket sértett. Ilyen volt a kerületi oktatási hálózat átalakítása, melynek során
intézmények bezárására és átalakítására
került sor az adóforintok jobb felhasználása érdekében. Emellett számos olyan – a
polgármesteri programban szereplő – fejlesztés valósult meg, amely kerületünk
lakóinak biztonságát, kényelmét és komfortérzetének javítását szolgálja. Megvalósult a térﬁgyelő rendszer kialakításának
első fázisa, aminek hatására jelentős mértékben javult kerületünk közbiztonsága.
Intézkedések történtek a köztisztaság
helyzetének javítására is: megkezdődött
a „Zöldprogram” végrehajtása, melynek
eredményei az új évben jelentkeznek
majd. Nagy hangsúlyt kapott a kerületi
sporttevékenység is. Ennek keretében
a Honvéd pályán egy korszerű, minden
igényt kielégítő komplexum kialakítása
van folyamatban adóforintok felhasználása nélkül úgy, hogy a fejlesztés eredményeit mégis mindannyian élvezhetjük. Az
elmúlt évi eredmények sorát még hoszszan folytathatnám, de legfontosabbnak
mégis a gazdálkodásban elért eredmény
említését tartom. Takarékos, megfontolt
gazdálkodással sikerült elérni azt, hogy a
korábbi időszakból származó, valamint a

2007. évre tervezett hiányt sikerült lefaragni, így az újévet 330 millió forint többlettel kezdheti önkormányzatunk. Ezért
megalapozott optimizmussal tekinthetünk 2008-ra, hiszen jó reményünk van
arra, hogy idén több pénz jusson intézményeink fejlesztésére, a közbiztonságra,
sportra és környezetünk tisztántartására
és minden olyan cél megvalósítására, ami
közös érdekünk. Egyúttal megragadom
az alkalmat arra, hogy kerületünk minden lakójának eredményekben gazdag
boldog új évet kívánjak magam és a kerületi MSZP frakció nevében.

Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)

Az elmúlt esztendőben a kormánypártok
2006-os hazugságainak árát kellett megﬁzetnünk, és ez még nagyobb mértékben
folytatódik majd 2008-ban. Ígéreteikkel
gyökeresen ellentétben az MSZP és az
SZDSZ bevezette a vizitdíjat, a tandíjat
és a kórházi napidíjat, megszavazták az
ingatlanadót és most az évtizedes beﬁzetéseinkből összegyűlt állami, szolidaritás
alapú társadalombiztosítási kasszát is
átjátsszák magáncégeknek. Akinek lesz
pénze meggyógyulhat, akinek nem, az
kap majd egy C-vitamint vagy egy kötést
és mehet ahová akar (még ha komoly,
súlyos betegsége van is). Szomorú, hogy
Kispest országgyűlési képviselője is
megszavazta ezeket a sarcolásokat, noha
az emberek pont az ellenkező tartalmú
ígérgetései miatt választották meg. Mindeközben 4 milliárdot költött a kormányzat
saját új irodabútoraira és mintegy 60 ezer
millió forintba fog kerülni a szintén a
hatalom csúcsán lévőknek építendő kormányzati negyed. Eközben Kispesten:
Bezárták Wekerle egyetlen postáját. Iskolákat, óvodákat zártak be és vontak össze.
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Közel 50 pedagógus álláshely szűnt meg.
A Kispest nagy arányú eladósodásáért felelős előző polgármesterasszony jelenleg
politikai főtanácsadóként költségvetési (!)
ügyekben ad tanácsot a polgármesternek.
Ez a négy év során közel 15 millió forint
közpénzbe kerül. Grandiózus városközpont terve készült el milliókért, miközben
a Kossuth téren a Stefánia gödör már
évek óta ott éktelenkedik és állagromlása
komoly balesetveszélyt jelent. Megszűnt
a ﬁatal házaspárok kedvezményes önkormányzati lakáskölcsönének lehetősége. A
lakótelepen az egyik korábban ingyenesen
használható parkolót az önkormányzat
MSZP-SZDSZ-es többsége ﬁzetőssé tette.
A helyi adókat (iparűzési, telek), valamint
a piaci díjtételeket drasztikusan emelte a
kormánypárti többség. Ezen intézkedéseket nemcsak azért támadjuk, mert igazságtalanok, embertelenek és semmiféle
pozitív hozadékuk nincs, hanem azért
is, mert ezek végrehajtására senkitől sem
kapott az MSZP és az SZDSZ felhatalmazást. A Fidesz-KDNP kispesti frakciójának javaslatára és nyomására sikerült
elérnünk, hogy kerületünk agyvérzéses
betegeit már nem Kistarcsára, hanem a
közeli Bajcsy kórházba viszi a mentő. Korábban a kormány ugyanis úgy döntött,
hogy vidékre vigyék a kispesti betegeket.
Ennek megváltoztatását sikerült kikényszerítenünk, és ennek szívből örülünk.
2006-ban sokan azt remélték: egy év múlva már jobban fognak élni. Ennek pont az
ellenkezője lett igaz. Ezzel együtt viszont
egyre többen látnak már világosan…

évet kívánok. 2007 komoly változásokat
hozott a kerület életében. A hatékonyabb
működés és a költségek racionalizálása
miatt több átalakításra került sor. Ezek közül a legnagyobb az oktatási intézmények
összevonása volt. Az akkori döntésünknél
fontos szerepet játszott a költséghatékonyság, ugyanakkor alapvető szempont volt a
meglévő magas szintű oktatás megtartása, a gyermekek érdekeinek védelme. Úgy
érezzük, hogy ebben sikerült a megfelelő
kompromisszumos megoldást megtalálni,
ami mellett a liberális frakció ki tudott
állni. A nagymértékű takarékoskodás
mellett továbbra is a kerület fejlesztése
volt a fő célunk. A Podmaniczky-tervnek
köszönhetően további utakat újítottak
fel Kispesten. A lakosságot leginkább
foglalkoztató közbiztonság területén is új
térﬁgyelő kamerákkal próbáltuk a fejlesztést elősegíteni. Gyermekeink védelme
és a közlekedés-biztonság javításaként
sebességkijelző készüléket szereltünk fel
a Nádasdy utcában. Ezek a megkezdett
programok az idei esztendőben is folytatódnak. A spórolás mellett az elmúlt évben
is segítséget nyújtottunk a szociálisan rászorulók részére. A fentiek következtében
az önkormányzat gazdasági egyensúlya
jelentősen javult, amit a hosszabb távra
tekintve rendkívül fontos, nagy eredménynek tartunk. Tudjuk, hogy ennek a
megtartásához rendkívül nagy kitartásra
van szükség, hiszen mindezeknek csak
akkor volt értelme, ha a megtakarított
pénz nem folyik el más csatornákon. Hiszünk abban, hogy a változások mindenki
számára látható eredményekhez vezetnek.
Ebben az esetben az áldozatvállalás – az
érintettek részéről – nem volt hiábavaló,
az átalakítások könnyebben elfogadhatóak. 2008-ra ennek a fejlődésnek a megtartását, a pénzügyi egyensúly fenntartását
tartjuk a legfőbb feladatunknak.

Nagy Tamás
Gulyás Zoltán

(MDF-FKgP-CÉFKE)

Timár Béla

(SZDSZ)

Mindenek előtt az SZDSZ Kispesti Szervezetének nevében minden Kedves Olvasónak eredményekben gazdag, boldog új

be. A polgármester valóban a programját hajtja végre, s e területen sikeresnek
mondható. E füzetke szerint nálunk minden rendben van. Azt hiszem mégis, aki
itt él, aki kimegy az utcára, az nem osztja
ezt a kincstári optimizmust. A kerület –
hasonlóan az egész fővároshoz – koszos,
rendetlen. A házakat graﬁtik csúfítják, az
utak tisztítása, a közterületek gondozása
sok jogos kritikát vált ki. A „Kispesti
Gödör” nemcsak a város szívében éktelenkedik, de komoly balesetveszélyt
rejt. Minduntalan emlékeztet egy, a város
számára rendkívül káros szerződéskötésre és panamagyanús ingatlanügyre. A
szabálytalanságokat ritkán torolják meg.
Nincs olyan kispesti, aki nem látott még
közterületen italozókat, de olyan is kevés
lehet, aki ezek megbüntetéséről hallott
volna. A szabálytalan építkezés, a közlekedési rend semmibe vétele mindennapos
eset, a büntetés ugyanakkor igen ritka. A
nagy csinnadrattával felállított lakótelepi
rendőrőrs rendőrök nélkül van, a kamerával megﬁgyelt területeket inkább a műholdakról ﬁgyelik. Az iskolák és óvodák
összevonása nem volt zökkenőmentes,
sok szülőt és gyermeket – s persze pedagógust – ért érdeksérelem. Holott ez nem
lenne törvényszerű! A Kispesti Egészségügyi Intézetben az év során nemcsak
több fejlesztés, de több ésszerűtlen, a
betegek érdekeit bántó intézkedés is történt. Kétségkívül, nem minden az önkormányzat hibájából. Nem hallgathatjuk
el: a kerület fejlesztési célú beruházásai
minden esetben politikai vihart váltottak
ki, nem alaptalanul. Mivel ezek még csak
ezután fordulnak célegyenesbe, várhatóak még vádaskodások és „leleplezések”.
A mérlegnek a másik serpenyőjébe is
behelyezvén a fentieket, tán nem billen
annyira a nyelve hamis értéket mutatva.
Azt kívánom Önöknek, Választóknak,
hogy a városházán a város érdekében történjék több, és pártérdekből kevesebb az
új esztendőben.

(Összefogás Kispestért)

„Beszámoló a kispesti önkormányzat
munkájáról” alcímmel a városházi vezetés kiadott egy színes brosúrát, amely
a 2007-ben megvalósult programokról,
eseményekről, eredményekről számol

A mai magyar politikai viszonyoknak
megfelelően most sorolnom kellene,

hogy a jelenlegi vezetés milyen hibákat követett el, és mennyire visszaélt a
hatalmával. Ilyeneket lehetne mondani,
mint például a hozzájuk tartozó, a választásokon vesztes képviselőjelöltek
hadának milliókat ﬁzetnek ki. Az előző
ciklus polgármester-asszonya, aki a
tönk szélére jutatta kerületünket, mintegy 10 milliót kap évente gazdasági
tanácsadóként. Vagy lehetne említeni
a 400 millióért eladott, legalább 600
milliót érő telket a Sibrik felüljáró lábánál. Ehelyett inkább azokat az eseteket
említem, ahol az ÖSSZEFOGÁS KISPESTÉRT EGYESÜLET segíteni tudta
a jelenlegi vezetés támogatható céljait,
vagy a kispestiek számára hasznos
dolgot kezdeményezett. Az oktatási intézményhálózat átalakítása során (ami
egyébként a gyermeklétszám sajnálatos
csökkenése miatt indokolt volt) sikerült
elérni, hogy az óvoda-összevonásnál
ésszerű megoldás szülessen. Sajnos
az iskolák esetén a jelenlegi vezetés
megmakacsolta magát, és a meggyőző
szakmai, vagy egyszerűen csak logikus
érveket ﬁgyelmen kívül hagyva áterőszakolta az eredeti elképzelését. Öröm,
hogy Puskás Ferencről sikerült utcát
elnevezni, méghozzá ott, ahol gyerekeskedett, és később sikereinek egy
jelentős részét elérte. Ezt úgy lehetett
elérni, hogy a fővárosi rendelet módosítására tett javaslatunkat elfogadták.
A képviselő-testület kezdeményezésünkre élt a felterjesztési jogával, és a
szociális törvény igazságosabbá tételét
célzó törvényjavaslatot juttatott el az
Országgyűlésnek. Ez szintén az ÖSZSZEFOGÁS KISPESTÉRT EGYESÜLET indítványára történt. Öröm, hogy
pártállástól függetlenül vettek részt
szakértők a munkában a hivatal szakembereivel közösen. Az ÖSSZEFOGÁS KISPESTÉRT javaslatára folyik
az előkészítése a hátrányos helyzetű,
de egyébként tehetséges gyermekek
felzárkóztatását elősegítő, a jelenleginél kiterjedtebb és hatékonyabb korrepetitor rendszer létrehozásának. A
szakterületet irányító alpolgármester,
és a hivatal illetékes vezetője jóvoltából
egyre közelebb kerülünk a megvalósításhoz. Az ÖSSZEFOGÁS KISPESTÉRT EGYESÜLET a továbbiakban is
támogat minden, Kispest és a kispestiek
számára előnyös javaslatot, függetlenül
attól, hogy kitől származik, vagy éppenséggel népszerűtlen döntéssel jár
együtt. Véleményünk szerint ugyanis a
képviselőnek nem a pártja, vagy a saját
érdekeit, hanem az emberek érdekeit
kell felelősen képviselnie. Ezúton kívánok az ÖSSZEFOGÁS KISPESTÉRT
nevében sikerekben gazdag békés új
esztendőt kispesti lakótársainknak!
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.0016.00 óráig, előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Eördögh Gábor

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Dr. Istvánﬁ Sándor

jegyző fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfőjén 14-18 óra
között. Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon.
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.

Ügyfélszolgálati Iroda

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

Okmányiroda

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

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)

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

2.sz. választókörzet

Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)
Minden hónap második szerda 18-19.30-ig.
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13.

3.sz. választókörzet

Vinczek György (MSZP)

Minden hónap negyedik csütörtök 17-19ig. Vass Lajos Ált. Isk.,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

Szemők Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet

Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap első hétfő 16-18 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet

Lőrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfő 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.

8.sz. választókörzet

Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet

Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)

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

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet

Kránitz Krisztián (MSZP)

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

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap első szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfő 18.30-20
óráig. Polgármesteri Hivatal, előzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő

óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselő

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő

Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap első hétfő, 17.3018.30-ig. Telefonos bejelentkezés:
06-20-460-4172. Kerületi Fidesz Iroda,
Ady E. út 91.

Listás képviselő

Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselő

Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselő

Listás képviselő

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

Listás képviselő

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19
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„Jézus Szíve” Plébánia
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19
óra, szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet jelentkezni.
Wekerletelepi Református Egyházközség
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor.
Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor.
E-mail: wek.reformatus@freemail. hu
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 fél 8 és 18 órakor. Vasárnap: 7, 8.30 (gyerekek és családok szentmiséje),
10 és 18 órakor.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 és
délután 4–5 óráig. Programok a közösségi házban.
Bibliaóra kedden de. 9.30-kor. Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. fél 10-kor.
Új Apostoli Egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján
11.20 óra.

Listás képviselő

Listás képviselő

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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 rázszorultak, 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
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária
út 37.) 10 óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör.
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30
hittan, 18 óra: ifjúsági bibliaóra. Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utolsó vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

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

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)

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

Kispest Központi Református Egyházközség
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail:
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra:
CE bibliaóra, Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konﬁrmáció, 18 órától felnőtt konﬁrmáció. Szerda 18 óra
gyülekezeti bibliaóra, Csütörtök 10 óra: Baba-mama
kör (kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.
A Kispesti-Rózsatéri Református
Egyházközség
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak
(3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek
péntek este 6 óra, felnőtt konﬁrmáció péntek este 8
óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7
óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd
este 6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra,
ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek este 7 óra. Havonkénti együttléteink:
házaskörök (szombat, vasárnap du.), asszonykör (hétfő
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, sok
játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). Lelkészi beszélgetések
telefonon egyeztetett időpontokban.

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselő

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

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

Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2008.
január 4. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és
Kispest pólókat sorsolunk ki. A novemberi számunkban

közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Úgy értem, mielőtt az
üzlet kinyitott volna.”; Nyerteseink: Lenkei Lászlóné (Álmos
u.), Csekő Kálmánné (Kapisztrán u.). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

Felelős kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd. Szerkesztette: Bazsó Zoltán. Korrektor: Villás Dániel. Tördelés:
Ultramarin Design. Fotó: Nyitrai Ferenc. Szerkesztőség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695. E-mail: ujsag@kispest.hu
Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu. Nyomdai előállítás: Egri Nyomda. Terjeszti a 3 Proﬁ Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban. Lapzárta: minden hónap 25. napja. www.kispest.hu
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Csak a Kispest!
A Honvéd szurkolói által alapított nonproﬁt
szervezet, a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület (KLTE) hagyományos
évzáró rendezvényét tartotta december
16-án a Lőrinci Sportcsarnokban. A 3.
CSAK Karácsonyon is kispályás meccsel,
estig tartó labdapattogással búcsúzott az
óévtől a Budapest Honvéd valamennyi
korosztályos utánpótláscsapata; pályára
léptek a női csapat játékosai; a Magyar
Kupa-győztes és az NB I-es tabellán
másodikként telelő „nagycsapat” pedig a
harmadosztályban szereplő B-együttessel mérkőzött meg. Több kategóriában is
kiosztották a 2007 legjobbjainak járó díjakat. Az év labdarúgójának járó Bozsik
József-díjat a Honvéd elefántcsontparti
védőjének, Benjaminnek szavazták meg
a kispesti szurkolók (a 21 éves légiós
mögött Tóth Iván és Hercegfalvi Zoltán
végzett „dobogós” helyeken). Az utánpótlásban dolgozó szakemberek voksai alapján az év legjobb serdülőjátékosa, Zsikla
Norbert kapta a Puskás Ferenc-díjat,
míg a legjobb ifjúsági labdarúgónak járó
Bányai Nándor-díjat Fazakas Gézának
ítélték. A KLTE előkarácsonyi rendezvényén immár hagyományosan Életműdíjjal
jutalmazzák a Honvédért, a kispesti labdarúgásért sokat tett, régi nagy kedvenceket. Idén ez a díj (Puskás Ferenc, Bozsik
József, Faragó Lajos, Grosics Gyula,
Rákóczi László és Tichy Lajos után) az
’50-es évek kispesti Aranycsapatával kétszeres bajnok Törőcsik Istvánt és - posztumusz - idősebb Puskás Ferencet illette
meg.

Elismerés
Pro Familiis Díjat adományozott dr.
Lamperth Mónika munkaügyi miniszter
a kispesti Közös Sors Egyesület elnökének, dr. Mádai Mónikának december
3-án a Fogyatékos Emberek Nemzetközi
Világnapján. A kitüntetést az intézményekben kifejtett kiemelkedő szakmai
tevékenység elismeréseként adományozta
a szakminisztérium a kerületi szervezet
vezetőjének, aki több mint egy évtizede
dolgozik civilként a fogyatékos- és az
ifjúságügy területén mind hazai, mind
nemzetközi szinten.

Drámapedagógia
December 5-én a Móra Ferenc Óvoda,
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
tartotta foglalkozását „A tanítás-tanulás
hatékonyságának növelése drámapedagó-

giai módszerek segítségével” címmel az
Integrációs munkaközösség. Balázs Ágnes (gyógypedagógus, drámapedagógus,
szaktanácsadó, a FPI munkatársa) olyan
játékokat mutatott be, amelyek igazolják,
hogy a kompetencia alapú oktatás egyik
leghatékonyabb formája lehet a drámapedagógia, amely a sajátos nevelési igényű
tanulók fejlesztésében is nagyon jól alkalmazható.
Lux Zsuzsa
munkaközösség-vezető

Jogvédő Fórum
Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelőzése
céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintő kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés);
lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási,
bérleti szerződések véleményezése. Telefonos tanácsadás, időpont egyeztetés hétköznap 12-14-ig. Tel.: 06-20/269-9838.

Felhívás
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete idén is meghirdeti hagyományos versenyeit. Az elsősegélyverseny az
elmúlt évtizedekben egyre professzionálisabb és szakmaibb megmérettetés, évente
több ezer ﬁatal szerez közvetett módon
információt az elsősegélynyújtásról, a
balesetek kezeléséről. A csecsemőgondozási verseny nemrég indult ismét hódító
útjára, haszna a kistestvérek kezelésében,
illetve a későbbi szülői szerepekre való
felkészülésben vitathatatlan. A környezetvédelmi – és egészségnevelési verseny a környezeti károsodásokkal, illetve
azokkal a hatásokkal foglalkozik, melyek
az emberi szervezetre károsan hatnak.
Mindhárom verseny jelentkezési határideje 2008. január 31.
A versenyekkel kapcsolatban érdeklődni
lehet: Horváth Péter Zsoltnál a 06-70/933-86-04-es telefonszámon, valamint a
horvath.peter@voroskeresztbp.hu e-mail
címen.

MSZOSZ-évzáró
A kerületi szervezet életének idei eseményeiről, programjairól tartott beszámoló értekezletet december 19-én az
MSZOSZ Kispesti Területi és Nyugdíjas
Alapszervezete a Kispesti Vigadóban. A
vendégeket a kézimunkakör kiállítása és
karácsonyi műsor is várta a nap folyamán. Az ülésen Gajda Péter polgármester,
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Vinczek György alpolgármester, Somogyi
Lászlóné civil tanácsos, Mihály András, a
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke és az MSZOSZ küldöttje, dr. Martos
Istvánné is részt vett. A polgármester
köszöntőjében az egyik legaktívabb szervezetnek nevezte az MSZOSZ nyugdíjasait, akik szinte mindenhol ott vannak a
kerületben. „Fontos, hogy mindenkinek
példát mutatnak, törődnek egymással”
– hangsúlyozta Gajda Péter. Az év fontosabb eredményei között a biztonságot adó
Térﬁgyelő Programot, az Egészségügyi
Intézet fejlesztéseit, a fővárosi útfelújításokat és a civilekkel való szorosabb
együttműködést említette, majd beszélt
az induló zöldprogramról és a közparkok
rendbetételéről is. „Szükség van az észrevételeikre, tanácsaikra, hiszen az ilyen
aktív kispestiek viszik előre a kerület
ügyét, és együtt szebbé tudjuk tenni Kispestet” – zárta beszédét Gajda Péter.

Adózási határidők
Január 14.: 12-e munkaszüneti nap lévén
a kiﬁzető, munkáltató 14-ig ﬁzeti meg
az általa levont személyi jövedelemadó
előleget vagy magát a levont személyi jövedelemadót, valamint a járulékokat: az
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a
ﬁzetendő társadalombiztosítási járulékot,
az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a baleseti
járulékot, a START-kártyák valamelyikével
rendelkező foglalkoztatott után a 0 / 15 /
25 % járulékot. Az egyéni vállalkozó és a
társas vállalkozó után a vállalkozás eddig
ﬁzeti meg a vállalkozói járulékot.
A fenti kötelezettségekről a foglalkoztató a
0708-as, az egyéni vállalkozó saját magáról
a 0758-as számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag elektronikus formában.
Január 15.: Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő
adózó a 0788-as számú nyomtatványon
adatszolgáltatást ad.
Január 21.: 20-a munkaszüneti nap lévén
21-én, hétfőn esedékes a társasági adóelőleg beﬁzetése, a havi vagy negyedéves
ÁFA beﬁzetése és bevallása, a havi vagy
negyedéves 0701-es bevallás benyújtása, a
fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési
támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségből történő
beszerzés esetén meghatározott adóalanyok
0786-os számú bevallásának benyújtása,
az Európai Közösség más tagállamából
személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi
adószámmal nem rendelkezők 0787-es számú bevallása.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Ingyenes szűrés
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográﬁás szűrővizsgálat. A XIX. kerületben
lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográﬁás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a HT Medical Centerben
(1173 Budapest, Pesti út 177. tel.: 253-6195,
256-4655) vizsgálatra. A vizsgálat január
második hetétől kezdődik. Vegyen részt
Ön is a mammográﬁás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítés- és vizitdíjmentes.
Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Tel.: 465-3823.
A lehetőség adott! Éljenek vele!

Kispesti
művészek
Czeglédi Júlia a Kispesti Pedagógusok
Baráti Köre 2007. évi képzőművészeti táborának „Zemplén gyöngyszemei” című kiállításán vesz részt a Wekerlei Gyermekházban
január végéig. Pál Csaba munkái egyrészt
az Erlin Galériában láthatók január 15-ig,
valamint a X. Fiat Lux csoportos kiállításon
a K.A.S. Galériában.
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület

Köszönjük!
A Kispesti Gyermekekért Mentálhigiénés
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át
részükre felajánlotta. Az így befolyt összeg
2007-ben 167 394 Ft, melyet a Nevelési Tanácsadó tárgyi eszközeinek fejlesztésére, a
gyermekekkel való foglalkozás színvonalának emelésére használunk fel.
Juhász Katalin
a kuratórium elnöke
A Kéz a Kézben Alapítvány (Bp. 1193
Irányi D. u. 2.) köszöni az adózók 1 %-os
hozzájárulását, mely 2006-ban 540 812 Ft
volt. Ezt az összeget az általunk támogatott
tanulásban akadályozott gyermekek és ﬁatalok erdei iskolai programjaira, nyári táboroztatásra, iskolai és szabadidős programok
támogatására és tanulmányi ösztöndíjakra
fordítottuk.
Zelena Noémi
alapítványi titkár
A Harangvirág Bölcsőde alapítványa (Zalaegerszeg u. 158.), a Gyermeki Bizalom
Alapítvány részére a 2006. év 1%-ából befolyt összege: 84 000 Ft. Köszönünk minden
felajánlott összeget, és továbbra is várjuk 1
%-os felajánlásaikat. Az összeget a bölcsőde

kertjének szépítésére, egy faházikó vásárlására fordítjuk. Az alapítvány adószáma:
18252082-1-43.
Kenessey Emma
Az Akupunktúra-Rehabilitáció Alapítvány ezúton mond köszönetet azoknak, akik
adójuk 1%-val támogatták és támogatják. A
2007. évben befolyt összeget, 223 408 Ft-ot a
rendelő korszerűsítésére fordítottuk.
a kuratórium

Babakiállítás
A Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek
Klubja babakiállítást rendezett decemberben
a Berzsenyi utcai Zöld Ágacska óvodában.
Klubunk egyik tagja, Pannika hosszú évek óta
hódol szenvedélyének, a babák gyűjtésének.
Az eltelt évek alatt csodálatosan szép babák
sokasága gyűlt össze, és arra gondoltunk, a
gyűjteményt látni kellene a sok apróságnak,
akik az óvodákba járnak. Elsőként a Berzsenyi utcai Zöld Ágacska óvodában állítottuk
ki a gyűjteményt. A gyerekek csak ámultak a
sok szépség láttán, nevettek, ujjongtak, amikor Pannika megmutatta, melyik baba mit
tud: az egyik táncolt, a másik hajlongott, a
harmadik sétálgatott vagy körbe forgott és
énekelt. Az intézmény mintegy 130 óvodása
kisebb csoportokban nézte meg a babákat,
majd a gyerekekért érkező szülőknek is
nagy meglepetést okozott a kiállított közel
száz baba látványa. Terveink szerint további
óvodákba is elvisszük a kiállítást, valamint
klubunk a Kispesti Kaszinóban is bemutatja
2008-ban a nem mindennapi gyűjteményt.
Huszár Erzsébet
klubtitkár

Évet zárt
a nyugdíjas klub
A Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja 2007. december 19-én tartotta
hagyományos évzáró rendezvényét, mely a
karácsony közös ünnepléséről is szólt. Az
ünnepen sok klubtag vett részt, szinte alig
fértünk el a teremben. Az Adventista Egyház
lelkésze tartott megemlékezést: bibliai idézetekkel utalt arra, milyen fontos egymás megértése és elfogadása. Anikó, aki szintén tagja
az egyháznak, csodálatos énekkel bűvölt el
bennünket, előadásában karácsonyi énekeket hallhattunk, egyik klubtagunk unokája,
Miklós pedig hegedűjátékával varázsolt el
minket. Gyertyát, csillagszórót gyújtottunk,
majd közös éneklés után kívántunk egymásnak boldog karácsonyt. Szendvicsből,
süteményből, narancsból, ﬁnom szörpből
és apróságokból állt a közös uzsonna, de
már mindenki izgatottan várta, mikor jön el
az ajándékosztás ideje. Nem kellett sokáig

várni rá… Aztán a viszontlátás reményében
búcsúztunk el egymástól. Ünnepségünket
támogatás nélkül nem tudtuk volna ilyen
szépen megrendezni, ezért köszönetet mondunk az önkormányzatnak és a Kispesti
Rászorultak Megsegítésére Alapítványnak,
hogy támogatták klubunkat.
Huszár Erzsébet
klubtitkár

Kispesti
Sakkbajnokság
Nagy fegyelemmel és komoly kitartással
játszották végig a kispesti gyerekek a Sakkszövetség 2007. évi bajnokságát, amely öt
héten keresztül tartott. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a győztes és a legbátrabb
kispesti leánysakkozó kupát és aranyérmet,
a dobogósok érmet, emellett mindenki oklevelet és ajándékot is kapott. Vitathatatlanul
a legjobb három versenyző végzett az első
három helyen, és bár a második helyezett
azt állította, le tudja győzni a bajnokot, a
harmadik pedig a másodiknál érezte erősebb
sakkozónak magát, ezúttal ezt bizonyítaniuk
nem sikerült, a bajnok mindenkit legyőzve
Fischer Gábor lett, a második Linzenbold
Ákos, a harmadik pedig Nyárádi Zoltán.
Köszönjük a Kispesti Kaszinó munkatársainak a verseny helyszínének biztosítását, a
szülőknek a szurkolást.
Ádám György
Kispesti Sakkszövetség

„Öregdiák”
karácsony
A Deák Ferenc Gimnázium Öregdiákok
Baráti Köre december 13-án tartotta ünnepi
klubnapját. A programból ezúttal sem hiányzott a vers, az alkalomhoz illő műveket
videón keresztül, neves művészeink előadásában hallgattuk meg. Ezután egy Jeruzsálemről készített ﬁlmet néztünk meg nagy
érdeklődéssel. A 90 éves diáktársunk 2007
januárjában volt a csodálatos úton, szóban
adott tájékoztatást a ﬁlmen látottakról. Nagy
élmény volt látni és hallgatni.
Medgyes Lászlóné

Séta Budapesten
Az MSZOSZ Kispesti Szervezete decemberi sétáját, mint minden évben, a kivilágított
gyönyörű fővárosunkba tette. A csillogó
fények, a sok szép látnivaló, az ünnepi hangulat melegséggel töltötte el szívünket. Alapszervezetünk nevében kívánok mindenkinek
jó egészséget, békés boldog új esztendőt.
Medgyes Lászlóné
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Wekerlei Gyermekház

Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

Teleki u. 50. / Tel.: 282-9826, 282-9736; Fax: 282-9752 E-mail: kmo@kispest.hu, www.kmo.kispest.hu
KEDVES VENDÉGÜNK!
2008. tavaszán ünnepeljük a KMO 85. születésnapját! Kérjük, ha van a művelődési
házzal kapcsolatos eredeti tárgyi emléke
(fénykép, emléklap, újságcikk, plakát, belépőjegy, zászló, stb.) amelyet kölcsönözne
– másolhatóvá tenne részünkre, legyen segítségünkre azzal, hogy megkeres bennünket a
megadott címeken, illetve telefonszámokon.
Ha szeretné, hogy a megújult KMO Művelődési Ház programjairól elektronikus hírlevelet küldjünk Önnek, akkor kérjük, írjon egy
„hírlevél” tárgyú levelet a kmo@kispest.hu
címre, illetve személyesen az információs
szolgálatunknál adhatja meg adatait!
Köszönettel!
a KMO munkatársai
RENDEZVÉNYEK:
Január 11. 20-01 óráig
PÓTSZILVESZTER a Coctail együttessel
Január 13. 10.30 óra
Családi TÁNCHÁZ a Kolompos Együttessel. Csodaszarvas monda, regölés, varázslás,
vadászat, kézműves foglalkozás.
A következő táncház időpontja: február 10.
Január 18-19.
KAPUNYITÁS - a felújított KMO ünnepi
nyitóprogramja
KMO Művelődési Ház (Bp. XIX. Teleki u. 50.)
Január 18. péntek, 18 óra
Déryné terem - MEGNYITÓ
18.30 óra
Tűzcsizmák - a Botafogó táncegyüttes
műsora
19.30 óra
Előtér galéria - EXPOSITIO II.
Művészek, műtermek, művek. - Borsos
Mihály fotói. Kiállítás megnyitó. Válogatás
az Expositio II. című fotósorozatból, mely
kortárs magyar képzőművészek alkotói
műhelyét és legújabb alkotásait mutatja be.
A kiállítás megtekinthető február 6-ig.
20.00 óra
Kultúrkamra - DIAFILMSZÍNHÁZ
Vetítés az Expositio I. és II. című könyvek
teljes képanyagából.
Az első napi programokon a részvétel díjtalan!
Január 19. szombat, 15 óra
Déryné terem - EDITH PIAF
Vári Éva önálló estje, a Budapesti Kamaraszínház vendégjátéka.
Belépődíj: 1 500 Ft.

19 óra:
KULTÚRKAMRA
A mi Sütő Andrásunk – Götz Anna és Rubold
Ödön önálló estje
Az előadást követően beszélgetés a művészházaspárral.
Belépődíj: 1 200 Ft.
Január 21. 17 óra
ÉLETMÓDKLUB
A makrobiotikus táplálkozás előnyei
Előadó: Kövesdi Natália
Teaház, ételkóstoló és könyvvásár.
KIÁLLÍTÁS A NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓTEREMBEN
(Bp. XIX. Ady E. u. 57.)
Január 25-től Katona Zoltán festőművész
MAGYARNÓTA-NÉPDAL DÉLUTÁNOK
Február 2., 15 óra „Fagyban, közepében a
télnek...”
Jegyinformáció és értékesítés a 06-30-2653800 telefonszámon Herr Olivérnél.
ÚJDONSÁG!
Február 2.; március 1.; április 5.; május 3.
SKÓT TÁNCHÁZ – KEZDŐKNEK ÉS
KÖZÉPHALADÓKNAK
A Budapest Skót Tánc Klub (a skóciai Royal
Scottish Country Dance Society társult
tagja) alkalmi bemutatókkal és rendszeres
táncházakkal igyekszik népszerűsíteni a skót
néptáncokat. Táncházunk minden hónap első
szombatján 20-23 óráig várja a skót táncok
iránt érdeklődőket. Az életkor és a nem sem
akadály. Zenél a Dagda együttes!
Belépődíj: 500 Ft.
További információ: www.bstk.hu
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐADÁSSOROZAT ELSŐ ELŐADÁSA
Csütörtöki napokon 18 órától, 2 órában, az
őskortól a görög kultúrán át a női szépségig...
Előadó: Goda Zsuzsa művésztanár
Február 7. Őskori művészet
Belépődíj: 500 Ft.
Új tanfolyamok a megszépült KMO-ban:
DIRTY DANCING TÁNCISKOLA
ÚJDONSÁG! Latin showtánc 12 éves kortól
Január 14-től, hétfőnként 17.30 órakor
OVIS TÁNC
Január 15-től, kedd, csütörtök 16-16.40 óráig
HASTÁNC TANFOLYAM
Új kezdő csoport indul januártól csütörtökön
18-19 óráig. Az első foglalkozás díjtalan!
HATHA JÓGA
Kezdő tanfolyam szerda 18-20 óráig
Bemutató nyílt óra: Január 23. 18 óra
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KISMAMATORNA JÓGAELEMEKKEL
Február 4-től, hétfő, szerda, 9-10 óráig
PILATES TORNA
Február 5-től, kedd, csütörtök 17.30-19 óráig
SZÖVŐTANFOLYAM
kezdőknek 20 órában (5x4 óra, minimális
létszám 6 fő). Február 9-től, szombaton
9-13 óráig. Egyszerű, csíkos pamutszövet
készítése. Szövőkeretet biztosítunk, az árban
benne van az anyagszükséglet is!
ENNEAGRAM TANFOLYAM
A kisázsiai szuﬁk tanításán alapuló – egyre
fejlődő, korunk kihívásához alkalmazkodó
– tanfolyamot ajánljuk:
Önmagunk és mások megismerésére 19-100
éves korig. A tanfolyam 2 napos workshop
jellegű. Tanfolyami időpontok:
1.: Február 16-17. szombat-vasárnap 9.00-16.00
2.: Március 8-9. szombat-vasárnap 9.00- 16.00
Jelentkezési határidő: február 10.
A közeljövőben indul még:
Nyirokmasszázs tanfolyam, Mandalafestő
tanfolyam, Asztrológia tanfolyam, Társastánc tanfolyam
MŰKÖDŐ CSOPORTJAINK:
Képzőművészeti szakkör - kerületi amatőröknek. Csütörtök, 15-17 óráig a Nagy
Balogh János Kiállítóteremben
Vezeti: Udvari Hajnalka iparművész, tanár
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Társaságkedvelők klubja
Bélyeggyűjtők klubja
Akrobatikus rock and roll
Szilva rajziskola
Jazztánc tanfolyam
Gerinctorna
Etka jóga
Shaolin Wushu
Modern ving tsun kung-fu
Gyermek ﬁtness iskola
Art’sok táncstúdió
„Mondj nemet!” - drogellenes és szenvedélybeteg segítő program
Akiknek segítünk: veszélyeztetett ﬁatalok;
szenvedélybetegek; közvetlen hozzátartozók;
oktatási intézmények; civil szervezetek.
Önismereti kreatív műhely
Helyszín: Bp. XIX. ker. Ady Endre u. 57. bejárat a Kisfaludy u. felől
Nyitva tartás:
hétfő: 15-17 óráig, szerda: 15-18 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Nyitrai Zsóka
Jelentkezés a 281-3324-es és a 282-9826-os
telefonszámokon.
A részvétel díjtalan!

Petur u. 7. / Tel.,fax: 282-9895, E-mail: gyermekhaz@kispest.hu, Honlap: www.kispest.hu/gyermekhaz
PROGRAMOK
TARKABARKA PÉNTEK DÉLUTÁNOK
Az előadások mindig 16.30-kor kezdődnek.
Január 11.:
Piroska és a farkas – báb- és mesejáték.
Január 18.:
Táncház – farsang és kézműves foglalkozás:
álarc készítés, arcfestés.
Január 25.:
A tücsök és a hangya – zenés bábjáték.
KIÁLLÍTÁS
Január 31-ig Zemplén gyöngyszemei címmel
a Kispesti Pedagógusok Baráti Körének alkotásai láthatóak. A kiállítás megtekinthető
munkanapokon 8.00 – 20.00 óráig.
FOGLALKOZÁSOK KICSIKNEK

éves korig. Változatos technikák, a térlátás
és esztétikai érzék fejlesztése. Festünk, rajzolunk, nyomatokat készítünk, különleges
eszközöket és technikákat próbálunk ki (kollázs, montázs, frottázs, monotípia, akvarell,
viaszkarc stb.).
Péntek 16.00 – 17.30
Kezdés: január 11.
MANÓ MŰHELY
Jó hangulatban barkácsolunk, formázunk,
festünk üvegre, papírra, gipszre. A gyerekek
elsajátíthatják a népi kismesterségek fortéylyait és a modern technikákat.
6-12 éves korig.
Hétfő 17.00 – 18.30
SZÖSZMÖTÖLŐ
Különböző tárgyak készítése természetes,
szálas anyagokból (raﬁa, csuhé, gyékény,
szalma, kender) 6-14 éveseknek.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Kedd 15.30 – 17.00

ZENEBÖLCSI
Verses-dalos foglalkozás 1-3 éves gyermekeknek.
Hétfő 15.45 –16.25 és 16.30 –17.10
Kezdés: január 14.

JÓGA ÉS A TERMÉSZETES ÉLETMÓD
Koncentráció fejlesztése, egészség megőrzés,
a helyes testtartás, lazító módszerek elsajátítása. kisiskolásoknak 7 – 13 éves korig.
Kedd 17.30 – 18.30

ZENEOVI
3-5 éves gyermekeknek.
Hétfő 17.10 – 17.50
Kezdés: január 14.

ALLEGRO TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
Magas színvonalú táncképzés 7 éves kortól.
A színpadi tánc, a klasszikus balett és a modern táncok alapjai.
Csütörtök 16.20 – 17.50 (12 éves korig);
18.00 – 19.30 (12 év fölött)

RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülők a kodályi elvek
alapján.
Szerda 16.00 –16.30 és 16.45 –17.15
MASZAT MŰHELY
Kreatív kézműves foglalkozás a legkisebbeknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig. Váltóruha szükséges, mert bizony maszatosak
leszünk!
Péntek 9.00 – 9.30, 10.00 – 10.30,
11.00 –11.30
Kezdés: január 11.
Előzetes jelentkezés szükséges!
HÉTRŐFÖS SZÍNPAD
Színjátszókör 6-14 éves korú gyermekeknek.
Drámajátékok, improvizációs játékok sok
mozgással.
Péntek 14.45 – 15.45
FAZEKAS SZAKKÖR
Agyagozás 6-14 éves gyermekeknek. Ismerkedés az agyaggal, korongozás, mázazás.
Péntek 16.30 – 18.00 (kezdés: január 11.)
PAMACS RAJZSTÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 5-12

SAKK SZAKKÖR
Iskolásoknak kezdő és haladó szinten.
Péntek 16.00 – 17.30 (kezdés: január 11.)
GOMBFOCI
Sokak kedvenc gyermekkori játékát elevenítjük fel. Ez a rendkívül szórakoztató játék elsősorban a logikát és gondolkodást fejleszti.
Korosztálytól független.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Péntek 16.00 – 17.30
TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS (KEZDŐ)
20 órás tanfolyam kezdőknek, 12 alapmotívum elsajátítása. Előzetes jelentkezés szükséges!
Csütörtök 17.00 – 21.00
FOLTVARRÁS (HALADÓ)
20 órás tanfolyam haladó szinten. Előzetes
jelentkezés szükséges
Csütörtök 17.00 – 21.00
A FAZEKASSÁG ALAPJAI

Háromhónapos, 24 órás tanfolyam. Korongozás gépi és kézi koronggal, mázazás,
díszítés. A kész munkákat kiégetjük. Az árak
az anyagköltséget is tartalmazzák.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Péntek 18.00 – 20.00
KOSÁRFONÁS
Kéthónapos tanfolyam felnőttek részére. Az
árak az anyagköltséget is tartalmazzák
Előzetes jelentkezés szükséges.
Kedd 17.00 – 20.00
ALLEGRO TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok felnőtteknek
kezdő szintről is. Partner nem szükséges!
Csütörtök 19.40 – 20.30
CHI-KUNG LÉGZÉSEK
Egészségmegőrző és fejlesztő, ősi keleti
technika, mely alkalmas az energiatöbblet
levezetésére, az energiahiány pótlására, a
testenergia aktivizálására.
Kedd 17.00 – 18.00,
csütörtök 17.00 – 18.00
Továbbra is folytatódnak népszerű felnőtt
tanfolyamaink:
TORNA NYUGDÍJON TÚL
Kedd, csütörtök 8.00 – 9.00
és 9.00 – 10.00
NŐI EGÉSZSÉGVÉDŐ TANFOLYAM
Kriston Andrea módszere szerint
SZABÁS-VARRÁS TANFOLYAM.
JÓGA A MINDENNAPOKBAN
Szerda 18.00 – 19.30
KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Három hetente egyszer.
Csütörtök 17.00 – 20.00
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása.
Hétfő 18.00 – 21.00
SZÜLÉS ELŐTT ÉS UTÁN
Őszinte, kötetlen beszélgetések védőnők,
szakemberek vezetésével várandós anyukáknak és pici babásoknak.
Témáink közül: Szülés előtt és után, együttzszülés, testtudat a kismamáknál, testi és lelki
változások szülés után, baba-mama kapcsolat, kismama torna, csecsemőgondozás,
ikerszülés.
Január 23. 10.00 – 11.30
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SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök
végzettséggel, garanciával! Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Dual, Schneider. Tel.: 06/20531-7638, 06/20-542-3529
TELEVÍZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás,
javítás esetén. Megbízható, precíz
munka, garanciával, mérsékelt ár.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Telefon: Kármán Sándor, 276-9235,
06/20-415-1712
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere, nadrág
felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig.
Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel:
282-4247
Gyógypedikűrös-manikűrös házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak,
csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 06/30-9-826-269
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi tetők felújítása garanciával, palatetők javítása. Telefon:
06/20-439-0846, 258-0846, e-mail:
olci@t-online.hu
Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási munkát vállalok! Tel.: 2801271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez
mind, mind az „Építő 98” BT. 06-70311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 2823153, 06-70-215-20-19
KÖNYVELÉS, REGISZTÁLT MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐKÉNT
VÁLLALOM TÁRSASÁGOK TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT, TB, ADÓ ÜGYINTÉZÉSÉT. TEL.: 06/30-393-6815,
EVAHORVATH@TVN.HU
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL,
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TELEFON:
06/70-381-7402
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók,
villanybojlerek szakszerű javítása garanciával. Javítás esetén díjtalan kiszállással. 281-07-69, 06 30 912-1294
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű
lakásfelújítás. Igényes, precíz szakmunka, megbízható szakemberek.

Ingyenes felmérés! Tel.: 06/20-5378099, 295-3998
Épületbádogozás,
fémlemezfedés
készítése. Tetőfelújítás ácsmunkával,
héjazatcsere, zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szakmai hozzáértéssel. 06 30 911 8720
GYÓGYPEDIKŰR,
PEDIKŰR,
MaNIKŰR, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ,
FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ TESTMASZSZÁZS (NEM SZEX), talpmasszázs.
Kérésre házhoz megyek! Ildikó, tel.:
06/20-335-5653, 295-3998
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,
FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERŰ
GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.: 06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Mobil-ﬁx szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa akció! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Bútorgyártás, konyha- és
szobabútor egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás
olcsón. Rakodással is. Sóder, homok,
termőföld. Tel.: 280-9059, 06/30-9968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882
vagy 06-30-251-5872
GYÓGYPEDIKŰRÜS házhoz megy!
Hétvégén is hívható. 276-29-85. Kiszállás díjtalan!
Ha tud olyan kis munkát, amit más
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal.
Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Telefon: 06/70-2-144-235, 280-2542
AJTÓK-ABLAKOK
JAVÍTÁSA,
illesztése, szigetelése, zárak cseréje,
garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704
FÜRDŐKÁDAK
FELÚJÍTÁSA,
CSEMPEFESTÉS
GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.: 06/209274-188
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres). Sóder, homok, föld
megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/
30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, valamint

sérült bútorok javítása. Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.:
06/70-209-6081
Lakásfelújítás, tetőtér-beépítés, építőipari munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Minőségi munka reális
áron, előzetes költségvetéssel. Tel.:
06/20-933-8634, 0670/ 38-49-334,
282-2498
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00,
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc
Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyorsszervíz,
Lakásán minden típusú háztartási gép
javítása garanciával! Kiszállási díj
nincs! Tel.: 285-3488, 06/30-9-5017-17, www.megoldasszerviz.hu
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák. Régi, megsérült kedvenc
könyveit, családi iratait újrakötöm,
illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor,
tel.: 281-4249, 06/30-931-5840
VARRÁS, RUHÁK JAVÍTÁSA,
ÁTALAKÍTÁSA, CIPZÁR CSERE ÉS MINDENNEMŰ JAVÍTÁS.
BEDOLGOZÁST IS VÁLLALOK!
SZÜKSÉG ESETÉN HÁZHOZ IS
MEGYEK. XIX., LEININGEN U.
21. TEL.: 06/70-6323-463, 06/204458-676, 770-2002
Bútorasztalos és épületasztalos munkák, minden szinten, tervezéstől a
kivitelezésig, minőség, garancia. Tel.:
06/20-434-7088
Zár-lakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk,
kerítések, egyéb lakatosmunkák stb.
Tel.: 06/30-961-37-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is! Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-625, 06/20-467-7693
Budapesten és környékén szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást,
laminált parketta lerakását vállaljuk
rövid határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. Hívjon bizalommal! Telefon: 06/30-505-8982,
06/20-805-6743
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig,
bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és tereprendezést is vállalunk!
Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.: 06/30-345-7130
Ha szokott fájni a válla, nyaka, gerince, akkor TELEFONÁLJON!
NAGY TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ MASSZŐR, ORVOSI
RENDELŐBEN, MASSZÍROZÁST
VÁLLAL.
KŐBÁNYA-KISPEST
METRÓVÉGÁLLOMÁSNÁL.
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY. PLESSINGER ZSUZSA,
TEL.: 06/20-512-8669
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Rács, előtető, folyosó-elválasztás,
rácsajtó, fémkerítés, tolókapu, kertkapu, erkélybeépítés, korlát, üvegveranda, egyéb lakatosmunkák és javítások.
Tel.: 284-2540, 06/70-209-4230
Vállalunk kiadványszerkesztést, korrektúrát. Németnyelv-oktatás, korrepetálás, fordítás magyarról németre,
németről magyarra. info@almandin.
hu, Tel.: (30) 665 04 81
Megbízható szakemberekkel szobafestést, mázolást, tapétázást, gipszkartonozást, hideg-meleg burkolást,
villanyszerelést, ácsmunkákat vállalunk. Nagytakarítással is. Tel.: 06/70388-2016, 06/20-998-2369, tel./fax:
365-2662
Okleveles bébiszitter, nyugdíjas pótnagymama szolgálatot vállal. Tel.:
06/20-230-0344
INGATLAN
KISPEST-KERTVÁROSBAN csendes utcában eladó 80 m2-es, két lakószintes, jó állapotú, kétszobás, nappalis ikerház fele kisméretű, szeparált
telekkel. Kocsibeállás megoldott.
Irányár: 26.000.000 Ft. HETING INGATLANIRODA, www.hevertle.hu
291-33-57, 06-30-95-42-326
ELADÓ HÁZAT, HÁZRÉSZT,
LAKÁST KERESÜNK A KERÜLETBEN. RUGALMAS, MEGBÍZÓKKAL KÖLCSÖNÖS EGYETÉRTÉS ALAPJÁN KIALAKÍTOTT
JUTALÉK! HETING INGATLANIRODA. 1194. Bp. Tülök utca 20.
Telefonos időpont egyeztetés: 291-3357, 06-30-954-23-26 www.hevertle.hu
KISPEST-KERTVÁROSBAN
ÚJ
ÉPÍTÉSŰ, 150 nm-es, két teljes szintű, nappalis, amerikai-konyhás, négyszobás, dupla fürdőszobás, igényes
kivitelezésű, szeparált, saját telekkel
rendelkező ikerházak 90%-os készültséggel 34.8 milliós, kulcsrakészen 39
milliós irányáron eladók. HETING
INGATLANIRODA, www.hevertle.
hu 290-74-42, 06-30-281-18-77
KISPESTEN EGYSZINTES, előkertes, 3 szobás, nappalis, amerikaikonyhás, körbejárható, újjáépített
családi ház eladó. HETING INGATLANIRODA. www.hevertle.hu 29074-42, 06-30-281-18-77
Megnyílt Kispest legnagyobb ingatlanirodája! Szeretné ingatlanát gyorsan eladni? Keresi álmai otthonát?
Széles kínálattal várjuk régi- és új
ügyfeleinket. Teljes körű ügyintézés,
felkészült munkatársak. Ingatlancentrum: XIX., Ady Endre út 43. (Báthory-Hunyadi u. Között) Ny.: 9-18.00
óráig. Tel.: 280-5830, 06/70-2488803 www.ingatlan-centrum.eu
ELADÓ
IKERHÁZFÉL
WEKERLÉN!! KÉTSZOBÁS, JÓ
ELOSZTÁSÚ, TETŐTÉR FELÉ
BŐVÍTHETŐ, ELŐ-HÁTSÓ KERT-

TEL, TÉGLÁBÓL ÉPÜLT MELLÉKÉPÜLETTEL,
GÉPKOCSI
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL .GARÁZS ÉPITHETŐ! A HÁZ ÜRES,
TEHERMENTES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! IR. ÁR:19,5M. TEL.:06/
30-46-263-06
KISPESTEN ADY ENDRE ÚTHOZ
KÖZEL, CSENDES UTCÁBAN,
365 NM TELKEN, 2007-BEN TELJESEN FELÚJÍTOTT, 90 NM-ES,
KÉT ÉS FÉLSZOBA HALLOS,
CIRKÓFŰTÉSES, KLÍMÁS, BŐVÍTHETŐ CSALÁDI HÁZ, GARÁZZSAL, MELLÉK ÉPÜLETTEL,
SZÉP, HANGULATOS SZEPARÁLT
KERTTEL ELADÓ! IR. ÁR: 32,5
M FT. TELEFON: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN UTCÁRÓL TELJESEN
KÜLÖNBEJÁRATÚ,
2004-BEN
FELÚJÍTOTT,
1+3
FÉL SZOBÁS CIRKÓFŰTÉSES,
KERTKAPCSOLATOS HÁZRÉSZ,
365 NM KERTTEL, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, CSENDES, SZÉP UTCÁBAN ELADÓ!
IRÁR:28,9 M. TEL.:06/30-9 332592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN
HATLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN FELÚJÍTOTT,
ELSŐ EMELETI, TETŐTÉR FELÉ
BŐVÍTHETŐ, 48 NM, KÉTSZOBÁS, CIRKÓ FŰTÉSES, EGYEDI
KIVITELEZÉSŰ,
HANGULATOS LAKÁS, SAROKKÁDAS
NAGY
FÜRDŐ-SZOBÁVAL,
KERTTEL MELLÉKÉPÜLETTEL,
CSENDES HELYEN ELADÓ!
IRÁR: 15,7 M. TELEFON.: 06/309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN ZOLTÁN UTCÁBAN
NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN ELADÓ,40 NM, EGYSZOBÁS, AMERIKAI KONYHÁS,
ERKÉLYES,
KIFOGÁSTALAN
ÁLLAPOTÚ,
GÁZFŰTÉSES,
KIS REZSIJŰ GARZON LAKÁS!
IRÁR:10,6 M. TEL.:06/309-33-2592, www.ingatlanvarazs.hu 1464
WEKERLÉN KÓS KÁROLY TÉREN
SZÉPEN
FELÚJÍTOTT,
MÁSODIK EMELETI, 54 NM,
CIRKFŰTÉSES, KÉT SZOBÁS,
AMERIKAI KONYHÁS, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ LAKÁS, IGÉNYES BEÉPÍTETT KONYHABÚTORRAL, GÉPEKKEL EGYÜTT
ELADÓ,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL, PINCÉVEL ELADÓ! IRÁR: 16,9M TEL.: 0630-9
332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
1457
KISPESTEN KOSSUTH LAJOS
UTCÁBAN, 110 NÉGYSZÖGÖLES
TELKEN, ELŐKERTES, 97 NM,
RÉGI ÉPITÉSŰ, ÁTLAGOS ÁLLAPOTÚ, KÉT ÉS FÉLSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES CSALÁDI HÁZ
ELADÓ! IRÁR:20,9M. TEL.:06309 332-592, www.ingatlanvarazs.hu
1167

KISPESTEN ÁRPÁD UTCÁBAN
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, EGY
SZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, KISREZSIJŰ HÁZRÉSZ, LEKERÍTETT
20 NM KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL. IRÁR: 6,9 M. JÓKAI
UTCÁBAN SZINTÉN EGYSZOBÁS FELÚJÍTOTT, GÁZFŰTÉSES
HÁZRÉSZ
TÁRSASHÁZBAN
ELADÓ! IRÁR:7,1 M. TEL.:06/309-332.592, www.ingatlanvarazs.hu
Eladó Kispesten a Batthyány u-ban
egy 240 nm-es igényes családi ház
kerttel + 45 nm-es különálló házzal.
IÁ: 40.5 M. Tel.: 06/30-345-7130
0670-609-6602
Kispesten, a Jókai utcában, 100 nöl
telken, kétszintes, 4 szobás + nappali + étkezős ingatlan, fedett 2
kocsibeállással eladó. Megegyezéssel
beszámítok kispesti csendes részen
lévő négyemeletes ház első emeletén
1+2 félszobás tehermentes lakást. Iá.:
28.2 M Ft. Tel.: 378-1111
ELADÓ WEKERLÉN HATLAKÁSOS HÁZBAN FÖLDSZINTI
KÖZPONTIFŰTÉSES
RENDEZETT
OTTHONOS
LAKÁS,
ÁRA 13.9 M/Ft. Hítel- ügyvédi segítség www.ingatlan.com /
supsa ingatlan/ : 06/ 30-98-66-785
PESTLŐRINCEN 584 M2 TELKEN
KÖZPONTI FŰTÉSES, FELÚJÍTANDÓ KB. 72 NM-ES CSALÁDI
HÁZ TELEKÁRBAN 19.7 M/FT
ELADÓ. HITEL- ÜGYVÉDI SEGÍTSÉG WWW.ingatlan.com /supsa
ingatlan/ : 06/ 30-98-66-785
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK ELADÓ LAKÁSOKAT
– HÁZAKAT REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE … ÜGYVÉDI
HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉSI N G AT L A N É RT É K B E C S L É S MEGBÍZHATÓSÁG… TEL: 06/3098-66-785. supsa ingatlan
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2
félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami
különálló, 75 nm-es, kétszobás,
cirkós. 150 nöl-ös kerttel. Ára: 17.2
M Ft. Vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
Wekerlén nagyméretű ikerház fele,
beépített tetőtérrel, garázzsal, alatta
pincével, elektromos kapuval eladó,
vagy beépített tetőtér nélkülire cserélhető. Tel.: 06/20-438-5120
Kispesten, csendes utcában, 150 nöl
teleken eladó egy 3 szintes, igényesen
kialakított 300 nm-es ház. Többgenerációs lakóhelyként vagy vállalkozásoknak is ideális. Iá: 50 millió Ft Tel.:
280-75-09, 06-70-534-0022
Kispesten, csendes utcában, 150 nöl
teleken eladó egy 3 szintes, igényesen

kialakított 300 nm-es ház. Többgenerációs lakóhelyként vagy vállalkozásoknak is ideális. Iá: 50 millió Ft Tel.:
280-75-09, 06-70-534-0022
XIX. Egyedi fűtésű, 2 szobás lakás a
Pannónia úton eladó. Iá.: 10.9 M Ft.
Tel.: 221-3561
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75
nm-es házrész, 2 szobás, cirkós,
nagykonyhás, nagy fürdőszobás,
kerttel, az udvaron van egy kis ház,
ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Telefon:
06/20-427-4559
Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest központi részén, forgalmas helyen. Gyalogos forgalomnál bérelnék
20 nm körüli üzlethelyiséget. Tel.:
06/20-346-9004
Pest megyében Apajon, új családi ház
eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos.
1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft.
Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház eladó,
garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 44 M
Ft. Tel.: 06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, egyedi megoldásokkal,
erkéllyel, pincével. Új nyílászárók,
biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen
felújítva. (Lehetőség + 1, vagy 2 állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3
M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
ELADÓ A VII. SZÖVETSÉG UBAN EGY 47 NM-ES 1.5 SZOBÁS
ÖRÖKLAKÁS A MAGASFÖLDSZINTEN UTCAI ABLAKOKKAL,
PARKETTÁS, GÁZFŰTÉSES IÁ.:
11.2 M TEL.: 0670-609-6602
Wekerle-telepen, 4 lakásos társasházban, felújított hátsó lakás eladó. A lakás tetőtérbeépítéses, 1 + 3 féslzobás,
cirkófűtéses, garázzsal, melléképülettel, hangulatos, szeparált kertrésszel,
terasszal. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/300-9303-990
Kispesten a Jókai u.-ban, 27 nm-es
garzon lakás eladó. Felújított, a ház
kívülről szigetelve. Iá.: 8.199.000 Ft.
Tel.: 06/70-507-3944
Europark mögötti, mertóközeli, 4.
emeleti 59 nm-es 1+2 félszobás
felújítandó panellakás 10,3 millió Ft-ért tulajdonostól eladó. Tel.:
30/5345388
XIX. KISPEST ÓVÁROSÁBAN
FŐ UTCÁBAN 150 NÖL ÖSSZKÖZMŰVES TELKEN ELADÓ
96 NM-ES 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐS, ÖNÁLLÓ, JÓ TÁJOLÁSÚ,
KARBANTARTOTT 30 ÉVES
CSALÁDI HÁZ. PINCE, MELLÉKÉPÜLET VAN. IRÁNYÁR
26.900.000 FT ELADÓ. TEL: 0620-364-4237
www.ilonalak.fw.hu

XIX.
KISPEST
CENTRUMÁBAN 53 NM 1+2 FÉL SZOBÁS,
ERKÉLYES,
KÖVEZETT,
ÚJ
KONYHABÚTOROS,VÍZÓRÁS,
ÖRÖKLAKÁS. IRÁNYÁR: 9.8 M
FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
KISPEST ÓVÁROSÁBAN, JÓKAI
UTCÁBAN 100 NÖL TELKEN, 70
NM, 3 SZOBÁS, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSES, ÖNÁLLÓ CSALÁDI HÁZ IRÁNYÁR: 16.900.000
FT ELADÓ. GÉPKOCSIBEÁLLÓ
VAN. TELEFON: 06-20-364-4237
www.ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN REMEK KÖZLEKEDÉS MELLETT 34 NM-ES
1,5 SZOBÁS GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSES, PARKETTÁZOTT,
KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ, /VEZETÉKEK IS FELÚJÍTVA/ ALACSONY
REZSIJŰ társasházi ÖRÖKLAKÁS
KERTRÉSSZEL / 10 LAKÁSOS
UDVARBAN / IRÁNYÁR: 8.9 M
FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237
www.ilonalak.fw.hu
ÜGYFELEIM RÉSZÉRE KERESEK A KERÜLETBEN ELADÓ
LAKÁST, HÁZAT VAGY HÁZRÉSZT! FELÚJÍTANDÓ IS LEHET.
TELEFON: 06-20-364-4237, www.
ilonalak.fw.hu
Csepelen, 206 nöl telken, masszív,
110 nm, háromszobás ház eladó.
Üres, azonnal költözhető. Irányár:
29,900,000 Ft. 06-30-919-7375
XVIII. Lakatos ltp. négyemeletes
házban IV. Emeleti 43 nm, másfél
szobás, jó állapotú öröklakás eladó.
Irányára: 9,300,000 Ft. Megegyezünk!!! 06-30-919-7375
Csepel Királymajorban Dunaparthoz
közel, panorámás, VII. emeleti, 58
nm, 1+2 fél szobás, étkezős, gardróbos, erkélyes, azonnal költözhető,
tehermentes öröklakás eladó. Irányár:
9,700,000 Ft. MEGEGYEZÜNK!
06-30-919-7375
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL KERESEK WEKERLÉN ELADÓ LAKÁST!!! TERHELT INGATLAN IS
ÉRDEKEL. HÍVÁSÁT VÁROM:
06-30-568-7865
Pestlőrincen, a Vaskút utcában nappali + 2 hálós, 55 nm-es + 12 nm beépített tetőterű sorházi lakás alacsony
rezsivel eladó. Irányár 17,2 M Ft.
Tel.: 06-20-521-3487
Gyorsan költözhető (1-2 hónap)
családi házat, öröklakást keresünk
ﬁzetőképes, megbízható ügyfeleink részére. Sürgős!! Gyors, korrekt
ügyintézés.
Tel.:06-30-357-2164
Kispesten, metró közeli, felújított,
1,5 szobás, erkélyes, légkondicionált,
panel öröklakás eladó az Eötvös utcában. Sürgős! Tehermentes, azonnal
költözhető. Irányár: 8,4M Ft Telefon:
06-30/357-2164
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József Attila lakótelepen 1 szobás,
bútorozott lakás, hosszútávra kiadó.
Kábeltv, internet van. 40.000 Ft + rezsi. Tel.: 06/30-240-8992
Lőrincen 2 szobás, egyedi fűtésű házrész eladó! Csendes részen,
jó közlekedéssel, autóbeállással.
Tiszta, rendes udvar, felújított lakás! Alacsony rezsi, cirkós. Iá.:
14.450.000 Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
Kispesten liftes házban, 59 nm-es,
nagykonyhás, világos, parkra néző,
1+2 félszobás öröklakás eladó! Mi
már tudjuk hova megyünk!- Sietős
Iá.: 9.4 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Kispesten négyemeletes ház első
emeletén 27 nm-es, 1 szobás, felújított lakás eladó! Új konyha, új
nyílászárók+ redőny. Bármikor költözhető! alacsonyabb rezsi. Iá.: 8.1 M
Ft. Tel.. 06/70-319-3427
Kispesten az óváros csendes részén,
150 nm-es, 4 szobás, dupla fürdőszobás, étkezős, cirkós ház eladó!
Több generációnak is megfelel. 150
nöl telken: garázs++ 35 nm-es szoba,
konyha, fürdő. Cirkós ház. Sietős! Iá.:
27 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
ELADÓ LAKÁSOKAT, TÁRSASHÁZAKAT, HÁZRÉSZEKET KERESEK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
SŰRGŐSEN! GYORS ÉRTÉKESÍTÉS, MEGBÍZHATÓSÁG, ÜGYVÉDI HÁTTÉR, HITELÜGYINTÉZÉS! BIZTOSÍTÁSOK, PÉNZÜGYI
TANÁCSADÁS! HÍVJON BIZALOMMAL! RÁB TÜNDE, 06/70319-3427
Pannónia úton 30 nm-es bútorozatlan lakás hosszabb időre kiadó. Tel.:
06/70-377-1355, 258-1277
Wekerlén 8 lakásos társasházban
lévő, önkormányzati lakásomat
(45 nm-es), nagyobbra cserélném.
Wekerleiek jelentkezését várom!
Érd.: 06/20-807-1091
OKTATÁS
A WEKERLEI MOZGÁS-MŰHELY
minden korosztályt szeretettel vár
gerinctorna (felnőtt-gyerek), alakformálás, pilates, aerobic, taj-chi,
hastánc, futóklub foglalkozásaira,
melyet családias hangulatban szakemberek vezetnek. Tel.: 06/70 38161-22, 28-28-445, honlap: www.
wekerleimozgasmuhely.hu

Angoloktatásban nagy gyakorlattal
rendelkező, nyelvterületen is járt,
oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30
KISPEST LEGOLCSÓBB AUTÓSISKOLÁJA! KRESZ-EÜ. tanfolyamhoz adunk könyvet, CD-t,
tesztlapcsomagot. Nyugati autók,
részletﬁzetés! Tel.: 06/30-952-4875
Matematika korrepetálást és felvételire felkészítést vállalok általános iskolásoknak, szükség esetén más tantárgyakból is. Tel.: 06/70-225-5230

EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók.
Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosiés Kádár- rendszer papírrégiségeit,
levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga László,
tel.:280 3116

Általános iskolások pótvizsgára felkészítése és korrepetálása matematikából és más tantárgyakból is, a kertvárosban. Tel.: 06/70-243-4850

Eladó alig használt vízlepergető sí
overál L-es méretű: 4.000 Ft-ért, 1 db
Japán masszírozógép: 16.000 Ft-ért,
2 db 140 X 190 cm-es velúr szőnyeg:
3.000 Ft/db. Tel.: 282-4419

Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelvvizsga, korrepetálás
nagy gyakorlattal, igény esetén 3 fős
csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Telefon: 281-4335,
06/20-211-9077

Eladó nagyméretű pálma, gyermek
BMX kerékpár, íróasztal, éjjeliszekrény, olajkályha, Tv videó hiﬁ állvány, gyermekforgószék, keverőtárcsás mosógép, férﬁ váltós kerékpár.
Tel.: 06-30-606-89-55

DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt stúdióban a legkorszerűbb
módszerekkel, gyors eredménnyel
Kispest központjának közelében.
Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470

Promantor 45 típusú gázkonvektor,
kéménybe köthető, keveset használt
eladó. Á. 17 E. Ft. Tel.: 357-5420

OKTATÁS ÉS FORDÍTÁS angol, spanyol nyelven. Tel.: 06/20-528-4979
Angol, német, lengyel tanítást vállalok. Többéves tapasztalattal és a
megfelelő szakképesítéssel is rendelkezem. Házhoz megyek. Ár: 2000 Ft /
60 perc. Tel.: 0670-381-5005
ÁLLÁS
MUNATÁRSAKAT KERESÜNKI
INTERNACIONÁLIS
CÉGÜNKHÖZ, KIS BEFEKTETÉSSEL SAJÁT
VÁLLALKOZÁSBAN IS. NAGYON
JÓ MEGÉLHETÉST BIZTOSÍT. ÜDVÖZLÖM: 06-70/613-6846
Magas
jövedelemmel
képzési
támogatással(BOI),
gyakorlattal
rendelkezö pénzügyi tanácsadót
keresek. Betanítás is lehetséges.
Jelentkezzen:Trényi Tamásné 06 70
336-83-17 vagy a 287-83-83-as számon.( 9-14-ig)
Új esztendő: komoly lehetőségek pénzügyi területen. Keresem Önt hosszú
távra, ingyenes képzéssel akár felsőfokú végzettség megszerzésében is. Tel.:
2851714 10-12-ig. M: 0630-301-6909

Samsung VC-E805P 8 mm-es
camcorder, megkímélt állapotban,
MEOPTA normál és szuper 8 mm-es
ﬁlmvetítő + orsók+ ﬁlmvágó eladó.
Tel.: 357-9791
Villany fűtőtestek, automata és keverőtárcsás mosógép, olajkályha,
gáztűzhely, elektromos olajradiátor,
80 literes villanybojler, teatűzhely,
női hosszú irhakabát eladók. 06-209-588-805
Ha eladta lakását, házát és kiürített
állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
Jó állapotban lévő dupla bejárati ajtó és
ablakok eladók. Tel.: 06/30-606-8955
Tena pelenka L méretben féláron eladó. Tel.: 06/30-324-0661
Lehel mélyhűtő eladó 1,5 m 6 rekeszes, 11e Ft. Fém állólámpa 9e Ft,
4 ágú csillár 6e Ft Tel.: 06-30-6277058
Vadonatúj fekete lapgitár, tokjával,
Marshall mini erősítővel 26.000
Ft-ért és fénycsöves vadonatúj asztali lámpa 1.200 Ft-ért ELADÓ!
Tel.: 282-11-33, 06/20-323-39-97
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Eladó egy darab távirányítású 40
cm-es teljesen új kishajó 4000 Ftért, 15 literes hengeralakú vörösréz
edény 8.000 Ft-ért, Crowa szerelőkulcs készlet 5000 Ft, vadonatúj golyóscsapágyas csiga 200 kg
terhelésig 5000 Ft. Tel.: 378-3986
Iskolás gyermeknek íróasztal, jó állapotban, székkel, natúr színben, szánkók különböző méretekben eladók.
Tel.: 357-9469 (esti órákban).
Konvektor, öntöttvas FÉG GF40, 4,4
KW. Ár: 18.000 Ft. Gáztűzhely palackkal együtt eladó: 15.000 Ft. Tel.:
280-3528, 06/70-238-4034
Fiatalos nyugdíjas házaspár (3 gyermeket felnevelt) lakásán alkalmanként gyermekfelügyeletet vállal, külföldieknek is. Tel.: 06/70-281-1943

Apróhirdetés díja:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.
Hirdetés feladás módjai:
Telefonon:
260-2449,
06/20-330-3785
Faxon:
260-2449
E-mailen:
ujsag@kispest.hu címen
Levélben:
Szerkesztőség: 1192
Bp., Nádasdy u. 2.
Személyesen:
XIX. Nádasdy u.2. szám
alatti
szerkesztőségben, időpont egyeztetés szükséges vagy a
Kós Károly tér 13. szám
alatt, tel.: 348-0335
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.
Lapzárta: minden hónap
25. napja.
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