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BALOGH EDINA

A Wekerle Centenárium ünnepségsorozat keretében a 10
éves „Barátok közt” produkció
sztárjai látogattak el július
közepén Kispestre,
a Kós Károly térre.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
Megjelenik kéthetente

14. oldal

2008. augusztus 1.

BÕVÜLT A RENDÕRKAPITÁNYSÁG ÁLLOMÁNYA

Több rendőr
2. OLDAL

Huszonhárom új rendőr érkezett
a kispesti rendőrkapitányságra. A
bővülés sokat segít a létszámhiánygondokon, és tovább javíthatja a
kerület közbiztonságát.

VÉLEMÉNY

INTERJÚ

SZABADIDŐ

TIMÁR BÉLA

TURI ERZSÉBET

VINCZEK GYÖRGY

10. oldal

12. oldal

19. oldal

„Szomorú, hogy ebből a
sokak számára komoly
hátrányt okozó ügyből a
pártok, amit csak lehet, ki
akarnak sajtolni a maguk
hasznára.”

„Hiszek a közvetlen
környezet segítő erejében, fontos célom,
hogy jobban bekapcsolódjunk Kispest
életébe is.”

„Fontos, hogy a rászoruló családok gyerekei is
megismerjék, milyen érzés
színvonalas programokon nyaralni a
Balatonon.”

A Kispest, ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4525-ös telefonszámra várjuk
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KÖZBIZTONSÁG

Új rendőrök
érkeztek Kispestre
z új munkatársak
tiszteletére július 23-án ünnepséget rendeztek, melyen
részt vett dr.
Mittó
Gábor
rendőrkapitány,
Gajda
Péter polgármester, Fekete László, az
önkormányzat
közbiztonsági tanácsnoka, valamint
Gulyás Zoltán, a Városüzemeltetési és
Közbiztonsági Bizottság elnöke.
Kispest rendőrkapitánya az új munkatársak érkezése kapcsán a létszámhiány enyhítését hangsúlyozta, míg a
kerület közbiztonsági tanácsnoka határozott fellépést, a törvények betartását és az állampolgárok segítését kérte
a szerdai ünnepségen a frissen végzett
rendőröktől. A polgármester lapunknak elmondta, az önkormányzat lehetőségeihez képest igyekszik mindent
megtenni azért, hogy továbbra is segítse a helyi rendőrök munkáját: korábban már traﬁpaxot és személygépkocsit is adtak a kispesti rendőröknek.

Megújuló utak

Augusztus végén kezdődnek a munkák Kispesten.
dén is tovább folytatódnak az útfelújítások Kispesten, ahol a fő- és tömegközlekedési útvonalak mennyisége
mintegy 33 kilométer. 2002-2004. év
között 7 km-nyi, 2005. évtől pedig (a
Podmaniczky-program keretén belül)
közel 20 km-nyi útszakasz burkolatának felújítása zajlott le – tájékozatta
lapunkat a kerület Városüzemeltetési
és Közbiztonsági Irodája. Megtudtuk,
ebben az évben további kerületi utak
felújítása fog megtörténni. Így megújul
a Zalaegerszeg utcának a Wekerle-telepi
szakasza (a Határ út és a Pannónia utca
között), illetve a Kassa utca is (a Pozsony
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Bontják a KÖKI
felüljárót

Hozzátet te,
már tárgyalt
a
rendőrkapitánnyal
az
új szakemberek lakhatási
problémájának
megoldásáról.
A kerületi közbiztonság javítását szolgálja
az a 2,3 millió
forint is, amit
az év elején
közösen nyert el pályázaton a kerületi
kaptányság, a Kispesti Családsegítő
Szolgálat, valamint a Kispest Közbiztonságért Egyesület. Megtudtuk,
a pénzből a közterületen elkövetett
szabálysértések elleni hatékony felderítés és bizonyítás érdekében digitális
fényképezőgépet és videókamerát vásárolt a rendőrség, a Kispest Közbiztonságért Egyesület „Információval a
köz biztonságáért” címmel konferenciát rendez az ősz folyamán, a családsegítő szolgálat pedig a jövő tanévben
intézménylátogatásokat szervez az
általános iskoláknak, valamint bűnmegelőzési társasjátékot is kidolgozott
gyerekek számára.

PODMANICZKY-PROGRAM

I

HÍREK

ÉLETVESZÉLYESSÉ VÁLT

A júliusi avatót követően 23 rendőrrel bővült a kerületi kapitányság állománya.

A
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utca és a Kolozsvár utca közötti része).
Összesen mintegy tízezer négyzetméter
útfelületet építenek át a közeljövőben.
Az előzetes szakmai, tervezői egyeztetések már megtörténtek, a munkálatok
várhatóan augusztus végén kezdődnek.
Ebben az évben még további útfelújítást
is terveznek a kerületben: a Hunyadi
utcának az Ady Endre út Nagykőrösi út
közötti szakaszán. Az iroda tájékoztatása szerint jelenleg a tervek készítése
zajlik, az érintett szakaszon az útfelújítási munkák kezdete ősszel várható, így
remélhetőleg még idén befejeződik a
burkolat felújítása.

Július 10-én egy darus
kocsi megrongálta
a gyalogos felüljárót, ezért
a nagyobb baj megelőzése
érdekében elbontották az
építmény úttest
feletti részét.

É

letveszély elhárításán dolgoztak néhány napon keresztül a KÖKI-nél július elején. A gyalogos felüljárót egy darus
kocsi annyira megrongálta, hogy azonnali
bontási munkákra van szükség, amelyet a
BKV Zrt. – a terület tulajdonosa – július
16-án elkezdett.
Július 10-én egy darus kocsi megrongálta
a gyalogos felüljáró egy részét. A szakértői
vélemény alapján a felüljárót az ideiglenesen megépített lépcsőtől az úttest feletti
részen a daru okozta sérülés miatt el kell
bontani, csak így előzhető meg a nagyobb
baj, így szüntethető meg az életveszély.
A statikai és a munkabiztonsági szakértő
által kiadott szakvélemény alapján a terület tulajdonosának, a BKV Zrt.-nek szinte
azonnal el kellett kezdenie a munkálatokat, a befejezéshez 72 órát kapott a cég
(a határidőt azóta meghosszabbították). A
bontás elvégzéséhez az ideiglenes lépcsőtől a Vak Bottyán út felőli mozgólépcsőig a

teljes épületet áramtalanítani kellett, és le
kellett választani a közművekről.
munkálatok 4 működő üzletet érintenek a sérült rész közvetlen környezetében: a CBA-t, a Leidál Húskereskedelmi és
Szolgáltató Kft-t, a Metró Patikát és Balogh
Pétert, a nyilvános WC-k üzemeltetőjét.
Az üzletek bérlőinek a határozat kézhezvételét követő 24 órán belül biztosítaniuk
kellett a zavartalan munkavégzéshez szükséges feltételeket, az üzletek és raktárak
kiürítését. A fellebbezés ilyen esetben nem
késleltetheti a munkák megkezdését. Két
üzlet, a CBA és a Leidál Kft. vezetője nem
vette át a személyesen kézbesített határozatot, ők postai kézbesítést kértek. Életveszély-elhárítás esetében azonban a szóbeli
közlés is elegendő a törvény szerint, és ezt
a hatóságok megtették. A BKV Zrt. áramtalanította a területet, majd megkezdődtek
a munkák. A KÖKI-n más munkálatok is
zajlanak majd a következő hetekben.

A

B

ár a Fővárosi Bíróság ítélete alapján a
XVIII. kerületi polgármesteri hivatal
építéshatósága június 27-ei határozatában
leállíttatta a Kőbánya-Kispesti metróállomásnál épülő KÖKI Center szórakoztató
és bevásárló központ építési munkálatait,
a határozat bizonyos munkák elvégzését
továbbra is engedélyezi a területen. A
Műszaki Egyetem szakértőjének véleménye alapján az állag- és vagyonmegóvás,
illetve a károk megelőzése érdekében
egyes munkafázisokat el lehet, sőt el kell
végezni. Ezek folynak a területen a következő hetekben. Az építkezés folytatása érdekében a bírósági döntés ellen az építtető
fellebbezett.
A témával foglalkozik
lapunk Vélemény rovata, az önkormányzat frakcióinak észrevételeit a 10-11.
oldalon olvashatják.
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OLIMPIA

Támogatjuk a kajakost
Kispesti olimpikont támogat az önkormányzat. Paksy Tímea kajakosként vesz részt az ötkarikás játékokon.

K

étszázezer forinttal segíti Paksy Timea kajakos,
kilencszeres
világbajnok
olimpia felkészülését a kerület, a támogatást július 15-én
nyújtotta át az önkormányzat
nevében Gajda Péter polgármester.
Gajda Péter az eseményen kijelentette: büszke lehet a kerület
arra, hogy egy kispesti is részt
vehet az ötkarikás játékokon,
ezért támogatja – erejéhez
mérten – az önkormányzat a
sportolót. A kerületi születésű
és itt is élő olimpikon a Kispestnek elmondta, kilenc éves
korától kajakozik, először a
KSI színeiben, majd 18 éves
korától az MTK-ban. Paksy
Timea az olimpiai keret tagjaként, tartalék kajakosként lesz
jelen pekingi viadalon.
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KITÜNTETÉS

Rongálás Kispesti könyvművest jutalmaztak
a felújított Elismerést kapott a kerületi könyvrestaurátor
téren
O
Vandálok jártak a
Templom téren.
A nemrégiben megszépült köztéren
ismeretlenek
garázdálkodtak.
A kispesti rendőrkapitányság
július 21-én nyomozást indított ismeretlen tettesek ellen,
akik július 18-án a késő esti
órákban garázdálkodtak a
Templom téren. A hangoskodásról és üvegcsörömpölésről
a lakosság értesítette rendőröket. A helyszínre érkező járőrt
a pusztítás nyomai fogadták:
a tettesek a Nagy Balogh János Kiállítóterem két ablakát
és a szomszédos református
templom egyik kapu melletti
hirdetőtáblájának üvegét törték be. Feltételezések szerint
az elkövetők hárman voltak.

klevelet, a kispesti
ön kor mányzat tól
tárgy- és 30 ezer forintos
pénzjutalmat,
valamint polgármesteri
emléklapot vehetett át
Honti Sándor könyvműves
a
„Magyar
kézművesség
2008
– A reneszánsz korának
kézműves
hagyományai” című kiállítás
ünnepélyes eredményhirdetésén július 4-én a
Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban. A kispesti
könyvrestaurátor nak,
Szujkó Szilvia, a közművelődési bizottság
elnöke adta át a díjakat.
A városligeti intézmény harmadik alkalommal
adott otthont a kézművesség
14. seregszemléjének. A kettős tematikájú kiállításon a
magyar Kézművességért Alapítvány, az IPOSZ, a Magyar
Országos Művészi Kézműves
Egyesület és a BKIK Kézműipari Tagozata által kiírt

országos pályázat válogatott
anyaga látható. A közönség
mintegy háromszáz kézműves több mint ötszáz alkotását
– köztük Honti Sándor reneszánsz kódexét – csodálhatta
meg a július 27-ig nyitva tartó
tárlaton a Vajdahunyadvár
földszinti kiállítótermében.

KÖRNYEZET

Virágos Magyarországért
kerület több év után
idén nevezett be újra a
Virágos
Magyarországért
Környezetszépítő Versenyre,
amelyet tizenötödik alkalommal hirdettek meg különböző
minisztériumok, parlamenti
bizottságok, önkormányzati
szervek és civil társaságok.
Országosan több mint 300
település, Budapestről 8
kerület indult az idei megmérettetésen. A versenyen
való részvétel ingyenes, a
települések saját zöldterületi
fejlesztéseikkel – parkok,
fasorok létesítésével, gondozásával, kulturált környezet

kialakításával, közterek, utcák, épületek, intézmények
virágosításával, lakossági növényültetésekkel –, valamint
turisztikai és kulturális értékek megőrzésével, gyomnövények irtásával „neveznek”.
A verseny budapesti zsűritagjai – Kirrné Feicht Ágnes,
Kanászné Szandy Éva és
Szabó Mária kertészmérnökök – július 22-én látogatták
meg Kispestet. A vendégeket
Gajda Péter polgármester
fogadta a Városházán, a megbeszélésen Lipcsei Szabolcs,
a Zöldprogram Iroda vezetője
is részt vett. Bevezetőjében a

polgármester elmondta, vannak ugyan még hiányosságok
„zöldügyben”, de a korábbi
évekhez képest már komoly
előrelépés történt, az önkormányzat 2010-re szeretné
elérni a kívánt eredményt. A
célt a Zöldprogram szolgálja,
amelyről részletesen is beszélt Gajda Péter.
smertette a Zöldprogram
Iroda tevékenységét, az
iroda alá tartozó, hatósági jogkörrel is rendelkező
Zöldkommandó működését,
valamint a közterületek, parkok fenntartását végző KÖZPARK Kft. munkáját. Szólt

I

az úgynevezett „zászlóshajó
projektről” – az elnevezés a
nagyobb kerületi terek rendbetételét jelenti –, amelynek
keretében először a Kossuth,
majd a Városház teret építteti
át az önkormányzat. A folytatásban az Ötvenhatosok
tere és a Kós Károly tér kerül
sorra (a Templom tér már elkészült).
polgármester beszámolt
két, a civil szervezeteket,
intézményeket és a lakosságot is ösztönző kezdeményezésről. A „Fogadj örökbe
egy közteret” programban 16
olyan közösséget támogat a

A

Honti Sándor,
a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban a munkája
elismeréseként kapott
emlékplakettel.

kispesti helyszínt látogatott
meg a zsűri.
kerületbejárást a Bocskai
„sétálóutcában” kezdték,
lakótelepi környezetben. A
kerületbejárás az idei Zöld
Kispestért-díjas
Gyöngykagyló Óvoda kertjében ért
véget. Kanászné Szandy Éva
lapunknak elmondta: összbenyomásuk pozitív a kerületről,
jelentős fejlődést tapasztaltak
a korábbi évekhez képest.
Különösen fontosnak tartják a
lakosság és az önkormányzat
közös erőfeszítéseit, amelyek
eredménye jól látható Kispesten.
redményt a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyben szeptember
végén, október elején hirdetnek
majd. A legszebbnek ítélt kerületnek a fővárosi önkormányzat
ajánl díjat, az országos versenyben győztes város és falu pedig
Magyarországot képviselheti a
2009. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében
(Entente Florale Europe).

A

A kerület is részt vesz az idén 15 éves Virágos Magyarországért Környezetszépítő
Versenyben. A fővárosi zsűri július 22-én Kispest utcáival és tereivel ismerkedett.

A
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Lipcsei Szabolcs,
a Zöldprogram
Iroda vezetője
kalauzolta a zsűritagokat Kispesten

E
kerület eszközökkel, amelyek
egy-egy terület rendbetételét
vállalták. A Zöld Kispestértdíj ugyancsak környezetszépítésért nyerhető el. A cégek
szerepvállalásával kapcsolatban Gajda Péter az Europarkot
említette, ahol a hónap végéig

tartottak a környezetvédelmi
hetek. Az oktatási intézmények
kapcsán pedig a környezeti
nevelésre oktatási programjában kiemelt ﬁgyelmet fordító,
ökoiskola-tag Vass Lajos Általános Iskoláról beszélt. A találkozó végén szóba került az

illegális hulladéklerakás problémája is: Lipcsei Szabolcs elmondta, a kerület tavaly összesen mintegy 20 millió forintot
fordított a legális zöldhulladék
és az illegális szemét elszállítására. A megbeszélést követően a nap folyamán tizennyolc
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Épületmakett
és családi
hagyaték
Az egyik legrégebbi
kispesti ház másolatával és az őslakos
Varju-család hagyatékának újabb darabjaival gyarapodott a közelmúltban
a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény.

A

Török utca 2. makettjét
már a Városünnep alkalmával is láthatták a
kispestiek. Török Ferenc majoros háza az egyik legrégebbi
épület Kispesten: 1869–1871
között épült, majd a későbbi
tulajdonosok hozzáépíttettek.
Az élethű másolat elkészítését
az önkormányzat ﬁnanszírozta.

KÖRNYEZETÜNK

Illegális
szemetelés

B

Varju Kálmán vendéglősnek,
a kispesti Kossuth-szobor
Emlékbizottság
elnökének
szobrával és a család tagjait
ábrázoló festményekkel, valamint az egykori vendéglőhöz
kapcsolható egyéb tárgyakkal
tovább bővült a kerületi „kismúzeum” Varju-hagyatéka. Az
értékes relikviákat Gaál Károlyné Varju Vilma ajándékozta
a gyűjteménynek.

A tárgyak nagyobb része abban az enteriőrben látható,
amelynek mintegy 90 százaléka a családtól származik.
– Hálásak vagyunk érte
– hangsúlyozta lapunknak
a gyűjteményvezető, hozzátéve: – az adományozás
is mutatja, hogy az emberek
számára fontos a gyűjtemény,
szívesen hozzák ide tárgyi
emlékeiket.
Siklós Zsuzsanna arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy kispestin kívül a fővárosban nem
igazán van olyan gyűjtemény,
amely az adott városrész
alapítóitól származó kollekciót őrizne és mutatna be,
pedig – mint mondta – ez az
igazi értéke egy helytörténeti
gyűjteménynek. (A családról
„Varju Kálmán emlékezete”
címmel Gaál Károlyné Varju
Vilma írt a Kispesti Krónika
2004/I. számában.)

ADÓZÁS

Augusztusi adózási határidők
Augusztus 12., kedd:
• A kiﬁzető, munkáltató által
levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, az
egészségügyi szolgáltatási
járulék, az egészségügyi
hozzájárulás, a munkaadói,
a munkavállalói valamint
a vállalkozói járulék beﬁzetése
• Az egyéni vállalkozó által
benyújtandó 0858-as számú,
és a kiﬁzető, munkáltató
által benyújtandó 0808as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a
magánszemélyek személyi
jövedelemadó és járulékköt
elezettségeiről, bejelentendő
adatairól szólnak
• Az egyszerűsített közte-
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herviselési hozzájárulás
(EKHO) bevallása és beﬁzetése.
• A biztosított őstermelők
0858-ös számú havi elektronikus adóbevallása
Augusztus 15., péntek:
• Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési
eszközt értékesítő adózó
adatszolgáltatása
Augusztus 21., csütörtök:
• A társasági adó és a
környezetvédelmi termékdíj
havi adóelőlegének beﬁzetése
• A kulturális járulék havi
előlegének bevallása és
beﬁzetése
• A szakképzési hozzájárulás
féléves előlegének bevallása

és megﬁzetése
• Az innovációs hozzájárulás
havi előlegének bevallása és
megﬁzetése
• A rehabilitációs hozzájárulás
havi előlegének bevallása és
megﬁzetése
• A havi ÁFA, a játékadó
bevallása és beﬁzetése
• A 0801-es számú havi bevallás benyújtása
• a fogyasztói árkiegészítés,
a költségvetési támogatás
igénylése
Szeptember 1.,hétfő:
• A környezetterhelési díj
előlegének beﬁzetése
APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

üntetésre számíthatnak, akik Kispest közterületein pakolják le az építési
törmeléket, a kerti hulladékot
vagy a háztartási szemetet.
Mostantól az önkormányzat
mobilkamerát is bevet ellenük,
hogy visszaszorítsa az illegális
hulladéklerakást. A Zöldkommandó tagjai folyamatosan – 24
órában – ellenőrzik és ﬁgyelik
azokat a helyeket a kerületben,
ahova rendszeresen szállítanak
vagy helyeznek ki illegálisan
szemetet. Ha ilyet tapasztalnak,
kamerával felveszik az esetet,
és a hivatal szabálysértési
eljárást indít az elkövetőkkel
szemben.

WEKERLE-TELEP

Emlékezés

R

övid megemlékezést
tartottak a wekerleiek a
városrész születése alkalmából
július 19-én a Kós Károly
téren. Száz évvel ezelőtt
ekkortájt írta alá I. Ferenc
József a telep létesítéséről
szóló törvényt. Az eseményen
Romhányi András mondott
beszédet, majd a Himnusszal
zárult a megemlékezés.

WIFI

Ingyenes
internet

M

ájustól a Kós Károly
téren, júliustól pedig a
Templom tér felújított részén
lehet ingyenesen internetezni
az arra alkalmas eszközzel a
nemrégiben létesített HotSpot
– nyilvános, vezeték nélküli
(WiFi) internet hozzáférési pont
– jóvoltából. A HotSpotokat a
TV Kispest szerelte fel, a Kós
Károly téri WiFi-azonosítója:
KISPEST_WEKERLE. A
Templom téri WiFi-azonosítója:
KISPEST_TEMPLOM_TER.
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KISPEST

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

„Ha néha elkeserítenek a bosszantó intrikák, akkor megpróbálom a dolgok jobbik oldalát nézni.”

„...cél az, hogy Magyarországon a jog mindenki számára
garantálja a biztonságot.”

Kinek mi a fontos?
A

mikor ezt a cikket írom,
éppen elkezdődött az
igazgatási szünet a
városházán, így én is otthon
vagyok. Nem írom, hogy
szabadságon, mert ha szabin
lennék, akkor nem kellene
csütörtökön, meg vasárnap
és ma is hivatalos ügyekkel
foglalkoznom. Hál’ Istennek azért most több idő jut
a családra. Pláne így, hogy
második gyermekünk Linda, is megszületett az elmúlt
vasárnap éjszaka. Ezért
aztán most nem is bánt annyira az a néhány bosszantó
ügy, ami főleg a KőbányaKispesti Metróvégállomás
átépítése kapcsán került
megint az érdeklődés homlokterébe és borzolta a
kedélyeket. Annyi hazugság, félremagyarázás, téves
információ látott napvilágot

az üggyel kapcsolatban,
hogy egy egész újságot
meg lehetne tölteni azok
cáfolatával, kiigazításával.
Én ezt most nem is tenném,
mert a legelképesztőbb,
legabszurdabb
dolgokról,
azt hiszem, minden kispesti
maga is ítélni tud. Például,
hogy életveszélyes-e az
az épület, melyről maga a
végállomás
tervezője
mondta ki a katasztrófavédelem, az építéshatsági iroda és a tűzoltóság
jelenlétében, hogy az. Lehet-e vádolni az egyik legnagyobb magyar építőipari
céget, hogy délután három
körül, amikor ezrek járnak
a végállomás felé, egyik
vadonatúj gépkocsijukkal
és három munkással a fedélzetén életüket kockáztatva
direkt megrongálnak egy

felüljárót? Mondhatja-e, egy
egyébként a beruházóval
már megegyezett gyógyszerkereskedő, hogy szó
sincs életveszélyről és nem
megy sehová? Mondhatjae egy másik, hogy őt nem
érdekli az arra közlekedő
több ezer kispesti, csak
kapjon már kétszázmillót
és akkor ő egyből leadja
a kulcsot? Önök nyilván
meg tudják ítélni, hogy
miféle mondatok, érvek,
sánta, sanda dolgok ezek.
A többit majd eldönti a
jövő. Szerencsére történnek
azért vidám dolgok is, és
nem csak ez a fura történet
tölti ki a mindennapjainkat. Hiszen elkezdtük az
i n t é z m é ny-fel újí t á s o k a t
– kettőben, a Mórában és
a Mesevárban személyesen
is sikerült megnéznem a

rekonstrukció ütemét. Idén
több mint 150 milliót tudunk költeni óvodáinkra,
iskoláinkra. Öröm volt az
is, hogy részt vehettem
azon az állománygyűlésen,
ahol köszönthettük a 23 új
kispesti rendőrt és az sem
volt utolsó pillanat, amikor
a gazdasági igazgatóval a
féléves költségvetés fölé
hajolva meg tudtuk állapítani, hogy Kispest mind
működési, mind fejlesztési
oldalon pozitívan zárja az
első hat hónapot. Ha néha
elkeserítenek a bosszantó
intrikák, akkor megpróbálom a dolgok jobbik oldalát
nézni, például ez utóbbiakat,
meg azt, hogy van két szép
gyerekem és egy szerető
családom, és ez a legfontosabb. Gondolom ezzel
mindannyian így vagyunk,

Környezetvédelem az Europarkban
Különleges eseménysorozat vette kezdetét július 7-én az Europark bevásárlóközpontban: három héten keresztül környezetvédelemi kiállítás és a szelektív
hulladékgyűjtést népszerűsítő programok várták az érdeklődőket.

A
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bevásárlóközpont július
26-ig tartó, nagyszabású
programsorozata a környezettudatos életmódra igyekezett
felhívni felnőttek és gyerekek ﬁgyelmét. A megnyitón
Gajda Péter polgármester kiemelte, a kispesti Zöldprogramhoz kiválóan illeszkedő
rendezvénysorozat
tovább
erősíti a kerület környezetvédelem iránti elkötelezettségét. Hozzátette, a sorozat
külön erénye, hogy bevonta
az eseményekbe a gyerekeket
is, hiszen – mint fogalmazott
– elengedhetetlen, hogy a
felnövekvő nemzedékek már
környezettudatos szellemben
nevelkedjenek. A kampányban részt vevő cégek képviselői beszédeikben meg-

említették, hogy örömmel
vették ezt a nem mindennapi
kezdeményezést, remélik, az
általuk kínált eseményekre
sokan lesznek kíváncsiak, és
átadhatnak valamit a környezettudatos gondolkodásból.
A megnyitón még a TV2
Naplójának munkatársai is
segédkeztek a hulladékokból
készült szobrok építésében.
A bevásárlóközpont nemrégiben a kerületi általános
iskolák számára írt ki szelektív hulladékgyűjtő versenyt,
ahol a Vass iskola diákjai
szerepeltek a legjobban, a
győztesnek járó jutalmakat
is a megnyitón vehették át.
Az összegyűjtött PET-palackokból, italoskartonokból és
alumínium
italdobozokból
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Szárnyrakelt gondolatok
A

véletlen úgy hozta, hogy
minap a Közlekedési
Múzeum
közelében
akadt dolgom. Az épület előtt
elhaladva egy szoborra lettem ﬁgyelmes. Először nem is
tudtam, hogy miért, de valami
megmagyarázhatatlan
oknál
fogva ismerős volt. Szemügyre
vettem a madarat formázó szobor széttárt szárnyait, markáns
fejét, majd hirtelen, mint egy
villámcsapásként hasított belém
a felismerés: Hisz ez egy turul…
Igen, biztosan az, erősítettem
meg saját magamat az imént tett
felismerésben, a fővárosban több
mint egy tucat van belőlük.
Körülnéztem, de nem láttam
sem árpádsávos zászlót, sem
egyetlen egy turulrajongót sem.
Akkor lehet, hogy ez mégsem
egy turul? Tettem fel magamban
kissé bizonytalanul a kérdést. De
hát egyáltalán, mi fán is terem

ez a mostanában oly sűrűn emlegetett, mitikus madár? A legenda szerint egy turul nemzette
Álmost, így válhatott a madár az
Árpád-ház totemállatává. A köztudatba Arany János „Keveháza”
című verse kapcsán került be a
19. század derekán. A középkori krónikákat latinból fordító
Szabó Károly pedig Arany János
közeli barátja volt, így talán
érthető, hogy műfordításába
miként kerülhetett a barátja által
használt turul elnevezés, az eredeti szövegben található astur,
azaz ölyv helyett.
A turul tehát igazából csak a
19. század második felében
jelent meg a nemzeti ikonográﬁában, ám a millenium idején
és Trianon után egyre nagyobb
népszerűségnek örvendett, és
mára már szilárd helye van a
nemzeti jelképek között. Akkor
mégis, miért került támadások

iparművészek szobrokat készítettek, melyek az áruház
egész területén hatalmas méretekben hirdettték a hulladékok szelektív gyűjtésének jelentőségét. Alkottak belőlük
többek között kaput, csillárt,
pálmafát, fotelt, gólyát és a
gyerekek számára „mézes”

házikót. A programokhoz
számos környezetvédő cég is
csatlakozott, így lehetett látni
többek között hulladékokból
készült ruhakiállítást és régi
molinókból készült egyedi
táskákat, pénztárcákat is.
Megtudtuk, a júliusi események sorában fontos szerepet
kaptak a hulladékok újrahasznosításáról szóló bemutatók.
Hétvégenként road show-kat
szerveztek a gyerekeknek
a szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítésére, melyeken a
játékos feladatok mellett még
környezetismereti tanár is
oktatta a kicsiket. Kiállítottak
egy óriás, 4 méter magas és
2 méter széles – kilencezer
literes – italoskarton-dobozt
is, amelyből egy turmixgépés
víz segítségével július 11-én és
12-én élő bemutató keretében
„újrapapírt” készítettek. Aki
tehát júliusban ellátogatott a
bevásárlóközpontba, mindent
megtudhatott a szelektív hulladékgyűjtésről: mit, hova,
hogyan kell bedobni, valamint hova kerül a hulladék,
és mi lesz belőle.

kereszttüzébe a XII. kerületben
emelt Turul-szobor? A válasz
egyszerű. A szélsőjobboldal
ugyanazt tette a turullal, is
mint annyi más nemzeti jelképpel. Kisajátította magának
1944/45-ben éppen úgy, mint
napjainkban. Szerintük senki
sem lehet magyar, aki nem osztozik idegengyűlölő, rasszista
ideológiájukban, amit kisebbségként a többséget terrorizálva
az egész országra akarnak
erőltetni.
Az ominózus emlékmű esetében
egy jóérzésű magyar embernek
tehát nem azért van rossz érzése,
mert egy turul madár található
rajta, hanem azért, mert éppen egy olyan emlékművön
szerepel, amelyet azon emberek számára állítottak, akiket
hajdani turulrajongók küldtek
halálba. Arról nem is beszélve,
hogy az említett alkotást jog-

talanul építették. Vagyis az
emlékmű nem csupán ízléstelen,
hanem jogellenes is. Az én számomra is, mint minden békés
állampolgár számára, cél az,
hogy Magyarországon a jog
mindenki számára garantálja a
biztonságot. Ezt azonban csak
jogkövető magatartással lehet
biztosítani. Ezért szerintem a
turul emlékművel kapcsolatban
a fő kérdés nem más, minthogy a mai Magyarországon
szélsőjobboldali, megfélemlítő
erődemonstrációval ki lehet-e
kényszeríteni egy jogerős döntés
befolyásolását. És ha igen, akkor mindez hová fog vezetni?
Nem elég csak morfondírozni
ezen a kérdésen. Tettekre van
szükség. Tettekre, és összefogásra, fogalmazódik meg
bennem a gondolat, miközben
lassan végigsétálok a Hermina
úton.

Nemcsak külsejében, de tartalmában is megújult a
TV Kispest Stúdió honlapja.
Ezentúl a www.tvkispest.hu oldalon is lehet nézni
a kerületi csatorna adását. A weboldalon a tévézés
mellett megismerkedhetnek az érdeklõdõk a kispesti mûsorokkal, de a szakemberek a stúdió technikai
lehetõségeirõl is tájékozódhatnak.
A TV Kispest 1,5 órás mûsorát szerdánként és péntekenként újítják meg, melyet minden nap folyamatosan ismétel a csatorna 16 órától egészen éjfélig.
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A KÖKI-ről

Július 10-én egy darus kocsi megrongálta a gyalogos
felüljárót, ezért a nagyobb baj megelőzése érdekében
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elbontották az építmény úttest feletti részét. Mi a véleménye az
önkormányzat frakcióinak a KÖKI-ről?

Fekete László

Timár Béla

(MSZP)

B

izonyára sokan tapasztalták, hogy a hosszú előkészítést követően nemrégiben
megkezdődött a Kőbánya
– Kispesti csomópont környékére tervezett beruházás
politikai, lakossági és civil
kezdeményezések hatására a
közelmúltban megtorpant.
Ez nem csupán azért sajnálatos, mert a korábban balkáni

állapotokat tükröző környék
fejlesztése lelassul, hanem a
lakossági szempontjából legfontosabb, a korszerű közlekedési csomópont kialakítása
is megkérdőjeleződhet, hiszen
ez a beruházó felajánlása
volt, többmilliárdos értékben.
Ráadásul a vállalás szerint a
beruházás során ezen részek
átépítésére kerülne sor először, a kereskedelmi központ
megvalósítása csupán azután,
illetve vele párhuzamosan
történne. A metróállomás,
buszpályaudvar megépítésének, a közút fejlesztésének
ﬁnanszírozására és a környék
rendezésére más lehetőséget

(Összefogás Kispestért)
nem látok, hiszen sem a kerületi, sem a fővárosi önkormányzatnak jelenleg nincs
erre anyagi lehetősége, külső
forrás nélkül még hosszú
évekig a korábbi állapotokat
kellett volna elszenvedniük
az arra lakóknak, illetve
közlekedőknek. Véleményem
szerint a kerület vezetésének
a későbbiekben is a lakosság
többségének érdekeit kell
ﬁgyelembe vennie, amelyek
a kulturált városkép és közlekedési körülmények megteremtését jelentik.
Felelőtlennek és megalapozatlannak tartom azt a politikai
motivációjú félelemkeltésen

és rémhírterjesztésen alapuló kampányt, amit néhány
jobboldali képviselő folytat a
beruházás meghiúsítása érdekében a kezdetektől. A mindannyiunk érdekében történő
fejlődés nem szabadna, hogy
politikai téma legyen. Bízom
benne, hogy a környék eddigi beruházás ellenes lakói a
későbbiekben belátják, hogy
a fejlesztés az ő érdekeiket is
szolgálja, hiszen rendezetté
válik környezetük, ennek következtében – a rémhírekkel
ellentétben – ingatlanuk értéke is emelkedni fog, emellett
kényelmesebbé válik közlekedésük.

Tóthné Szabó Éva

(Fidesz-KDNP)

A

kerület MSZP-SZDSZ-es
vezetői 2005-ben megelőzhették volna a mostanra
kialakult káoszt, csak ﬁgyelembe kellett volna venni az
ott lakó emberek kérését. Több
mint ezer aláírással tiltakoztak
a környéken élő lakók az 1
hektár erdő és 1 hektár füves
sportpálya eltüntetése ellen.
Minden fórumon kérték, hogy
kisebb bevásárlóközpont épüljön, hiszen a térségben élő
embereknek már jelenleg is
a határértékeket meghaladó
zaj- és légszennyezettséget
kell elviselniük. Az akkori
és a mostani szocialista vezetésnél süket fülekre találtak.
Így történhetett meg, hogy a
befektető a közlekedési csomópont és a szomszédos lakótelep közti területen 55.000
nm-es üzletközpontot építhet,

ill. építhetne, ha lenne rá érvényes építési engedélye! A
Főv. Bíróság 2008. jún. 3-án
felfüggesztette az építkezést.
A területen csak állagmegóvás
végezhető! A CÉFO, a Levegő
Munkacsoport, és két érintett
társasház képviselői bírósághoz fordult, hogy a területre
készüljön részletes környezeti
hatástanulmány, a pert meg is
nyerte. Önkormányzatunk a
döntés után is úgy gondolta,
hogy felesleges a befektetőnek azzal bíbelődni, hogy
mindenre kiterjedő méréseket
végezzen, részletes környezeti
hatástanulmány elkészítéséről
írásban lemondott! Soha senki
nem mondta, hogy a metróvégállomást nem kell rendbe tenni, de igen, csak nem mindegy,
hogy mekkora árat ﬁzetünk
érte! A beﬁzetett adóforintja-
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inkból a BKV kötelessége lett
volna.. Az eddig leírtak után
jogosan tesszük fel a kérdést,
ha nincs a befektetőnek érvényes építési engedélye, mit
keresett ott az alvállalkozó darus autója, ami gyanús körülmények között megrongálta az
épület átjáróját? Darus autóval
szoktak állagmegóvást végezni? - Szerintem nem. Ezzel a
károkozással több száz ember
megélhetését tette tönkre. A
kereskedők ellehetetlenítése
már 2007. okt.-ben kezdődött,
ÉMI szakvéleményre hivatkozva tűzveszélyesnek nyilvánították a végállomás épületét. A Főv.Tűzoltó Parancsnokság véleménye szerint ez
nem minősült szakhatósági
állásfoglalásnak, így maradhattak. Most viszont menniük
kell. Életveszélyre hivatkozva

M

indenek előtt le kell
szögezni, hogy a mostani elképzelés a korrekciók
ellenére még mindig eltúlzott
méretű, és a szükségesnél
nagyobb forgalomnövekedést
fog okozni, ha megvalósul.
A jelenlegi állapot konzerválása azonban senkinek sem
szolgálja az érdekét, kivéve
azokat, akik a környéken élőket ki- és felhasználva politikai előnyt szeretnének kovácsolni az általuk is előidézett
zűrzavaros helyzetből.
Sajnos egy városrendezési ügy
pártpolitikai kérdéssé vált, és
ebben ludas az előző vezetés
éppen úgy, mint az igazság
bajnokaként tetszelgő - akkor
is és jelenleg is - ellenzékben
lévő párt.
Hol voltak ők és a pártjuk
akkor, amikor Kispest előző
vezetése elzárkózott attól,
hogy megadja a környéken
élőknek az elvárható tájékoztatást? Azután bukkantak föl,

amikor az egyesületünk által
tartott lakossági fórumon
kiderült, hogy sokakat – jogosan – felháborít a titkolódzó,
visszautasító magatartás, és
ezt az ügyet politikai célra fel
tudják használni.
Ha nem avatkoztak volna
bele, és nem terelték volna
politikai síkra, hanem hagyták volna, hogy az érintettek
továbbra is saját maguk intézzék a KÖKI-ügyet, szerintem egy mindkét fél számára
elfogadható megoldás született volna, és már régen rend
lenne a KÖKI-n.
Vélhetőleg a befektető is nyitottabb lett volna az egyesületünk által tett, a környékbeliek
által is támogatott javaslatokra. Szomorú, hogy ebből a sokak számára komoly hátrányt
okozó ügyből a pártok, amit
csak lehet, ki akarnak sajtolni
a maguk hasznára.
A befektető jelenlegi kompromisszumot kereső ajánlatát is

igyekszik az ellenzék néhány
nagy ambícióktól fűtött tagja megfúrni, ahelyett, hogy
elősegítene egy mindenki
számára elfogadható megállapodást.
Szeretnék egy, az érdekeltek
számára kedvező megegyezést, ami egyaránt ﬁgyelembe
veszi az érintett lakóközösségek által eddig megfogalmazott elvárásokat, a beruházó
lehetőségeinek legnagyobb
mértékű kihasználásával. A
kialakult helyzetben véleményem szerint a ki tudja meddig
tartó háborúskodás és áldatlan
állapot helyett ez szolgálná
leginkább a környéken élők és
a kispestiek érdekét.

Lapunk Vélemény rovatában minden alkalommal az önkormányzat összes frakcióját felkeressük kérdésünkkel, azok írásait tudjuk közölni, akik megtisztelik olvasóinkat véleményükkel – a szerk.

bontják az épületet. A kérdés
az, ha valóban életveszély áll
fenn, akkor hogyan engedhető meg még most is, hogy ott
emberek közlekedjenek? Vagy
ez már senkit nem érdekel? A
cél minél hamarabb kiüríteni
a végállomást. Vajon kinek
állhatott érdekében, hogy
lebontsák az épületet? A rendőrség feladata, hogy kivizsgálja a történteket, ugyanis az
üzlettulajdonosok feljelentést
tettek ismeretlen tettes ellen.
A mi dolgunk pedig, hogy
gondolkozzunk…!

KÖZLEMÉNY

Panel pályázat
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására
kiírt minisztériumi pályázatok
önkormányzati
támogatással
történő kiegészítésére vissza
nem térítendő támogatási keretösszeget hagyott jóvá a 2008.
évi költségvetésében.
A pályázat célja: Az iparosított
technológiával épített (kisblokkos, alagutzsalus, paneles technológiával épített), minimum
10 lakásos lakóépületek energiatakarékos felújításának tá-

mogatása.
A pályázat részvételi feltételeit,
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2005.(VIII.10.) sz. rendeletének II. sz. fejezete tartalmazza.
A rendelet és a jelentkezési lap
átvehető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és
Hasznosítási Irodáján (1195
Bp., XIX. ker. Városház tér
18-20. C. ép. I. emelet 40-41.)
félfogadási időben hétfő 14.00
- 18.00 , szerda 8.00 - 16.30 és
péntek 8.00 - 12.00 óra között.
A pályázatok leadása ugyanitt
történik. Információ a 347-4583

telefonszámon is kérhető.
(A polgármesteri hivatalban
2008. július 28-tól augusztus 8ig igazgatási szünetre kerül sor,
így ebben az időszakban zárva
van.)
A Pályázat teljes anyaga (rendelet, jelentkezési lap) letölthető a
www.kispest.hu oldalról.
Jelentkezési határidő: folyamatos, 2008. augusztus 19. 16.00
óra.
A pályázatokat a Tulajdonosi
Bizottság - soros ülésén - folyamatosan bírálja el (a rendelkezésre álló összeg erejéig), az
eredményről valamennyi pályázó írásos értesítést kap.
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Nyári szünet
a hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink! Budapest
Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testülete
júniusi ülésén megalkotta a
23/2008. (VI.20.) számú rendeletét a 2008. évi igazgatási
szünet elrendeléséről. Ennek
megfelelően 2008. július 28tól augusztus 8-ig, valamint
2008. december 22-től 31ig a törvény által biztosított
lehetőséggel élve a polgármesteri hivatalban igazgatási szünetre kerül sor.
Tájékoztatom Önöket, hogy a
nyári időszakban július 28. és
augusztus 8. között a Polgármesteri Hivatalban rendkívüli
és azonnali ügyek intézésére
telefonügyeletet tartunk. Az
Okmányirodán csak lakcímbejelentés intézésére és az
elkészült okmányok (útlevél,
vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) átvételére
lesz lehetőség a szokásos
ügyfélfogadási időben. Megértésüket ezúton köszönöm.
DR. ISTVÁNFI

SÁNDOR
jegyző
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MÉDIA

„A vár ereje
a védők lelkében
vagyon”
Turi Erzsébetet a felsőoktatási intézmény ügyvezető igazgatóját és
Csekő Melindát, a szakközépiskola megbízott vezetőjét eddigi eredményeikről és jövőbeli terveikről faggattuk.

1

997 óta működik Kispesten a Szegedi Tudományegyetem Budapesti
Konzultációs Központja (a
Budapest Média Intézet) és
2003 óta a „Médiatudományi” Szakközépiskola, melynek szakképzési programjait
szintén a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) akkreditálta.
Az intézmények padsoraiból
az elmúlt évek során közel
ötezer végzett diák került ki.
Júniustól mindkét iskolának
új vezetője van.
Turi Erzsébetet a felsőoktatási
intézmény ügyvezető igazgatóját és Csekő Melindát, a szakközépiskola megbízott vezetőjét eddigi eredményeikről és
jövőbeli terveikről faggattuk.
Kispest: Hogy jött létre az intézet, mi az elmúlt közel másfél
évtized rövid története?
CSEKŐ MELINDA: A Budapest
Média Intézetben 1995 óta
folyik egyetemi szintű kommunikáció szakos képzés. Bár
korábban is voltak újságíró
tanfolyamok az Intézetben, de
azok nem adtak felsőfokú végzettséget. Havas Henrik médiaszemélyiség ötlete alapján, ő és
dr. Szajbély Mihály, a Szegedi
Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára szervezték
meg a Szegedi Tudományegyetem Kihelyezett Konzultációs
Központjaként működő Budapest Média Intézetet. A nálunk
tanuló diákok tehát a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának levelező
tagozatos hallgatói, az egyetem
állítja ki részükre a diplomát.

Turi Erzsébet
a felsőoktatási
intézmény
igazgatója
(balra)

mányi Tanszékén állítják össze.
Az elméleti tárgyakat a Szegedi
Tudományegyetem alkalmazásában levő, megfelelő fokozattal rendelkező egyetemi oktatók tanítják.

Milyen kapcsolat van a Média
Menedzser Oktató Kft. és a
Szegedi Tudományegyetem között?
TURI ERZSÉBET: A Média Menedzser Oktató Kft. üzemelteti
a Szegedi Tudományegyetem
Kihelyezett Konzultációs Központját, de nem csak szervez,
nem csak adminisztratív feladatokat lát el, hanem a gyakorlati oktatás magas színvonalát is biztosítja. A hagyományos
levelező képzésektől eltérően az
Intézetünkben tanulók a kötelezőnél jóval nagyobb óraszámban vesznek részt gyakorlati
foglalkozásokon. Jól felszerelt
stúdióinkban ismert és elismert
gyakorlatvezető tanárok – újságírók, szóvivők, intézményi
kommunikációs szakemberek
– tanítják a szakmai tárgyakat.
Óraadókként olyan gyakorlati
szakembereket
foglalkoztatunk, akik a szakmai toplistákon nagyon jó helyen állnak
– legyen szó médiáról, public
relations-ről, vagy akár a turisztika területéről.
A képzési programot dr.
Szajbély Mihály egyetemi tanár vezetésével a Szegedi Tudományegyetem Médiatudo-

Csekő Melinda
a szakközépiskola
megbízott vezetője
(jobbra)

Az elmúlt években megszaporodtak a kommunikációs képzések országszerte, hogyan
sikerült megtartani az iskola
rangját?
TURI ERZSÉBET: Két dolog miatt. Egyrészt, hogy Gárdonyit
idézzem, a vár ereje a védők
lelkében vagyon: vagyis hozzánk a szegedi egyetemről
olyan tanárok jönnek tanítani, akik országosan az egyik
legmagasabb színvonalat képviselik. Másrészt: képzésünk
legfontosabb sajátossága az
erős gyakorlati jelleg. Azt
mondhatom, sehol máshol a
hallgatók annyi gyakorlati
képzést nem kapnak ezeken a
szakirányokon – az elektronikus média, az írott-nyomtatott
sajtó, a public relations vagy
a nemzetközi kommunikáció
és turizmus területén –, mint
amennyit a mi hálótervünk
biztosít. Tanári karunk közel
150 fős. Nem szeretném, ha a
kimaradottak megbántódnának, de nevek nélkül álljon itt
egy-két példa arra, hogy mely
intézmények munkatársai tanítanak vagy tanítottak intézetünkben: Magyar Televízió,
Kossuth Rádió, Duna TV, RTL
Klub, TV2, Sláger Rádió, Danubius Rádió, Magyar Posta,
Richter. Nem médiasztárok
jelenlétére törekszünk, hanem
olyanokat hívunk, akiknek a

munkáját az akadémiai körök
is elismerik.
Mit tanulhatnak itt a diákok?
CSEKŐ MELINDA: A „Médiatudományi”
Szakközépiskolában négy szakon folytatunk szakképzést: intézményi
kommunikátor,
moderátor,
sportkommunikátor, valamint
sajtótechnikus. Nappali tagozatos képzéseinkre érettségivel
rendelkező 18-23 év közötti ﬁatalokat várunk, míg esti tagozatos képzéseinkre érettségivel
vagy diplomával rendelkező
23 év felettiek jelentkezhetnek.
A bekerülés feltétele az érettségi bizonyítvány megléte és a
sikeres felvételi vizsga, amely
egyben egy pályaalkalmassági elbeszélgetés is. Ez minden
évben augusztus utolsó hetében zajlik. A jelentkezési lap
honlapunkon is megtalálható,
így elektronikus formában is
regisztrálhatják magukat az
érdeklődők. A szakközépiskolai oktatás kétéves, melynek
végén OKJ-s szakmai végzettséget kapnak diákjaink. Programjainkat a szegedi egyetem
akkreditálta, azért ha a BMI-

ben vagy Szegeden kommunikáció- és médiatudomány
alapképzési szakon folytatják
tanulmányaikat a nálunk végezett diákok, akkor a szakképzésben teljesített tantárgyaik
nagy részét az egyetemen elismertethetik.
TURI ERZSÉBET: A BMI-ben
vannak még úgynevezett kifutó képzéseink is, mint a magyar
nyelv és irodalom, valamint
az informatikus könyvtáros
egyetemi szakok, de már mi is
áttértünk a bolognai képzésre.
Nálunk egyelőre kommunikáció- és médiatudomány (BA)
szakon lehet továbbtanulni. Az
őszi szemeszterre még van néhány szabad helyünk, ezekre
pótfelvételizők jelentkezését
várjuk. Az alapszak elvégzése
után mesterszakra jelentkezhetnek azok, akik tanulmányaikat magasabb szinten kívánják folytatni. Azon hallgatóink
számára, akik a hároméves
képzés befejezése után munkát szeretnének vállalni, felsőoktatási tanulmányaik idején
lehetőséget biztosítunk arra,
hogy egy OKJ-s végzettséget
is megszerezzenek. Hallgató-

ink egy része egyébként már
tanulmányai idején is szakmai
területen dolgozik, de jók az
elhelyezkedési esélyei azoknak a diákjainknak is, akik
diplomával a kezükben keresnek munkalehetőséget.
Alkalmazható kommunikációs
ismeretekre éppúgy szüksége
van egy nagyvállalat vezetőjének, mint egy gyermekeit nevelő családanyának. A vezető
olyan ismereteket sajátíthat el,
amelyek segítik tevékenysége,
cége népszerűsítését, a családanya pedig megtanulhatja,
hogyan nevelheti gyermekeit
tudatos és kritikus médiafogyasztóvá.
Mint tudjuk, egyesek a médiát
fegyvernek, mások negyedik
hatalmi ágnak tartják, sokan
pedig félnek tőle. Akik nálunk
végeznek, megtanulják kezelni ezt az eszközt: az információáradatban képesek lesznek
megkülönbözteti a lényeges
információkat a lényegtelenektől és az itt elsajátított
kommunikációs
technikák
alkalmazásával hatékonyan
tudják kifejezni önmagukat,
eredményesen tudják érvényesíteni érdekeiket.

Úgy tudom, tanfolyamokban is
gondolkodnak.
TURI ERZSÉBET: Így igaz, különböző tréningeket és tanfolyamokat is szeretnénk a közeljövőben elindítani. A kiírásokat
szeptember elején fogjuk közzétenni és októbertől, legkésőbb novembertől kezdődnének az oktatások. Szeretnénk
retorikai, kommunikációs, konfliktuskezelés, kreativitás-fejlesztés, prezentációs tréninget
is tartani. Nagy sláger az idén
a korhoz nem kötött, személyre
szabott „hatékony tanulás” tréning. Az egyetemi képzésben
használt proﬁ technikai eszközöket, stúdiókat természetesen
a tréningek résztvevői számára is biztosítani fogjuk, hiszen
sokat lehet abból tanulni, ha az
ember látja, hallja magát különböző helyzetekben.
E tréningekre elsősorban a Kispesten élőket várjuk.
Milyen új tervekkel vette át az
igazgatói széket?
TURI ERZSÉBET: Bár csak a
közelmúltban lettem a Média
Menedzser Oktató Kft. ügy-

vezető igazgatója, már több
mint egy éve dolgozom az Intézetben. Nem mellesleg: komoly szakmai tapasztalatokkal
rendelkezem mind az oktatás,
mind pedig a média területén,
hiszen hosszú időn keresztül
dolgoztam vezetőként különböző köz- és felsőoktatási intézményekben, valamint helyi
televízió-stúdiókban. Az első,
amit idekerülésemkor megtapasztaltam az volt, hogy ebben
az intézményben van erő! Jól
példázza ezt, hogy nagyon sok
volt hallgatónk tér vissza hozzánk azért, hogy munkájával
segítse intézményünk működését. Többek között az ő segítségükkel épp most alakítjuk át
az intézet honlapját, karácsony
körül pedig elindítjuk az online
BMI rádiót, valamint terveink
között szerepel egy online újság létrehozása is, ahol mind
a szakközépiskolások, mind
az egyetemi hallgatók publikálhatnak majd. E médiumok
munkatársai között szívesen
látjuk majd azokat a kispesti
lakosokat is, akik nálunk szeretnének újságíróskodni.
Hiszek a közvetlen környezet
segítő erejében, fontos célom,
hogy jobban bekapcsolódjunk
Kispest életébe is. Jó lenne, ha
jobban megismernének bennünket a kerületben élők, ezért
mi is hozzá szeretnénk járulni
Kispest kulturális életének felpezsdítéséhez.
Szeretném ezeket az erőket
egyesíteni. Sokáig éltem a Balaton mellett, ott azt tanultam:
sok kisebb szellőből jó szél támad, a vitorlát feldagasztja, aztán hasíthatja a habokat a hajó…
Mert „hajózni muszáj”…
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RÖVIDEN

Emléktábla

Rózmann Ákos (1939 – 2005)
magyar-svéd
zeneszerző
és orgonaművész wekerlei
szülőházán helyeztek emléktáblát július 12-én. A Tas
utca 2. számú ház előtt Nagy
Tamás, a Wekerlei Társaskör
Egyesület elnöke köszöntötte
a jelenlévőket, és Loch Gergely, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója,
Rózmann-kutató emlékezett
a zeneszerzőre. Az ünnepségen közreműködött a Dauner
János Baráti Kör.

Házassági évforduló

Az önkormányzat ebben az
évben is köszönteni szeretné
azokat a Kispesten élő házaspárokat, akik 2008-ban
ünneplik 50. házassági évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket személyesen minden héten, kedden és szerdán 14-15
óra között a Báthory u 39.-ben.
Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt és a házasságkötést igazoló okiratot
be kell mutatni. (Időpontot
lehet egyeztetni a 357-9503as vagy a 06-20-340-2552-es
telefonszámon). Jelentkezni
lehet: augusztus 31-ig.

Új iroda

Új irodát nyitott az Üllői út
283. szám alatt az UCB Ingatlanhitel Zrt, a július 8-i
ünnepségen az önkormányzatot Vinczek György alpolgármester képviselte. A cég
pénzügyi szolgáltatásokat
nyújt ügyfelei részére.

Jogi tanácsadás

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 12-14ig. Tel.: 06-20/269-9838.
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BARÁTOK KÖZT

ÁLLÁS

Tévés
sztárok
Wekerlén

Fizika-informatika
szakos tanár

A Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium (1192 Budapest,
Gutenberg krt. 6.) pályázatot
hirdet 1 fő ﬁzika-informatika szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony
határozott idejű – 2008. 08.
21-től 2009.08.20-ig – teljes
munkaidőben történő foglalkoztatásra szól.
A pályázat benyújtásának
feltételei: felsőfokú iskolai
végzettség, egyetem, ﬁzikainformatika szakos középiskolai tanár.

A 10 éves „Barátok közt” produkció sztárjai látogattak el július 11-én a 100 éves
Wekerlére. A népszerű televíziós sorozat
szereplői rajongókkal találkoztak a Kós
Károly téri parkban.

N

agyon sokan várták július
11-én az alkotókat és a
szereplőket a Kós téren, melyhez az eltelt 10 év alatt sok-sok
szállal kötődnek a „Barátok
közt” sztárjai. A 10. születésnapját ünneplő nagysikerű
televíziós sorozat nyitóképén
ezidáig több mint négyezerszer láthatták a nézők a Kós
Károly téri 4. számú házat,
hiszen a sorozat itt Kispesten,
a Wekerlén, ebben az épületben játszódik. A közönségtalálkozón pedig záporoztak a
legnézettebb hazai televíziós
sorozat készítőihez leginkább
a kulisszatitkokat ﬁrtató kérdések. A produkció sztárjai,

a Berényi Andrást alakító R.
Kárpáti Péter, a sorozat Kingája, Balogh Edina, az Emmát
játszó Marenec Fruzsina és
Réti Barna, azaz a ﬁlmbéli
Erik pedig láthatóan barátok
közt érezve magukat, jókedvűen csevegtek a kispestiekkel
és rendületlenül válaszoltak
a kérdésekre. Az évforduló
alkalmából rendezett találkozón Kalamár Tamás producer
elmondta, nagyon örül annak,
hogy ilyen nagy örömmel fogadták a stábot a kispestiek.
A színészek a délután végén
még a történetről is tesztelték
a rajongókat, a legügyesebbek
ajándékokkal térhettek haza.

Pályázati határidő:
2008. augusztus 12.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium 1192 Budapest,
Gutenberg krt. 6. postai címre
történő megküldésével.
A munkáltatóval kapcsolatos
további információ a www.
kdfg.sulinet.hu honlapon található.

A sorozatbeli Emma, Erik,
Kinga és Berényi András
válaszolnak a Kós téren
a kispestiek kérdéseire

Óvodai gyógypedagógiai asszisztens

SZABADIDŐ

Kispesti
természetjárók
A

nappali tájékozódási túraversenyen az általános
iskolások mezőnyében az ifj.
Lehoczki Zoltán, Petrányi Gábor, Papp Márton összeállítású
csapat bronzérmet szerzett,
a páros tájfutó versenyben a
Lehoczki-Petrányi duó aranyérmet nyert Abaligeten, a Természetjáró Gyerekek és Diákok
Országos Találkozóján.
A seregszemlét 19. alkalommal
rendezte meg a Természetjáró
Fiatalok Szövetsége július első
hetében: Kispestet általános
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iskolás kategóriában a Gémes
Természetjáró
Egyesület,
középiskolás
kategóriában
a
Semmelweis
Humán
Középiskola csapata képviselte.
A versenyen az ország
különböző településeiről összesen 23 közép- és 26 általános
iskolás csapat vett részt. Éjszakai és nappali tájékozódási
verseny, 20 illetve 30 km-es
teljesítménytúra, városismereti
és tájfutó verseny valamint
elméleti feladatlap várta a
résztvevőket.

Berci kutya sem hiányzott a találkozóról

Dedikálással ért véget a délután

Kerületi művészek
H

ernádi Paula és Fajka
János
a
Tűzzománc
Művészek Magyar Társasága
csoportos kiállításán vesznek
részt műveikkel Nyírbátorban,
a Báthory várkastélyban augusztus 31-ig. Harasztÿ István
a Pécsi Galériában a Magyar

Kinetikus Művészekkel állít ki, a tárlat augusztus 24ig tekinthető meg. Mazalin
Natália és Janisch Kornélia
közös kiállítása augusztus 9én nyílik Balatonszepezden.
Nikmond Beáta és Tihanyi
Viktor faszobrai az Erdős Rene

házban láthatók. Pál Csaba
önálló kiállítása „Római Napló 0508” címmel július 31én nyílt a K.A.S Galériában.
Ruttkay Sándor rajzaiból nyílik kiállítás augusztus 25-én
17 órakor a kispesti városháza
aulájában.

A Napraforgó Óvoda (1194
Budapest, Karinthy F. u. 6.,
tel./fax: 282-4526) pályázatot
hirdet: 1 fő gyógypedagógiai
asszisztens állás betöltésére.
Pályázati benyújtásának feltételei: felsőfokú képesítés,
gyógypedagógiai asszisztens.
Pályázat benyújtásának határideje: a közzététel napjától
számított 15 nap (a pályázat a
közlönyben augusztus elején
jelenik meg).
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban
Vass Katalin óvodavezető aszszonynál (tel/fax: 282-4526)
A pályázatok részletes kiírásai
a www.kispest.hu oldalon olvashatók.
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)
Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

Vinczek György (MSZP)
Minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig.
Vass Lajos Általános Iskola,
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet

Szemõk Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 18-20 óráig.
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

Lõrinczi György (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

Eördögh Gábor (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet

Kolozsy György (SZDSZ)
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet

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

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)
Minden hónap elsõ szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)
Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal,
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 0
6-20-911-1187

Listás képviselõ

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig.
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK

Rejtvény

A KISPEST újság 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. augusztus 8. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és Kispest pólókat sorsolunk ki.

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „El tudom olvasni, sőt még ismerem is a pasast”;
Nyerteseink: Daróczi Sarolta (Határ út), Szász Istvánné
(Nagysándor J. u.). A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig.
Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484.
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap második szerda, 18-19.30-ig.
Eötvös J. Általános Iskola, Eötvös u. 13.
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselõ

Tóth Tibor (MSZP)
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ

Gulyás Zoltán (SZDSZ)
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Listás képviselõ

Nagy Tamás (MDF)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)
Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17.
kispestert@freemail.hu

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

2008. augusztus 1.

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.
Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. |
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.
Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
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.

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, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.300-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.

„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 délelőtt 9.30-kor.
Játszóház kisgyermekek részére
szerdán délelőtt 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.

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695
E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György ügyvezetõ igazgatók
Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: augusztus 7. www.kispest.hu
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KISPEST

ÁLLÁS

Takarító-kézbesítő
A Wekerlei Gyermekház és
Családi Könyvtár takarítókézbesítő munkakör betöltésére álláshelyet hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony,
három hónapos próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: 1192
Budapest, Petur u. 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény
működéséhez szükséges higiéniai feltételek biztosítása,
kézbesítés.
Illetmény és juttatások: Illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az
irányadó.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: kiváló
szintű szorgalom, önállóság,
kiemelkedő munkabíró képesség. Jó kommunikációs és
konﬂiktuskezelő készség.
Jelentkezési határidő:
2008. augusztus 15.
A jelentkezés módja: Horvay
Marianne igazgatóval a 0620-910-7623-as
telefonon
történő előzetes egyeztetés
szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. augusztus 25.

KÖZLEMÉNY

Tájékoztató
A NYITOTT LÉLEK, a betegségek lelki okainak feltárását
segítő Alapítvány, adószáma:
18190443-1-42.
Közhasznú
tevékenységéről szóló 2007.
évi jelentése: bevételek: 1 267
573 Ft, költségek: 1 450 214
Ft, eredmény: 182 641 Ft. Az
Alapítvány a tevékenységét az
Alapító Okiratban előírt módon végezte.
NYITOTT LÉLEK
ALAPÍTVÁNY

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ
PETUR UTCA 7.
TEL./FAX: 282-9895
TEL.: 358-0690
E-MAIL:
GYERMEKHAZ@KISPEST.HU,
HONLAP: WWW.KISPEST.HU/
GYERMEKHAZ
KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR
Kerületünk
iskoláskorú
gyermekeit továbbra is jó
hangulattal, változatos programokkal várjuk a napközis
táborban. (1195 Budapest,
Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola).
Fontos tudnivaló: ebédet ﬁzetni a következő hétre, minden héten hétfőn és pénteken
6.30-8.30-ig lehet a táborban.
A táborban csak beﬁzetett
gyermek tartózkodhat.
Egyéb információ: Horvay
Marianne
282-9895;
20-9107623;
wekerlei.
gyermekhaz@gmail.com
A GYERMEKHÁZBAN MŰKÖDŐ
NYÁRI TÁBOROK:
A táboraink ötnaposak, naponta 9.00 órától 16.00 óráig
tartanak, háromszori étkezést biztosítunk.
Részvételi díj: 18 000 Ft
PAMACS
KÉPZŐMŰVÉSZETI
TÁBOR
6-13 éves korig. Híres festők
nyomába indulunk, különleges
technikákkal kísérletezünk.
Festés, rajzolás, nyomat- készítés, kollázs, montázs, akvarell, viaszkarc. Szünetekben
szabadtéri játékok. Augusztus
végén az alkotásokból kiállítást rendezünk.
Ideje: augusztus 4-8.

TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves
korú gyermekek számára.
Klasszikus balett alapok, musical és showtánc, társastánc,
hip-hop, ír tánc. Az utolsó napon táncversenyt rendezünk.
Ideje: augusztus 11-15.
SAKK TÁBOR
Kezdő és haladó szinten folyó
játékos sakkoktatás iskoláskorú gyerekek számára. Sok
gondolkodás és közös játék,
fejtörők, izgalmas mérkőzések jó hangulatban.
Ideje: augusztus 25-29.
FOLTVARRÓ TÁBOR
Korhatár nélkül! Oktatás
kezdő szintről is. Új technikák, trükkök elsajátítása a
haladóknak.
A kész alkotásokból kiállítást
rendezünk.
Ideje: augusztus 25-29.
SZÜNIDÖDÖ
Kispesti Kreatív Műhely
Nemezelés
Ideje: 08. 05. 10.00-12.00
Batikolás
Ideje: 08. 06. 10.00-12.00
Gyöngyfa készítés
Ideje: 08. 07. 10.00-12.00
Helye: Kispesti Napközis tábor, XIX. Csokonai 9., Vass
Lajos Általános Iskola
SZÜNIDÖDŐ programjaink
a programfüzetben Kispesti
Kreatív Műhely címmel olvasható.
RINGATÓ
Az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére kapnak
mintát a szülők a kodályi elvek alapján.
Ideje: szerda 17.00-17.30
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom

KISPESTI MUNKÁSOTTHON
MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEKI UTCA 7.

Kedves Vendégünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház 2008. július 19től augusztus 24-ig ZÁRVA
tart!
Nyitás: augusztus 25-én.
Szeretettel várjuk Önt,

családtagjait, barátait őszi
programjainkon.
Keresse műsorfüzetünket,
illetve látogassa meg honlapunkat: www.kmo.hu
Nyárra kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!
A KMO MUNKATÁRSAI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Szelektív
hulladékgyűjtés
Kispesten 2004-ben helyezték ki az első szelektív
hulladékgyűjtőket, az eltelt
időben azóta tovább bővült
a számuk. Jelenleg már a
kerület 25 helyszínén lehet
szelektíven gyűjteni a szemetet. Tóth Tibor, az önkormányzat Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke szerint
egyre gyakrabban használják a kerületiek a szelektív
hulladékgyűjtőket. A pozitív tapasztalatok mellett negatívumokról is beszámolt
lapunknak a bizottság elnöke: a legnagyobb problémát
még manapság is az illegálisan kirakott szemét jelenti,
idén ezek elszállítása már
hétmillió forintjába került
az önkormányzatnak. Emellett, mint mondta, sajnos sokan az esti órákban dobálják
be a szelektív gyűjtőkbe a
hulladékot – erre sokkal inkább a napközbent javasolta
–, hiszen az üvegcsörömpölés érthető módon többeket
zavar. Megtudtuk ősszel
újabb ingyenes elektronikai
hulladék begyűjtést is tervez a kerület, valamint az új
tanévtől az önkormányzati
fenntartású oktatási intézményekben műanyagpalackzsugorítókat helyeznek
el. Az eszköz segítségével
szelektíven és kisebb helyen gyűjthetik a szemet az
iskolák, a hulladékot pedig
elszállítják.

2008. augusztus 1.

CIVIL KISPEST

Szociális tábor
Káptalanfüreden
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ÁLLÁS

Angol szakos tanár

Üdülő gyerekek
az önkormányzat
balatoni táborában

A Pannónia Általános Iskola (1192 Budapest, Pannónia
út 12.) pályázatot hirdet 1 fő
angol szakos általános iskolai
tanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól.
Illetmény és juttatások: Kjt.
1992. évi XXXIII. törvény
szerint.
A pályázat benyújtásának feltételei: felsőfokú iskolai végzettség, angol szakos tanár.
Pályázati határidő:
2008. augusztus 22.

E

lső alkalommal táboroztak
a kispesti iskolák szociálisan rászoruló diákjai idén
Káptalanfüreden. Az üdülés
költségeit az önkormányzat
állta. A tanulók, akiket iskoláik javasoltak a táborba, július
12–21. között 10 napot töltöttek
a Balatonnál négy pedagógus
felügyelete mellett.
A szervezők sokféle programot
biztosítottak a gyerekek számára: a kézműves foglalkozások,
vetélkedők,
sportversenyek,
valamint a strandolás mellett
egy tihanyi és egy veszprémi
kirándulás is része volt a nyaralásnak. Találkozhattak szerb,

bolgár és horvát gyerekekkel is,
hiszen csereprogram keretében
szintén a káptalanfüredi táborban üdültek a kerület testvérvárosaiból érkezett diákok.
A táborozókat meglátogatta
Nagy Péter humánszolgáltatási
igazgató, Szilágyi István, a testvérvárosi program koordinátora
és Vinczek György alpolgármester, aki a szociális tábor
lehetőségét korábban javasolta
a képviselő-testületnek.
– Fontosnak tartjuk, hogy a
szociálisan rászoruló családok
gyerekei is megismerjék, milyen érzés színvonalas programok mellett a Balatonon nya-

ralni – hangsúlyozta lapunknak
az alpolgármester. Vinczek
György a tábor nagy előnyének
tartja, hogy a különböző iskolákból érkező diákok között jó
kapcsolatok alakulhattak ki, a
gyerekek kellemesen tölthették
el a 10 napot.
Megtudtuk, mostantól az önkormányzat minden évben
szeretne üdülést biztosítani a
rászoruló gyerekeknek. Ehhez
az kell, hogy az iskolák készüljenek a táborra, és azokat
a tanulókat ajánlják, akiknek
szükségük van a térítésmentes nyaralásra – jelentette ki
Vinczek György.

Mozgáskorlátozottak támogatása
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány pályázati felhívása
súlyos mozgáskorlátozott ﬁatalok támogatására.
Kiíró: Prof. Dr. Kováts István Alapítvány.
Pályázhatnak:
Budapesti
illetőségű súlyos mozgáskorlátozott ﬁatalok.
Beadási határidő:
2008. augusztus 31.
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetőségű
súlyos mozgáskorlátozott ﬁatalok támogatására pályázatot
hirdet, amely tanulmányok
folytatásához, közlekedéshez,
lakhatási, illetve munkaválla-

lási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök
vásárlásához hozzájárulásként
igényelhető.
Az alapítványtól pályázható
összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25%-ánál,
de legfeljebb 45 000 Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig
lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló
orvosi igazolásokat, valamint
a családban együtt élők 2005.
évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. címre kérjük be-

küldeni 2008. augusztus 31-ig.
Minden pályázó 2008. október
31. napjáig kap értesítést a kuratórium döntéséről. A nyertes
pályázók a Fogyatékosok Napja Fővárosi rendezvénye keretében vehetik át a díjakat.
A mozgáskorlátozott ﬁatalok
támogatására létrehozott Prof.
Dr. Kováts István Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatja az
adományozókat, hogy 2004.
évi személyi jövedelemadójuk
1%-át a mozgáskorlátozottak
2005. évi támogatására használta fel.
Köszönjük mindazoknak, akik
jövedelemadójuk 1%-át az
Alapítvány részére juttatták!

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a Pannónia Általános Iskola címére
(1192 Budapest Pannónia út
12.).
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. augusztus 27.

Ének szakos tanár

A Pannónia Általános Iskola (1192 Budapest, Pannónia
út 12.) pályázatot hirdet 1 fő
ének szakos óraadó általános
iskolai tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti
jogviszony határozatlan idejű, részmunkaidőben történő
foglalkoztatásra szól (heti 6
óra).
A pályázat benyújtásának feltételei: felsőfokú iskolai végzettség, ének szakos tanár.
Pályázati határidő:
2008. augusztus 22.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a Pannónia Általános Iskola címére
(1192 Budapest Pannónia út
12.).
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. augusztus 27.

A pályázatok részletes kiírásai
a www.kispest.hu oldalon olvashatók.
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HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök
végzettséggel, garanciával! Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Dual, Schneider. Tel.: 06/20531-7638, 06/20-542-3529
TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás,
javítás esetén. Megbízható, precíz
munka, garanciával, mérsékelt ár.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.: 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.: 2824247
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. Tel.: 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.: 282-3153,
06-70-215-20-19
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
Épületbádogozás,
fémlemezfedés
készítése. Tetőfelújítás ácsmunkával,
héjazatcsere, zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szakmai hozzáértéssel. 06 30 911 8720
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

Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű
lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése. Igényes, precíz szakmunka,
megbízható szakemberek. Ingyenes
felmérés! Tel.: 06/20-537-8099, 2953998
GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANIKŰR,
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ,
FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ TESTMASZSZÁZS (NEM SZEX), talpmasszázs.
Kérésre házhoz megyek! Ildikó, tel.:
06/20-335-5653, 295-3998
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
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, 06/30-486-7472

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

XVIII. Lőrincen most épülő saját
kertes, háromszobás, nappalis, dupla
fürdőszobás ikerházak eladók. 120
m 2-es garázzsal 90%-os készültségi fokban 32 millió Ft, 85 m 2-es
gépkocsi beállóval kulcsra készen
29 millió Ft. Választható beosztás,
burkolatok,
szaniterek,
színek.
Érdeklődni: 290-74-42, 06-30-95423-26 HETING INGATLANIRODA
Bővebb információ a www.hevertle.
hu honlapon.

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

XVIII. Lőrinc kiemelt zöldövezeti
részén, Szent-Imre kertvárosban 214
négyszögöl, összközműves telken
önálló, két lakószintes, 140 m2 lakóterületű, 4 szobás, nappalis, teljes szuterénnel (80 m2) épített 18 éves jó állapotú ház eladó. Irányár: 43.000.000
Ft. HETING INGATLANIRODA
Érd: 290-74-42, 06-30-954-23-26
Bővebb információ a www.hevertle.
hu honlapon.

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

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK WEKERLÉN ÉS KISPESTEN! KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2% ÁFA
NINCS! K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. TÉR 13. T:348 03 35- 06/70
536 5857- 06/20 53 00 165

Elfoglalt Hölgyek! Becsületes, ügyes,
dolgozó nő délután és hétvégén kimosott ruháik vasalását vállalja. Tel.:
06/30-97-03-154

XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás, amerikai konykás, belseje
feléújított, kertes házrész saját 178
nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.:
17 M Ft. kép megtekinthető: http://
www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/704192-705

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal.
Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542

Megbízható festők vállalnak festést,
mázolást, tapétázást, külső szigetelést.
Proﬁ minőség, elérhető áron. Közületeknek is dolgozunk. Kerületieknek
20% kedvezmény. Tel.: 292-1379.
06/20-3733-849

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth
Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, konyhák felújítását vállaljuk,
igény szerint vízszereléssel, bontással,
sitt szállítással. Tel.: 06/70-273-4975

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

FÜRDŐKÁDAK
FELÚJÍTÁSA,
CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL.
IKKER JÁNOS TEL.: 06/20-9274-188

Bádogos és vízvezeték szerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások,
ereszcsatorna javítások. Tel.. 06/20391-5982, 291-92-39

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati
lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. Telefon: 06/70-516-2333

FESTÉS-MÁZOLÁST 20% KEDVEZMÉNNYEL
VÁLLALUNK,
TAPÉTÁZÁST TAKARÍTÁSSAL IS.
HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 21548-64, 06/20-358-9867

NYÁRI
VÁSÁR!
KISPESTEN,
NÉGYEMELETES
HÁZ HARMADIK SZINTJÉN 68 NM. 2+ 2
FÉLSZOBÁS AZONNAL KÖLTÖZHETŐ PANELLAKÁS 12,1 M.
FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! K.ING
INGATLANIRODA KÓS K. TÉR 13.
T: 348 03 35 - 06/70 536 58 57 - 06/20
53 00 165

Lakásfelújítás, tetőtér-beépítés, építőipari munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Minőségi munka reális áron,
előzetes költségvetéssel. Tel.: 06/20933-8634, 0670/ 38-49-334, 282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres).
Sóder, homok, föld
megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/300-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni
elképzelések alapján, Bosch Siemens,
Teka háztartási gépekkedvező áron.
Ingyenes felmérés, rövid határidő,
garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00,
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797,
06/20-9-221-629
Magnetoterápiás
kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz,
Lakásán minden típusú háztartásigép
javítása garanciával! Kiszállási díj
nincs! Tel.: 285-3488, 06/30-9-50-1717, www.megoldasszerviz.hu

INGATLAN
CSAK
NÁLUNK!
XVIII-XIX.
KERÜLETBEN ELADÓK ÁLTAL
VÁLASZTHATÓ JUTALÉKKULCSOK ALAPJÁN KÖTHETŐ INGATLANKÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS. HETING INGATLANIRODA
290-74-42, 06-30-954-23-26 www.
hevertle.hu
XIX. Kispesten zöld környezetben
rendezett társasház 4. emeletén szépen
karbantartott, 1 + 2 félszobás, nagykonyhás, 59 m2-es, világos, parkra
néző lakás részben berendezéssel
(igény esetén) 9.5 milliós irányáron
eladó. Tehermentes, hitelképes. Hitelfelvételben segítünk.Érd: 290-74-42,
06-30-954-23-26 HETING INGATLANIRODA Bővebb információ a
www.hevertle.hu honlapon.

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
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

2008. augusztus 1.
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
A Pannónia úton 30 nm.-es bútorozatlan lakás 2008. aug. 1.-től hosszabb
távra kiadó. Tel.: 06/70-3771355
Óbudai, felújításra szoruló, csendes
helyen lévő téglagarzon 10 M Ft-os
Irányáron eladó. Érd.: 06/20-583-4322
XIX. Rákóczi utcában 1+ 2 félszobás
52 m2-es , felújított lakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft.Telefon: 06 20 959 26 23
Lakás kiadó Kispesten, Ady Endre
úton, I. emeleti lakás, azonnal költözhetően. 50 nm.-es lakás. Érd.: 06/30616-68-28.
KIADÓ a Havanna lakótelepen 73
nm-es, erkélyes, távfűtéses, I. emeleti
2.5 szobás, részben berendezett lakás,
hosszútávra. Iá.: 70.000 Ft/ hó + rezsi.
3 hó kaució. Érdeklődni: 06/70-2325231, 06/30-9744 418
Kiadó Kossuth térnél családi házban,
50 nm.-es szuterén, üzletnek, telephelynek, raktárnak alkalmas. Tel.:
06/20-248-03-11
WEKERLÉN
NÉGYLAKÁSOS
HÁZBAN,
2+2
FÉLSZOBÁS
NAGYON
SZÉP
ÁLLAPOTÚ,
CIRKÓFŰTÉSES,
NAPFÉNYES,
KIVÁLÓ ELRENDEZÉSŰ, CSENDES HELYEN LÉVŐ HÁZRÉSZ,
SZÉP, ÁPOLT KERTTEL ,GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL,
MELLÉKÉPÜLETTEL,
KIVÁLÓ
KÖZLEKEDÉSNÉL ELADÓ!TÖBB
AJÁNLAT! www.ingatlanvarazs.hu
IRÁR: 26,8 M TEL.: 06/30-9 332-592
WEKERLÉN TIZENKÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, ÜRES,
ELSŐ EMELETI, CIRKÓFŰTÉSES, KLÍMÁS LAKÁS,
KÉT
KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL,
G A R Á Z Z S A L , . S Z E PA R Á L T
KERTTEL ELADÓ! IRÁR:12,4 M.
TEL.:06/30-9332-592 TÖBB AJÁNLAT:www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLEI ÁLOM IKERHÁZ!!!
EGY ÉVE ELKÉSZÜLT, IGÉNYES
KIVITELEZÉSÜ 2+2 FÉLSZOBÁS, CIRKÓFÜTÉSES, NAGYON
JÓ ELOSZTÁSÚ, NAPFÉNYES,
BARÁTSÁGOS HÁZ, KANDALLÓVAL,
SZÉP FA BÚTOROKKAL, BEÉPÍTETT GÉPEKKEL,
GYÖNYÖRÜ ÁPOLT KERTTEL,
GYEREKEKNEK FA JÁTÉKOK-

APRÓHIRDETÉS
KAL A KERTBEN, 25 NM-ES
MELLÉKÉPÜLETTEL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETEÖSÉGGEL
ELADÓ! IRÁR:39,6 M. TEL:06/309-332-592 TÖBB AJÁNLAT!:www.
ingatanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES HELYEN,
NÉGYEMELETES
TÉGLAHÁZBAN, 53 NM, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES,
ÉTKEZŐKONYHÁS,
GADRÓBSZOBÁS, KISREZSIJŰ,
GONDOZOTT , BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ!
IRÁR:14,5M TEL.:06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLE
INGATLANIRODA
ELADÓ INGATLANOKAT, HÁZAKAT, LAKÁSOSKAT KERES FIZETŐKÉPES ÜGYFELEI RÉSZÉRE,
ALACSONY JUTALÉK, GYORS,
HATÉKONY MUNKA,
TÖBB
ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAKKAL!
TEL.:06/30-9-332-592,
280-4823
KIADÓ!
KIADÓ!
WEKERLEI
CSENDES KÖZBEN KÉTLAKÁSOS
HÁZ EGYIK LAKÁSA: 45 NM.,
KÉTSZOBÁS, CIRKÓS GARÁZSZSAL, NAGY KERTTEL HOSSZÚTÁVRA 85 E. FT. + REZSI/ HÓ BÉRBEADÓ! K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. TÉR 13. T: 348 03 35 - 06/70
536 58 57
WEKERLÉN
HATLAKÁSOS
TÁRSAHÁZBAN
SZÉLSŐ,
EMELETI,
TETŐTÉR
FELÉ
BŐVÍTHETŐ, JÓ ÁLLAPOTÚ,
CIRKÓFÜTÉSES LAKÁS, KÜLÖN
BEJÁRATÚ SZOBÁKKAL, NAGY
SZEPARÁLT KERTTEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETÖSÉGGEL
ELADÓ! IRÁR:15,8 M.TEL.:06/309332-592 TÖBB AJÁNLAT: www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLE KÖZPONTJÁBAN KÓS
KÁROLY TÉREN 75 NM, MÁSODIK EMELETI, JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL, IRÁR: 22,6 M.
ÉS EGY ELSÖ EMELETI, 57 NM,
JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS, KÜLÖN
BEJÁRATÚ SZOBÁKKAL ELADÓ!
IRÁR: 16,8 M. TELEFON: 06/309332-592 TÖBB AJÁNLAT: WWW.
INGATLANVARAZS.HU
Albérlet! Kiadó, bútorozott, egy szoba
összkomfortos kertes ház hátsó különálló lakása, az erzsébeti temetőhöz
közel. Ár: 60.000 Ft. REZSIVEL
EGYÜTT. 1 hónap kaució szükséges.
Tel. : 285-85-76, 06-70-516-6046
Batthyány utcában 59 m2-es, 4. emeleti, 1 + 2 fél szobás azonnal beköltözhető, (üres), részben felújított panellakás eladó, tulajdonostól! Irány Ár:
10, 5 M.Ft. Érdeklődni: de.10h-20h-ig.
Tel: 280-93-70 Mob: 06-20-549-2434
XIX. négy emeletes ház I. emeletén 55
nm.-es 1+1/2 szobás, étkezős, erkélyes,
jó beosztású lakás eladó! Sürgős! Tiszta rendezett tsh. alacsony közösköltség
+ pince. Saját hőközpontú házban. Ár:
11.2 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27

Pincér u.-ban 53 nm-es felújított,
cirkó fűtéses, magasföldszinti tégla
öröklakás sürgősen eladó. Telefon:
06205242750
Győr-Adyvárosban felújított 4 emeletes házban, 47nm-es kiváló állapotú,
3. emeleti, erkélyes panel lakás eladó
8,5 millió Ft-ért. Tel.: 06-20-947-1101
Halásztelken jó közlekedésnél, 75 nm.es 1+1/2 szobás + étkezős öröklakás
eladó! Kombi cirkós, új fa nyílászárók,
új konyha, új fürdő, új burkolatok. klímás, riasztós, + kert, parkosított (300
nm.) + garázzsal, itt tároló, fürdő, mosókonyha. ÉRDEMES MEGTEKINTENI Kastélykert a szomszédom. Ár:
16.8 MFt. Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. WEKERLÉN, JÓ KÖZLEKEDÉSNÉL, 48 NM-ES, 2 SZOBÁS
LAKÁS (KÜLÖN BEJÁRATÚ IS
LEHET) ELADÓ. EGYEDI FŰTÉSŰ,
NORMÁL REZSI, SAJÁT, ÁPOLT
KERTTEL. TÉGLA MELLÉKÉPÜLET. IÁR: 13.9 M Ft. TEL.: 06/70319-34-27
Eladó öröklakást - házat keresek. Minden megoldás érdekel. Lehet felújítandó vagy felújított. Hívását köszönöm.
Tel.: 06/30218-96-97
XIX. árpád u.ban a Csendesebbik
részén 100 négyszögöles telken, 1
szoba- étkezős, konyhás, fürdős ház
eladó! Új ablakok. Alacsony rezsi.
Mellék épületek. Ár: 21.5 M. Ft. Tel.:
06/70-319-34-27
XIX. Kispesten, keresett utcában,
négyemeletes házban 27 nm.-es garzon eladó sürgősen. Tiszta rendezett
lakás és tsh is + saját pince. Tel.:
06/70-319-34-27
XIX. Wekerlén, ikerház fél/ egy udvaros, 530 nm.-es kertes/ igényesen
felújított ház eladó! MAGUNKNAK
ÚJÍTOTTUK FEL: Szigetelve, új
vezeték, még a földben is. Kombi
cirkófűtés ( padló- radiátor-kandalló)
Alsó szint: nappali - terasz, étkező,
konyha-kamra, fürdő, wc. Tetőtér: 3
félszoba, wc., Minden beépített bútor
és gépek maradnak. Autóbeállók!
Tároló+pincével. EZT LÁTNI KELL.
Ár: 39.900.000 FT. Tel.: 06/70-31934-27.
XIX.1+3 félszobás + étkezős, erkélyes, gardróbszobás öröklakás eladó.
Kitűnő beosztású, világos, felújított.
+ Pince. Négy emeletes házban. Saját hőközpontú házban. +pincerész.
Ár: 15.750.000 Ft. Telefon: 06/70319-34-27
XIX. ker. négyemeletes házban teljes
körűen felújított világos, barátságos,
68 nm.-es lakás eladó. 1+2 félszoba+
hall+erkély +tároló. Új konyha bútor,
Új fürdő, új villany, új burkolatok.
Gyors költözés SAJNOS KINŐTTÜK! Ár: 13.500.000 Ft. Telefon:
06/70-319-34-27
XIX. Deák u.-ban liftes ház V. emeletén
2 szoba, hallos, világos lakás sürgősen
eladó . erkélyes, tehermentes ingatlan.
Ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
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ÉRDEMES MEGNÉZNI! KISPEST
ÓVÁROSÁBAN, ŐSFÁS PARKBAN,
HÉT ÉVE ÉPÜLT TÉGLAHÁZBAN
FÖLDSZINTI 66 NM. KÉTSZOBÁS,
CIRKÓS REPREZENTATÍV LAKÁS
SAJÁT PARKOLÓVAL, PINCERÉSSZEL 19,1 M. Ft. IRÁNYÁRON
ELADÓ! K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. 13. T: 348 03 35 - 06/70 536 58
57- 06/20 53 00 165
Kispesten 1+1 félszobás, kitűnő állapotú, 35 nm-es, metró közeli, világos,
barátságos öröklakás eladó. Liftes
házban. Vízórás. Új konyha, új burkolatok. Alacsony rezsi! „Mi már tudjuk
tovább az utunkat!” Iá.: 8.7 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
XIX. Kispest felső, csendes részén,
emeletes ház+ kis ház eladó, 584 nmes teleken. Több autóbeállási lehetőséggel. Több generációnak vagy befektetőnek (társasháznak), alacsony
fűtésszámla, jól szigetelt, korszerű,
cirkó+ padlófűtés+ kandalló (2 X 100
nm+ 65 nm+ 30 nm) vállalkozásnak
is megfelelő! Érték befektetés! Ára:
44.990.000 Ft. Telefon: 06/70-3193427
Győr-Újvárosban vállalkozásra is alkalmas 56 nm-es, földszinti,- és fölötte 77 nm-es, első emeleti, gázfűtéses
lakás eladó 7+12 millió Ft-ért. Tel.:
06-20-947-1101
A KERÜLETBEN KERESEK ÉS
KÍNÁLOK INGATLANOKAT. TEL:
06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu
XIX.KISPEST
KÖZPONTJÁBAN
NÉGYEMELETES
TÖMBFŰTÉSES HÁZBAN III. EMELETEI, 53
NM-ES, 1,5 SZOBÁS, NAGY ERKÉLYES ÉS NAGY FÜRDŐSZOBÁS,
TEHERMENTES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 9.700.000 FT ELADÓ. TEL.: 0620-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
KISPESTEN HÁROMEMELETES
KULTÚRÁLT PANELHÁZBAN, II.
EMELETI, 27 NM-ES, PARKETTÁS,
BIZTONSÁGI AJTÓS, VÍZÓRÁS,
TEHERMENTES,
REDŐNYÖS,
GARZONLAKÁS ELADÓ IRÁNYÁR 7.500.000 Ft. TEL: 06-20-3644237, www.ilonalak.fw.hu
XIX.KISPEST EGYIK LEGSZEBB
UTCÁJÁBAN ÁRPÁD UTCÁBAN,
SÜRGŐSEN ELADÓ, 59 NM-ES, 1+2
FÉL SZOBÁS, NAGYKONYHÁS,
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, FELÚJÍTOTT, FÜRDŐSZOBÁS, VÍZÓRÁS, TEHERMENTES AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ
KIFEJEZETTEN
JÓ ÁLLAPOTÚ VILÁGOS ÖRÖKLAKÁS. IRÁNYÁR: 10.400.000 FT.
TELEFON: 06-20-364-4237 www.
ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN NÉGYEMELETES HÁZBAN, 55 NM-ES, 1+2 FÉL
SZOBÁS, ERKÉLYES, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, VÍZÓRÁS, REDŐNYÖS, KLÍMÁS KIFEJEZETTEN JÓ ÁLLAPOTÚ ÖRÖKLAKÁS
IRÁNYÁR 13.500.000 FT ELADÓ.
AZ ÁR IRÁNYÁR!! TEL: 06-20-3644237 www.ilonalak.fw.hu
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Kispesten, 1191 Bp., Kazinczy u. 2/2.
alatt, 37 nm-es, magasföldszinti lakás,
nagy konyhával, kis rezsijű eladó.
Irányár: 9 M Ft. Tel.: 243-1484
Eladó garázsos 84 + 13 nm-es, sorházi, elől-hátul kertes, összkomfortos,
2 szintes lakás. Iá.: 25,5 M Ft. Tel.:
280-6795
KISPESTEN, FŐ UTCÁBAN 100
NÉGYSZÖGÖLES
ÖSSZKÖZMŰVES
TELKEN,
1992-BEN
FELÚJÍTOTT, ÁTLAGOS ÁLLAPOTÚ, 60 NM, 1+2 FÉLSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES CSALÁDI HÁZ!
IRÁR: 16,9 M. TEL.: 0630-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN ZRÍNYI UTCÁBAN,
450 NM-ES, (10 M SZÉLES, 45
M HOSSZÚ) ŐSSZKÖZMÜVES
TELEK BONTANDÓ HÁZZAL
ELADÓ! IRÁR:14,5M TEL.:06/309332-592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES MELLÉK
UTCÁBAN LÉVÖ IKERHÁZ 315
NM-ES, SZÉP VADREGÉNYES
KERTTEL,1+3
FÉL
SZOBÁS
CIRKÓFÜTÉSES,
GARÁZZSAL
ELADÓ! IRÁR:36,2 M. TEL.:06/309332-592 www.ingatlanvarazs.hu
FIATALOS, MEGBÍZHATÓ, 59
ÉVES FRISS NYUGDÍJAS HÖLGY
LAKÁSOK,
CSALÁDIHÁZAK,
KISEBB IRODÁK TAKARITÁSÁT
VÁLLALNÁ! HÍVJON BIZALOMMAL! 06/30-210-9748
KISPESTEN 150 nöl összkomfortos
105 m 2 csház 2 külön lakrésszel 2+2
fél szobás, garázs+MELLÉKÉPÜLET
ELEDÓ Iá. 31,9 mill. Tel.: 377-6989,
06309759572
Kispesten Fő utcában 9. Emeleti 59
m˛-es öröklakás 10,6 Mill. Irányáron
azonnal beköltözhetően eladó. T:0620-2951448
MEGÉRI AZ ÁRÁT! WEKERLEI
NÉGYLAKÁSOS HÁZ TELJESEN
FELÚJÍTOTT, KÉTSZINTES, ÖTSZOBÁS ELSŐ RÉSZE AUTÓBEÁLLÁSSAL, TÁROLÓVAL, KERTRÉSSZEL, 26,8 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! K.ING INGATLANIRODA
KÓS K. TÉR 13. T: 348 03 35 - 06/70
536 58 57
Kispesti, alacsony rezsijű, garázzsal,
kerttel rendelkező, karbantartott, 65
nm-es, konvektoros fűtésű házrész
eladó. A tetőtér beépíthető. Ára: 17,5
M Ft. Tel.: 06/30-378-1404
Kispesti 32 nm-es garzon erkélyes,
panorámás, jó állapotú, metrónál, alacsony rezsivel eladó 8,4 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06/20-80-60-460, 3573-742
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 280-2640, 06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal
rendelkező, nyelvterületen is járt,

oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon
oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-01-30
PÓTVIZSGA felkészítés matematikából általános és közép iskolásoknak.
Tel.: 06/70-225-5230 KAMIONSULI
tanfolyamot hirdet!
„B”, „C”, „C+E” (nyerges szerelvénynyel!) és „D” kategóriás jogosítvány,
illetve árufuvarozói, autóbusz vezetői és vállalkozói szaktanfolyamok!
Tel.: 06-1/264-5045, 30/900-5562,
30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása
matematikából és más tantárgyakból.
Kisebb fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok felkészítése. Pótvizsgára
előkészítés. Tel.: 06/70-243-4850
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
Matematika-, ﬁzika- , kémia korrepetálás, vizsgafelkészítés. Telefon:
06/70-243-0094
Matematika oktatás általános és
középiskolásoknak. Tel.: 280-9738,
06/70-337-5703
Matematika, ﬁzika tanítás, általános
és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel.: 06/209-590-134
Vállalom alsó tagozatos gyermeke hétköznap délutáni rendszeres felügyeletét, fejlesztését (tanári diplomával,
BABY-SITTER TANFOLYAMMAL).
Tel.: 06/20-928-1838
ÁLLÁS
KISPESTI
INGATLANIRODA
INGATLANREFERENSEKET KERES DÉL-PESTI RÉGIÓBA. RUGALMAS MUNKAIDŐ, KIEMELKEDŐ KERESET. TELEFON.:
06/30-216-4813
XVIII. kerületi futárszolgálat raktárosi pozícióba keres munkatársat. Jelentkezést a 061/357-6545 faxszámra
várjuk.
VAGYONŐRÖKET
KERESÜNK
DM üzletek őrzéséhez. (+ vagyonőri
tanfolyamot is indítunk!). Tel.: 06/20255-7703
Keresek nagy területen fűnyírásra és
kertkarbantartási munkára nagy teherbírású férﬁt délelőtti elfoglaltságra.
Elvárás: saját eszközök. Jelentkezni
lehet: 30/201-4399
Pannónia Ált. Iskola 8 órás munkára,
szeptember 1-től takarítónőt keres. Érdeklődni 8-13 között. Tel.: 282-9496,
Bálint Istvánnénál.
Leinformálható, gyakorlott nyugdíjas
betegfelügyeletet. ápolást stb. vállal.
Ünnepnap, vasárnap is. Telefon+ rögzítő: 281-42-20

Pénzügyi Kft. hosszútávra mobilbankárt keres, betanítással ingyenes
képzéssel (kilenc bankkal állunk
szerződésbe). Hívjon: 287-83-83 28783-84 vagy 06 70 336 83 17 számon
(9-14-óráig.)

Parkettázók ﬁgyelem! Parketta csiszológép eladó. Tel.: 292-3972, 06/70623-9805

Mellékállásba időpont egyeztetőt keresek XX. kerületi irodánkba, hétfőtöl
csütörtökig 17-19,30-ig.( nyugdíjasok
is jelentkezhetnek ).Hívjon a 287-8383, 287-83-84 vagy a 06 70 336-83-17számon

Komplett számítógép üzemképes
állapotban olcsón eladó, Kispest centrumában. Érdeklődni az esti órákban:
06/20-431-4422 telefonon.

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 Rákosi- és
Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti
témában pl. bármilyen tárgyi relikvia
érdekel. Varga László, tel.:280 3116
Promantor 45 tipusú gázkonvektor,
kéménybe köthető, keveset használt
eladó. Á. 17 E. Ft. Tel.: 357-5420
Ha eladta lakását, házát és kiürített
állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
Automata és keverőtárcsás mosógép,
ipari- és háztartási villany varrógép,
55 kg-os súlyzó, villany varrógép,
Erika táskaírógép, olajradiátor (elektromos) eladók. Tel.: 06-20-9-588-805
Eladó nagyméretű pálma, gyermek
BMX kerékpár, íróasztal, éjjeli szekrény, olajkályha, TV-VIDEO-HIFI
állvány, gyermek forgó szék, keverőtárcsás mosógép, férﬁ váltós kerékpár.
Te.: 06/30-606-89-55
4 éves, fehér, kifogástalan állapotban
lévő konyhai tűzhely (gáz főző, villany
sütő + légkeverő) Móra Line típusú.
Érdeklődni egész nap: 06/3094-90270
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges
könyvszekrény, pogácsa lábú, torony
felépítményes,szalonképes, diópácos,
kulcsos, kitűnő állapotú, 4 polcos.
Tel.: 06/70-319-34-27
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó
Csoport Tanácsadás válságterhesség
esetén INGYENES TERHESSÉGI
TESZT. Információs és segélyvonal:
06/70-334-5052
Piros, vajszínű konyhabútor, piros
sarok ülőgarnitúra, szekrény: 15ezer,
ülőgarnitúra10 ezer Ft. együtt: 20 ezer
Ft-ért eladó Tel.:06 20/333 72 09
Eladó hűtőgép, gázkonvektor, mosógép, palackos gáztűzhely, kukoricadaráló, autóra szerelhető sátor. Tel.:
292-3972, 06/70-200-9431
Régi falusi, nagyméretű, vastag,
fekete vállkendő (buklés jelelegű),
kifogástalan állapotban eladó. Érdeklődni az esti órákban: 357-2618,
06/20-3322-860

Eladó szőlődaráló és prés. Tel.: 2923972, 06/70-623-9805

Eladó villanyradiátor, félautomata
mosógép, kanapé, szőnyegek, könyvek, gimnáziumi tankönyvek. Tel.:
06/70-586-04-98
Fiat Panda 1993-as eladó. 1000 cm3-s.
5 sebességes. Tel.: 06/20-25-28-113
67 éves nő tiszta barátságot keres,
kölcsönös segítségre, védelemre, 70
körüli nő vagy férﬁ személyében. Tel.:
06/20-351-6969
Eladó egy kifogástalan állapotban
lévő zománcos, fehér, öntöttvas fürdőkád (20.000 Ft-ért), vadonatúj, német
gyártmányú, számzáras, bőr aktatáska (5.000 Ft.), 20 literes vörösréz
üst (8.000 Ft.), 2000 Wattos porszívó
(5.000 Ft.) Tel.: 3783-986
Eladó utazó hajszárító, 1200 W-os,
kék, vadi új! (1200 Ft-ért). Litton USA
mikrosütő, 14 literes, 47 X 33 X 24
cm-es, barna/beige.(3.500 Ft-ért. Tel.:
282-11-33, 06/20-323-39-97
Egyszárnyas hőszigetelt 90 X 240 fa
erkélyajtó 12.000 Ft-ért eladó. Tel.:
280-9162, 06/20-590-6945
Egyszemélyes barna, ágyneműtartós
heverő, 20.000 Ft-ért eladó. Tel.: 2809162, 06/20-590-6945
Tőke & Hitel Consulting - Hitelügyintézés, lakáshitelek, szabad felhasználású hitelek, hitelkiváltás, biztosítási tanácsadás,
személyi kölcsönök. Megtaláljuk a legjobb
megoldást! A tanácsadás ingyenes és nem
helyhez kötött, lehet az Ön otthonában is.
Telefon: 06 20 448 2485

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:
1192 Budapest, Kós Károly tér 6.
SZEMÉLYESEN:
a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt.
Telefon: 260-2449, 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.

2008. augusztus 1.

HIRDETÉS

23

