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PÖLÖSKEI GÁBOR

„Ilyen küzdelmes mérkőzésre
és ilyen harcos, jól szervezett
Diósgyőrre számítottam.
A győzelmet a csatáraink
gyorsaságának, jó helyzetfelismerésének köszönhetjük.”

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

8-9. oldal

Megjelenik kéthetente

2008. augusztus 15.

Épül a
játszótér
2. OLDAL
FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

Júliusban kezdődött meg a játszótér
teljes felújítása a Deák Ferenc utca 35. és a Vécsey utca 6-8. között.
A mintegy 600 négyzetméteres területen uniós szabványoknak megfelelő
játszóparkot építtet az önkormányzat.

SZABADIDŐ

OKTATÁS

INTERJÚ

SZILÁGYI ISTVÁN

NAGY GÁBOR

LIPCSEI SZABOLCS

4. oldal

11. oldal

12. oldal

„A csereüdültetés célja,
hogy a hazai és külföldi
gyerekek az európaiság
és a biztonság jegyében
ismerjék meg egymás
településeinek sajátosságait, jellemzőit”

„Legfontosabb alapelvünk a keresztyén
értékrend és a családias légkör. Diákjaink
80-90 %-a folytatja
tanulmányait gimnáziumban.”

„Elsődleges célom a parkfenntartás színvonalának
emelése volt... Ebben az
évben sikerült befejezni a
Fő utca és a Templom tér
környezetének rendbetételét. ”

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

2

2008. augusztus 15.

HÍREK

FEJLESZTÉS

Épül a játszótér

2008. augusztus 15.

HÍREK

3

Gajda Péter polgármester,
Horváth Zoltán VAMÜSZ igazgató és
Vinczek György alpolgármester
intézménylátogatáson

Júliusban kezdődött meg a játszótér teljes
felújítása a Deák Ferenc utca 3-5. és a
Vécsey utca 6-8. között.

A

mintegy 600 négyzetméteres területen uniós szabványoknak megfelelő
játszóparkot építtet az önkormányzat.
A kisebb gyerekek (3-10 éves korosztály) várcsúszdával, toronnyal és
mászóhálóval, mókuskerékkel, körforgóval, lengőhintával, egyensúlyozó
eszközzel, három rugósjátékkal játszhatnak, lesz homokozó, és ugróiskolát
is festenek a térkő burkolatra (a játékok
alatt homok csillapítja az ütést, ha egy
gyermek leesne valamiről). A térre padokat, asztalt és hulladékgyűjtőket he-

lyeznek ki, fákat és cserjéket ültetnek,
a kerítésen kívül pedig zöldfalat alakítanak ki bokrokból. A felújítás a tervek
szerint augusztus 20-ra elkészül – tájékoztatta lapunkat Lipcsei Szabolcs. A
Zöldprogram Iroda vezetője hozzátette,
erre az évre sikerült az összes balesetveszélyes játszóteret felszámolni, azokat a
eszközöket, amelyek nem feleltek meg
a szabványnak, elbontották. Mostantól
az a cél, mondta, hogy a kerületben nagyobb és színvonalasabb játszótereket
hozzanak létre.

EGÉSZSÉGÜGY

Sikeres véradás
Több mint félszáz ember segített

J

ól sikerült az
akció, a Péterfy
Sándor utcai kórház vérellátójának
munkatársai maximálisan elégedettek
voltak a szervezéssel – tájékoztatta
lapunkat a július
28-i egész napos
véradásról a Kispesti Véradók Egyesületének vezetője. Somogyi Lászlóné elmondta, hallott a nyári vérhiányról, ezért
kapcsolatba lépett az Országos Vérellátó
Szolgálat vezetőjével, és az egyesület két

hét alatt megszervezte a rendkívüli
véradást. A Societas
kispesti szervezete
is segített a munkában, a ﬁatalok közül
többen vért is adtak
– tudtuk meg. Öszszesen 76-an segítettek a vérkészletek
pótlásában, közülük tízen először mentek
el a júliusban a civil szervezet Csokonai
utcai székhelyén rendezett véradásra. Az
egyesület legközelebb november 15-én a
Kispesti Kaszinóban várja a véradókat.

TELJESEN MEGÚJUL A MESE-VÁR ÓVODA

Százmilliós felújítások
Folyik a Mese-Vár
Óvoda felújítása:
csaknem ötvenmillió
forintot költ
az önkormányzat
a rekonstrukcióra.

A

z idei nyár legnagyobb volumenű
intézmény-korszerűsítése mellett a
Deák gimnázium, a Jókai, a Bolyai és
a Berzsenyi iskolák, valamint a művészeti intézmény épületeiben végeznek
felújítási munkákat. A Mese-Vár Óvoda
Zrínyi utcai épületében a polgármesteri
programban is vázolt komplex felújítás
első üteme indult el június végén. „Mindent, amit idén el lehet végezni, megcsináltatunk, jövőre a most elmaradt
munkákkal folytatódik a korszerűsítés”
– mondta el Gajda Péter polgármester.
A nyári rekonstrukció szinte az egész
óvodát érinti: az építészeti felújítás
keretében rendbe teszik a folyosókat,
a foglalkoztató előtereket, a lépcsőházat és a vizesblokkokat; a teljes körű
gépészeti korszerűsítés kiterjed a víz-,
a csatorna- és az elektromos hálózatra
is. A beruházás 45 millió forintjába ke-

rül az önkormányzatnak. Az első ütem
augusztus 25-ig fejeződik be. Jövőre a
csoportszobák és a konyha felújításával
készül el teljesen az intézmény rekonstrukciója. (A Nádasdy utcai tagóvodát
már 2004-2005 folyamán rendbe tetette
az önkormányzat.)
egújul a Jókai iskola Nádasdy utcai
épületének teljes tetőszerkezete is
– tájékoztatta lapunkat a kerületi intézmény-korszerűsítéseket koordináló Vagyonkezelő Műszaki Szervezet
(VAMÜSZ) igazgatója. Horváth Zoltán
elmondta, mintegy tízéves probléma oldódik meg, a munka során kicseréltetik
az ácsolt szerkezetet és a cserépfedést,
valamint új villámvédelmi rendszert
építenek ki.
Megtudtuk, az iskola-átszervezésekhez
kapcsolódó munkákat is el kell végezni
a nyáron. A Bolyai iskolában a logo-

M

pédiai szolgálat új helyiségeit, a Deák
gimnáziumba költöző dolgozók iskolája
részére a termeket alakítják ki; a Berzsenyibe költöző Móra iskola átépítését
a speciális képzést igénylő gyerekekhez, az Irányi utcai iskoláét a zeneiskola elképzeléseihez kell igazítani, de
felújításra vár az épület vizesblokkja és
a tetőszigetelés is.
z igazgató elmondta: amennyiben
sikerül pótforrásokat is bevonnia a
VAMÜSZ-nek, átépítik az Arany Óvoda udvarának még nem akadálymentes
részeit, ahol egy új játékot is elhelyeznek, és átalakítják a Berzsenyi iskola
Ady Endre út felőli udvarát a Móra
iskola igényei szerint. Augusztusban a
szokásos éves tisztasági festéseket is
elvégzik az intézményekben: a munkák
mintegy 10 millió forintjába kerülnek a
VAMÜSZ-nek.

A
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Külföldön nyaraltak
a kispesti diákok
A

100 ÉV

Születésnap

Augusztus elején ünnepelte századik születésnapját kerületünk egyik
legidősebb lakója. Zakariás Sándornét (sz. Ágoston
Annát) augusztus 3-án a
Halásztanya Étteremben
rokonok, ismerősök és az
önkormányzat nevében
Gajda Péter polgármester
is köszöntötte.

A nyárról mindenkinek az üdülés, a gyerekeknek pedig a vakáció, a
kirándulás és leginkább a táborozás jut az eszébe. Évek óta hagyomány már, hogy Kispest testvérvárosaival közösen csereüdültetéseket szervez a diákoknak. Idén is jártak Horvátországban, Szerbiában
és Bulgáriában a kerületi ﬁatalok.

csereüdültetés
célja,
hogy a hazai, valamint
a bolgár, a horvát és a
szerb gyerekek az európaiság
és a biztonság jegyében ismerjék meg egymás településeinek
sajátosságait, jellemzőit – hangsúlyozta lapunknak Szilágyi
István, a testvérvárosi program
koordinátora.
Június 26-án a Gyermekek
Átmeneti Otthonának ﬁataljai indultak útnak a szerbiai
Zomborba, ahol vendéglátóik
baráti szeretete, valamint jól
megszervezett, sokszínű programok várták a gyerekeket
– mondta Szilágyi István lapunknak. Július 12. és 21. között
Kispest látta vendégül a három
testvérváros (Zombor, Smolyan
és Vrbovec) diákjait. A magyarországi programokat leginkább

a kulturális sokszínűség jellemezte, sok-sok kirándulással,
városlátogatással. A kisebbségi
önkormányzatok az érkező
vendégeknek szerveztek programot, később pedig a folklórest sem hiányzott az események
sorából, ahol a polgármesteren
kívül Vinczek György alpolgármester, valamint Mihály András, a Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke is jelen
volt. Budapesti városnézés,
majd vidámparki kikapcsolódás várta a gyerekeket. Utóbbi
igen emlékezetesre sikeredett,
mivel az óriáskerék meghibásodott, és a benne ülő gyerekek a
legmagasabb pontján ragadtak.
Az affér végül szerencsés véget
ért, mindenki sértetlenül úszta
meg a technikai malőrt. A fővárost elhagyva az önkormányzat

Megújul a Városház tér

Bolgár diákok
a nagyvázsonyi
várban...

balatoni táborába utazott a csoport, Káptalanfüreden sok-sok
szabadprogram, fürdés, sportversenyek, homokvárépítés, sőt
még Miss Balaton szépségverseny is a program része volt.
Emellett kirándultak Veszprémbe, Nagyvázsonyba, és jártak
Tihanyban is, utolsó nap pedig
még egy 100 szeletes tortával is
kedveskedtek a szervezők. Július 18-án a kispesti Gábor iskola

...és kispestiek
Nagy László
emlékházánál,
Bulgáriában.
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diákjai indultak horvátországi
útjukra, miután leküzdötték a
csaknem négyórás várakozást
a határon, késő este érkeztek
meg Vrbovecbe, ahol nagy
szeretettel várták a magyar
gyerekeket a horvát családok.
Két nap múlva utaztak a várva
várt tengerhez, Neserin szigetre. Az idő azonban sajnos nem
kedvezett a kispestieknek, felhős napokat töltöttek az Adrián a gyerekek. Augusztus 1-jén
az Eötvös iskola tanulói vágtak
neki luxus autóbusszal a közel
17 órás útjuknak, hogy a bulgáriai Pamporóban ismerkedjenek
a bolgár ízekkel, szokásokkal
és kultúrával. Kirándulások,
természetesen sok-sok fürdés
és játékos vetélkedők várták a
nyári testvérvárosi programok
utolsó állomásán a kerületieket.
A csereüdültetésekről Szilágyi
István lapunknak elmondta, a
konkrét programok szervezése
már áprilisban elkezdődött és
gőzerővel folyt az első turnusig. Ennek kapcsán a kispesti
koordinátor köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik a kiutazásokon vagy a magyarországi progamokon segítették
a munkát.

Augusztus 4-én indult a Városház tér rekonstrukciója: az átépítés ideje alatt az ügyfelek a Kossuth utcai bejáraton juthatnak be a polgármesteri hivatalba.

A

munka a városháza épületétől a Tartsay utcáig
terjedő részt érinti. Elsőként
a tér burkolt részeit, a régi kerítést, valamint a padokat és a
hulladékgyűjtőket bontották
el, és elvégezték az átépítés
miatt szükséges növényritkítást is. A munkák miatt a
teret lezárták, a városháza elé
nem lehet járművel behajtani
– tájékoztatta a felújításról

ÉPÍTKEZÉS

Hattyú Parkból
Csinszka Kert
Folytatódik a sokáig álló beruházás

I

nformációink szerint aláírták
a Csinszka Kert (volt Hattyú
Park) generál kiviteli szerződését. A generál kivitelező cég a
Murus Zrt., aki augusztus elején átvette a munkaterületet,
és a szükséges bejelentéseket
követően megkezdi a projekt
befejezését. Tudomásunk szerint az első ütem szerződésben
rögzített befejezési határideje

2009. január 31., míg a második ütemé 2010. január 31.
Az Ady Endre út melletti
területen – miután azt az önkormányzattól megvásárolta
– a Balusztrád Zrt. kezdett
építkezésbe, azonban a cég
2006 őszén csődeljárást kezdeményezett maga ellen, így
a Hattyú Park építése azóta
abbamaradt.

lapunkat Lipcsei Szabolcs
főkertész.
Zöldprogram Iroda vezetőjétől megtudtuk, az
átépítés a tervek szerint november közepéig tart. A tér
új burkolatot kap, új padokat,
szeméttartókat és kerékpártárolót helyeznek el. Megújulnak
a virágágyások, füvesítenek,
csaknem félszáz koros – 1214 cm átmérőjű – fát ültetnek

A

el, több száz négyzetméter
cserjefelületet alakítanak ki.
A növények vízellátását automata öntözőrendszer biztosítja majd. A téren szökőkút és
díszóra is lesz. A közvilágítást
korszerűsítik, és ezzel párhuzamosan a városháza épülete
díszkivilágítást kap. A munkák végére új parkolóhelyeket
alakítanak ki a Tartsay és az
Árpád utcai részeken.
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WEKERLE CENTENÁRIUM

„István, a király”
Wekerlén
A

Kispest varázslatos hangulatú városrésze, a Wekerletelep 2008-ban ünnepli 100 éves születésnapját.

ma már szinte hungarikumnak
számító
Wekerle-telep polgárai
különleges, nagyszabású programsorozattal ünneplik meg
ezt a jubileumot: a 2008 januárjától egy éven át – egy rövid
nyári szünet kivételével - minden hétvégén sokféle színes
programmal, rendezvénnyel
és sok szeretettel, barátsággal
várják a látogatókat.
A Wekerlei Társaskör és a
wekerlei Pászto-Rock Társulat (PRT) a Wekerle Centenárium tiszteletére különleges,
egyedi premierre készül:
2008. augusztus 19-én 20.30
órai kezdettel a wekerlei Kós
Károly téren élő előadásként
színre viszik Szörényi Levente
és Bródy János művét, az „István, a király” c. rockoperát.
Az előadás nyilvános főpróbájára 2008 augusztus 18-án
ugyancsak 20.30 órakor kerül
sor.

Lelkesen
próbál a PásztoRock Társulat
az augusztusi
előadásokra

A darab rendezője Balogh
Bodor Attila, a Budapesti
Operettszínház
rendezőszínésze. Az előadás különlegessége, hogy benne
minden (zene és énekhang)
élő lesz, azaz nem lesz benne playback-technika. Az
énekes színészek a PásztoRock Társulat tagjai. (Kevesen tudják, hogy a PRT
tagja Wunderlich József, az
M1 TV „Társulat” produkciójának döntőse. Ő ebben
a programban – szerződéses
kötelezettsége miatt – nem
lép fel.) A zenét a PRT fúvósokkal kiegészített zenekara
játssza majd. A ﬁatalok két
hónapja próbálnak, hatalmas
lelkesedéssel készülnek.
A legendás darab bemutatása önálló wekerlei produkcióként óriási dolog. A szervezők hisznek abban, hogy
az országos hírű előadások
árnyékában a wekerlei erő-

feszítés nem fog eltörpülni;
a művészeknek és a közönségnek köszönhetően a
Wekerlei Társaskör produkciója is ovációs siker lesz!
Rendező:
BALOGH BODOR ATTILA
A rendező munkatársa:
ALMÁSI KÁLMÁN
Producer:
ROMHÁNYI ANDRÁS
Koreográfus:
HLASZNY KATA
Belépődíjak:
Az augusztus 19-i előadásra:
felnőtteknek: 1 000 Ft,
gyermekeknek: 800 Ft
Az augusztus 18-i
nyilvános főpróbára:
felnőtteknek: 800 Ft
gyermekeknek 400 Ft
Jegyek:
Europark, King Iroda,
Wekerlei Társaskör Egyesület
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Költözés
közben
a Mórások
M

ájusban
döntött
úgy
a
képviselőtestület, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény a
következő tanévtől az Irányi
utcai épületből a korábban
Berzsenyi, idén július 1jétől pedig már Puskás Ferenc nevét viselő iskola egyik szárnyába, a Felnőttek
Kispesti Iskolája helyére
költözik (Széchenyi u. 35). Augusztus elején már
javában folytak a költözéssel kapcsolatos munkálatok
a speciális nevelési igényű
gyerekek oktatását végző
intézményben.

S

chmehl Júlia igazgató
lapunknak
elmondta,
az önkormányzat
felújította és átalakította a leendő
épületüket: kifestették a tantermeket, melyek korszerű
világítótesteket
kaptak,
bővítették a vizesblokkokat,
létrehoztak új iroda helyiségeket, és átalakították a
tanári szobát is. Megtudtuk,
új helyükön hat tantermük
lesz, valamint egy fejlesztő
szoba, amely a speciális
pedagógiai módszerek alkalmazását teszi lehetővé.
Augusztus 11-től vették birtokba a felújított épületrészt,
előző hétvégén pedig fáradságot és szabadidőt sem
kímélve az iskola dolgozói
végeztek nagytakarítást, de
a pedagógusok is visszajöttek szabadságukról, hogy
a gyerekeket szeptemberben rendezett körülmények
között fogadják.

A

z intézményvezető hozzátette, hátra van még az
udvar átépítése, a munkálatokat remélhetően még a
tanévnyitó előtt elkezdik.
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Angol szakos tanár

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.
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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Tisztes
helytállás
a nemzetközi
porondon
M

essze a várakozáson
felül teljesített a csapat
a nyári Intertotó Kupában, még erősebb ellenfeleivel
szemben is jól helytállt – értékelte lapunknak a Budapest
Honvéd kommunikációs igazgatója a nyári szezon meccseit.
Szabados Gábor hozzátette, a
jó iramú – hazai bajnokságban
sajnos ritka – mérkőzések nagyon jól segítették a felkészülést az idei évadra.
Megtudtuk, a kupában való
részvételre az MLSZ kérte
fel a csapot, mivel többen
lemondták a szereplést. A
háromfordulós
nemzetközi
porondon a Honvéd összesen
hat mérkőzésen lépett a gyep-

re, túljutott az első két körön
és csak a harmadik körben
kellett búcsúznia. Elsőként a
kispestiek a Zsetiszu gárdájával csaptak össze: idegenben
2:1-re, itthon 4:1-re verték,
az igaz, esélytelenebbnek tartott kazah csapatot. Az első
meccs érdekessége volt, hogy
ekkor debütált az új tréner,
Pölöskei Gábor. A második
fordulóban a cseh Teplice következett, mind a két mérkőzés kiegyensúlyozott játékot
hozott. Idegenben 3:1-re nyert
a Pölöskei-gárda, míg az itthoni 0:2-es vereség ellenére,
az idegenben lőtt több góllal
jutottak tovább.
A csapatot a harmadik körben

Fotó: www.honvedfc.hu

a jóval esélyesebb Sturm Graz
állította meg, a sógoroknál értékes 0:0-ás döntetlent vívtak
ki, majd a Bozsik Stadionban
1:2-re kapott ki úgy a csapat,
hogy végig erős partnere volt
a korábban a BL-t is többször
megjárt osztrákoknak.

Több
kispesti az
akadémián
E

Szerencsétlen kezdés
a bajnokságban
A

kitűnő nyári szereplés
ellenére szerencsétlen két
meccsel indult az idei bajnokság a kispestieknek. Az első
Vasas elleni találkozón annak
ellenére, hogy nagyon sokat
támadtak, nagyon sok helyzetük volt, ám nem tudtak élni
a lehetőséggel, míg az ellenfél
értékesítette a támadását, így
0:1-es vereséget könyvelhetett
el a csapat. Következett a címvédő MTK, ahol már könnyen
a győzelmet is megszerezhették volna a kispesti ﬁúk,
a végeredmény azonban csak
döntetlen lett. A harmadik
fordulóban (lapzártánkkor – a
szerk.) a Diósgyőrt fogadták,

amelyen 3:1-re győztek a kispestiek.
zabados Gábor, kommunikációs igazgató lapunknak hangsúlyozta: a csapat
célkitűzése, hogy a közvetlen
élmezőnyben
végezzenek.
Hozzátette, a legfontosabb,
hogy a nemzetközi szereplés
lehetőségét kivívják, hiszen a
Honvéd Európában ismert név,
amit újra akarnak ébreszteni a
nemzetközi köztudatban. Mint
fogalmazott, a szakvezetés és
a klubvezetés szerint is erre
megfelelő játékoskeret van
Kispesten. Az átigazolási időszakban Rabóczki Balázzsal
bővültek a Puskás-utódok, a

S

kapus külföldről tért haza, aki
már az Intertotó Kupában is
nagyon jó teljesítményt nyújtott, valamint az új szezonban
Maróti Béla középpályás segítheti a csapat eredményes
szereplését.
legújabb hír szerint két szerb
játékossal Davor Magočcsal (bal oldali védő, középpályás) és Nenad Stojaković-csal
(támadó középpályás) is erősödött a keret. Valamint kölcsönből tért vissza Debreceni
András, aki a Kecskeméttel
megnyerte az NB 2-t, és az EBn jól szereplő U19-es válogatott
oszlopos tagja, illetve az FTCből Edouard Ndjodo.

A

gy éve – 2007. július 9-én
– adták át a Magyar Futball
Akadémiát a kispesti Bozsik
Stadionban, ahova tavaly 25
első osztályos középiskolás
sportoló költözött be. Az első
évben nagyon jól szerepeltek
a tanulók, korosztályukban,
az U16-ban megnyerték a
bajnokságot. Kialakult bennük a kispesti kötődés is,
hiszen itt laknak, itt tanulnak
és itt sportolnak a ﬁatalok.
Megtudtuk, az idei felvételik
során a Honvéd utánpótlás
csapataiból nagyon sokan
kerültek be az akadémiára,
így az elmúlt évhez képest
idén jóval több kispesti gyerek
tanul és sportol majd a Bozsik
Stadionban. A bentlakásos
intézményben a sportággal
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint az
edzések mellett nagy hangsúlyt fektettek a diákok iskolai
teljesítményére is.

Honvédosok
Pekingben
A Budapest Honvéd két
kiemelkedő tehetsége Benjamin és Abraham is részt vesz
az idei ötkarikás játékokon.
Mindketten hazájuk nemzeti
válogatottját, Elefántcsontpartot erősítik, első mérkőzésüket
Argentína ellen vívták.
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KULTÚRA

Tisztelettel meghívjuk
a magyar állam alapítása
alkalmából megrendezésre kerülő

ÜNNEPSÉGRE
2008. augusztus 20-án 10 órakor
a Kispesti Nyugdíjasház kertjébe
(Budapest, XIX. József A. u. 77.)

Program:

Ünnepi megemlékezés
Koszorúzás
Ünnepi beszédet mond:
Vinczek György, Kispest alpolgármestere

FIGYELEM!
A Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új székhelye 2008. aug. 21-től: 1193 Bp., Irányi Dániel u.2.
TÁJÉKOZTATÓ
a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/
2009. tanévének kezdetéről, az OKM rendelete alapján
2008. szeptember 1-én, hétfőn 14-18 óráig

PÓTBEIRATKOZÁS
(Helyszín: 1193 Budapest, Irányi Dániel u.2.)
szeptember 3-án, szerdán 10 órától tanévnyitó
tantestületi értekezlet
(Helyszín: 1193 Budapest, Irányi Dániel u.2.)
szeptember 4-én, csütörtökön 14-18 óráig
ÓRABEOSZTÁS
csak a zenei ágazat számára
Helyszín: 1193 Budapest, Irányi Dániel u.2.
Hangszeres órabeosztásra csak a csoportos
órabeosztás után fogadható növendék!
szeptember 5-én, pénteken
ÓRAREND SZERINTI TANÍTÁS
Taligás Lajos
igazgató

Dajka

A Tarka-barka Óvoda (1192
Bp. Dobó Katica u. 73.) dajkát keres.
Pályázati határidő:
augusztus 31.
Az állás betöltésének lehetősége: azonnali kezdés, legkésőbb szeptember 1.
Feltétel: általános végzettség,
önéletrajz beküldése. Előnyt
jelent a felvételhez: dajkaképzői végzettség.
Bérezés: A közalkalmazotti bértábla szerint. Pályázat benyújtása postai úton,
vagy elektronikusan történhet Balogh Andrea óvodavezető részére (cím: 1192
Bp. Dobó Katica u. 73) vagy
tarkabarka@ovoda.kispest.hu
e-mailre. Tel.: 357-0147.

Nyári szünet miatt ugyan augusztus 25ig zárva van a Kispesti Munkásotthon
Művelődési Ház (KMO), őszi „menetrendjét” már elkészítette a népszerű intézmény. A
fontosabb programokról és az újdonságokról
Gábor Ilona igazgató tájékoztatta lapunkat.

A

N

PÓTFELVÉTELI
(Helyszín: 1193 Budapest, Irányi Dániel u.2.)
szeptember 2-án, kedden 14 órától

ÁLLÁS

Őszi évad a KMO-ban

korábbiaktól eltérő külsőbe öltözik az év utolsó
nagy kerületi szabadtéri rendezvénye, a Mihály-napi búcsú
szeptember 27-én, szombaton
a Templom téren. Az „Egy
nap Mátyás király udvarában” címet viselő egész napos
programot idén a reneszánsz
jegyében rendezik meg. Vásári komédia, udvarhölgyképző,
lovagi torna, íjászat, solymászat, Mátyás-mesék előadása,
zászlóforgatók fellépése, állatsimogató, kézművesek bemutatója, reneszánsz konyha
és utcabál szerepel a műsorpalettán. Ugyancsak szeptemberben – 20-án – a hagyományos
ásványbörzét is megtartják a
Teleki utcában. Október 16-án
középiskolás pályaválasztási
sulibörzére várják a ﬁatalokat:
mintegy 20 budapesti középiskola mutatkozik be a diákoknak.
ovembertől
decemberig
lesz látható a magyar királyok panoptikuma. A Reneszánsz Év alkalmából rendezett
kiállítást rendhagyó történelemórával kötik össze, amelyre szervezett iskolai csoportok
jelentkezhetnek. A gyerekek
12 magyar királyt ismerhetnek
meg a fővárosban egyedülálló,
csak a KMO-ban látható tárlaton. Ugyancsak novemberben (14-én) az 50 éves Benkó
Dixiland Band lép fel, 23-án
nemzetközi rovarbörzét rendeznek, 29-én pedig a hagyományos Erzsébet és Katalin
bált tartják meg a házban. December 5-én a kerületi kisebbségek estjét, 18-án a Kispesti
Gyöngyvirág Kórus karácsonyi koncertjét rendezik meg,
az évet szilveszteri bál zárja.
Az Előtér Galéria kiállításai
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Horváth Tamás tárlatával indulnak szeptember 5- én. Októberben Dobos Szilveszter
fotóit, novemberben Klimaj
György festményeit, decemberben Szurcsik József képeit
láthatja a közönség. A Nagy
Balogh János Kiállítóteremben
szeptember 19-én nyílik a névadó munkásságából válogató
tárlat. Októberben Laborcz Ferenc emlékkiállítása, november végétől január közepéig a
„Wekerle-telep 100 éve” című
helytörténeti kiállítás várja az
érdeklődőket.
ﬁatalokra is gondol a KMO:
az ősz folyamán kétszer
(szeptember 24-én és október
29-én) ad koncertet a kispesti
Sprotni együttes. Az intellektuális szórakozást kedvelőket
pedig a Kánaán Klub három
estje várja koncertekkel, monodrámával és vidámsággal.
Szeptembertől indul a dél-pesti
régióban hiánypótló Salsa con
Timba tánciskola, amelyen a
kubai salsa alaplépései mellett
a mesterektől tanulható stílust
is elsajátíthatják a résztvevők.
A színházi előadások sorából
kiemelkedik a Turay Ida Színház vendégjátéka október 14én. Pápai Erika és Nemcsák
Károly főszereplésével Herczeg
Ferenc „Kék róka” című darabját adják elő. Októbertől indul
a Fiatalok Színháza sorozat. A
„Gyügyü, a hangya és pillangó
király” című humoros műsorát
október 8-án, Galla Miklós és
Bölöni Réka „Minden mondat poén!!!” című előadását
november 13-án, a „Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról” című zenés darabot az
Ascher Oszkár Színpad vendégjátékában december első
hetében mutatják be.

A

FELHÍVÁS

OKTATÁS

Bővül a Karácsony iskola
Nagy munka folyik a Karácsony Sándor Rózsatéri Református
Általános Iskola és Óvodában. A szünidő alatt beépítik a tetőteret,
új tantermeket, szertárakat és kiegészítő helyiségeket hoznak létre,
a tervek szerint tanévkezdésre végeznek az átalakításokkal.

O

ttjártunkkor
(augusztus
elején) a munkálatok nagy
részével már végeztek, de akad
még tennivaló a szeptemberi iskolakezdésig az egyházi fenntartású oktatási intézményben.
Nagy Gábor igazgató lapunknak elmondta, a korábban hat
évfolyamos iskola a hatályos
törvényi szabályozások alapján nem dolgozhatna tovább,
ha nem bővülne, ezért építették át a tetőteret, lehetőséget
teremtve 7. majd 8. évfolyam
indítására. A felső szinten két
új tantermet hoztak létre teljes felszereléssel és a hozzájuk
tartozó szertárakkal, valamint
még kiegészítő helyiségeknek
is marad majd hely az átalakított részen.
egtudtuk, azért, hogy időben elkészüljenek, az építkezés már tavaly elindult, de a
munka dandárja természetesen
az idei nyárra maradt. Jól ha-

M

ladtak vele, augusztusra már
szinte csak a csinosítási feladatok vannak hátra. A mintegy
25 millió forintos beruházás
költségeinek jelentős részét az
intézményt fenntartó KispestRózsatéri Református Egyházközség ﬁnanszírozta Seres
Antalné hagyatékából, adományokból, valamint az előző
tanévben kapott kompenzációból, de az önkormányzat is három millió forinttal támogatta
a mintegy másfélszáz gyereket
oktató-nevelő iskolát és óvodát, valamint kerületi és más
egyházi iskolák is segítették
eszközökkel a beruházást.
z eddig hatosztályos iskola legfontosabb alapelvei
– emelte ki lapunknak Nagy
Gábor – a keresztyén értékrend és a családias légkör.
Igyekeznek a hozzájuk járó
gyerekekkel a képességeinek
megfelelően foglalkozni: a

A

tehetséggondozás mellett a
gyengébb teljesítményű tanulók felzárkóztatására is nagy
hangsúlyt fektetnek. Diákjaik
80-90 %-a folytatja tanulmányait gimnáziumban.
z idei fejlesztés befejezése után még további
beruházást is terveznek, a
következő évek során az iskola mellé egy óvodaépületet
szeretnének építeni. Ha az elképzelés valóra válik – tudtuk
meg az igazgatótól, miközben
megmutatta a most még csak
szerkezetkész épületet – akkor két év múlva a jelenleg
a gyülekezeti otthonukban
egy vegyes csoporttal működő óvoda is a Kisviola utcába
költözne, ahol lehetőség nyílna még egy óvodai csoport
indítására is. Igény pedig van
rá, hiszen nagy a túljelentkezés az óvodában – mondta végül Nagy Gábor.

A

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.

SZABADIDŐ

Júliusi séta

Az MSZOSZ Kispesti Szervezete július 16-án a Budapestről 140 km-re található
Kiskunmajsai Termál Gyógyés Élményfürdőt kereste fel.
Utazásunkhoz
kényelmes
légkondicionált busz állt
rendelkezésünkre. Az idő kitűnő volt. Évek óta visszatérő
vendégek vagyunk. Az ápolt,
szép, nagy területen fekvő
fürdő minden igényt kielégít.
Fiatalok, idősek részére egész
napos kellemes kikapcsolódást biztosít. Jól éreztük
magunkat.
MEDGYES JANKA
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KÖRNYEZET

„Szebbek, virágosabbak,
tisztábbak legyenek
közterületeink”
Múlt év végétől új irodával bővült a polgármesteri hivatal. Mit sikerült eddig megvalósítani és mik a legfontosabb tervek, többek
között ezekről is faggattuk a Zöldprogram Iroda vezetőjét. Lipcsei
Szabolcs kerületi főkertésztől azt is megkérdeztük, hatékonyan
működik-e a nemrégiben létrehozott kispesti zöldkommandó.
Kispest: Mi volt a legfontosabb
cél az új iroda létrehozásával?
LIPCSEI SZABOLCS: A négyfős
iroda január elsejével alakult
meg, a munkatársak egy része
a Városüzemeltetési Irodáról
került át, vagyis hosszú évek
gyakorlatával, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák. A
szervezeti átalakítás költségei
így minimálisak voltak. Az új
irodához elsősorban fasorfenntartási és zöldterület-fenntartási, valamint fejlesztési munkák
tartoznak, valamint komoly
szerepet kap a környezetvédelem. Szintén az irodához tartozik áprilisi megalakulása óta a
zöldkommandó munkacsoport.
Ezeknek a feladatoknak az öszszefogására és irányítására jött
létre az iroda.
Fontos változása volt az elmúlt
fél év során, hogy a Közpark
Kft.-től hozzánk kerültek a
közpark-fenntartási munkák,
melyet a hivatal szakcégre,
a Pannonpark Kft.-re bízott,
amely idén áprilistól 2010-ig
látja el ezt a feladatot. Ennek a
munkának a megszervezése és
irányítása a legfontosabb feladata a Zöldprogram Irodának.
Miért kerültek ezek a munkák
Önökhöz, majd a kivitelezés
szakcéghez?
LIPCSEI SZABOLCS: Sajnos mindenki láthatta, hogy a kispesti
közterületek leromlott állapotba kerültek az utóbbi években.
Egy közfoglalkoztatást ellátó

nonproﬁt céggel, ami az Omega Kht. volt, majd utódja idén
tavasztól a Közpark Kft., nem
lehetett olyan minőségű szakmai feladatokat elvégeztetni,
amilyeneket a jelenleg munkát
végző cég el tud látni, mind a
gép-, mind az emberállomány

tekintetében. Ez a lényege a
változásnak, vagyis egész egyszerűen szeretnénk, hogy szebbek legyenek a kerületi közterületek.
Mit sikerült megvalósítani fél
év alatt?
LIPCSEI SZABOLCS: Az elsődleges célom a parkfenntartás
színvonalának emelése volt, úgy
gondolom, hogy ugyan kisebb
mértékben, de már észrevehető.
A munka leglátványosabb része, hogy a virágágyások menynyiségét 220 nm-rel növelni
tudtuk – ez mintegy 20 %-os
emelkedést jelent –, ami feltétlen javítja a kerületi városképet.
További növelést idén már nem
tervezünk, a közeljövő törekvése, hogy a jelenleg rendelkezésre álló zöldterületek színvona-

lát próbáljuk minél magasabb
színvonalra emelni, főként a
sétálóutcákét, mint például az
Eötvös vagy a Bocskai.
Ebben az évben sikerült befejezni a Fő utca és a Templom tér
környezetének rendbetételét. Itt
már minden olyan virágosítási,
cserjeültetési munkát megcsináltunk, amit ésszerű keretek
között el lehetett végezni.
Nemrégiben egy zöldhulladék-tároló udvart is létrehoztunk azért, hogy pénzt tudjunk
megtakarítani. Kispest területéről ide gyűjtjük össze azt a
zöldhulladékot, amit le tudunk
darálni: ágakat, gallyakat,
cserjenyírásból származó nyesedékeket. Így a darálás során
az elszállítandó zöldhulladék
mennyiségét nagymértékben
le tudjuk csökkenteni. Nem
beszélve arról, hogy az így keletkezett darálék egy részét újra
tudjuk hasznosítani.
Emellett több új programba is
belekezdtünk, például idén indult el a „Fogadj örökbe egy
közteret Kispesten” elnevezésű
akció, mely rövid idő alatt igen
népszerű lett. Kezdeményezésünk lényege, hogy a lakók,
a lakóközösségek vagy éppen
civil szervezetek megkeresik
az önkormányzatot és kötünk
velük egy megállapodást. Ennek alapján a kerület adja az
anyagi hozzájárulást ahhoz,
hogy növényeket, eszközöket
tudjanak vásárolni a programban résztvevők ahhoz, hogy
szépítsék környezetüket, ők
pedig a munkaerejüket, kitar-

Lipcsei Szabolcs
Kispest főkertésze,
a Zöldprogram Iroda vezetője

tásukat teszik hozzá. A Föld
Napján először osztottuk ki az
idén alapított „Zöld Kispestért
díj”-at, a hagyományt természetesen szeretnénk megőrizni. Már a díjátadó óta több
megkeresés érkezett, miszerint
ők is szeretnének indulni ezen
a „versenyen”, hiszen Kispest
közterületének azon részeit,
melyeket örökbefogadtak vagy
régóta ápolnak a lakók, bíráljuk
el, ezen a megmérettetésen, és a
legszebbeket díjazzuk.
Tagadhatatlan, hogy látványos
fejlődésen ment keresztül a
Templom tér, azonban sokszor
rongálások nyomait lehet felfedezni.
LIPCSEI SZABOLCS: Sajnos azt
kell mondanom, hogy Budapesten eléggé jellemzőek a rongálások, így nálunk is. Százalékosan Kispesten 10-15 %-ra
becsülhető a virágágyásokból
ellopott, elhordott, eltulajdonított virágmennyiség. Célunk
természetesen, hogy ezt a számot is visszaszorítsuk, Én úgy
gondolom, ha az emberek maguk körül szépet látnak, akkor
előbb-utóbb el fognak odáig
jutni, hogy nem fognak rongálni. Az a tapasztalatunk, hogy
addig, amíg valaki el nem kezdi

az egyik virágágyásból kiszedni a palántákat, addig nem mer
hozzányúlni senki. Ezért, ha
ilyen eset történik, minél hamarabb megpróbáljuk helyreállítani, hogy egységes képet mutasson továbbra is a virág- és a
cserjeágyás.

ben alkották meg a rendeletet,
és mára eljutottunk odáig, hogy
most már keményen elkezdünk
büntetni, hiszen például tavaly
az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítására több mint 10
millió forintot költött az önkormányzat.

Nemrégiben külön kispesti
zöldkommandót hoztak létre,
többek között ezért is?

Milyen munkák folynak jelenleg, és miket terveznek?

LIPCSEI SZABOLCS: Április elején jött létre ez a munkacsoport,
hat fő dolgozik benne, alapvető
feladata a közterületre kihelyezett illegális hulladék mennyiségének a visszaszorítása, valamint a közterületeken deviáns
magatartást folytató emberek
keretek közé szorítása. Röviden
a rendezett közterületi állapot
fenntartása.

LIPCSEI SZABOLCS: A Kossuth
tér és a Városház tér átalakítását tervezzük, mindkét területre már megvan a kivitelező cég,
a Városház téren pedig augusztus elején már el is kezdődtek a
munkák. Ott a felújítás várhatóan november közepére-végére
fejeződik be. A Kossuth teret
szeptemberben kezdik építeni,
és szintén 2,5-3 hónapnak kell
eltelnie az átadásig.

Mit tud tenni a zöldkommandó?

Hogyan változik majd a két tér
képe?

LIPCSEI SZABOLCS: Több szabálysértési eljárást kezdeményezett már a munkacsoport,
de ez még megítélésem szerint
mindig kevés, nem elég elrettentő. A zöldhulladék kihelyezéséért maximálisan 30 ezer
forint adható, a bírságot az
önkormányzat szabja ki. 2004-

LIPCSEI SZABOLCS: A Városház téren elsősorban a burkolt
felületeket fogjuk átépíteni,
új, tetszetősebb térburkolatot
hozunk létre, amely nagyobb
életteret biztosít a téren meglévő fák számára, emellett füvesítünk, cserjéket ültetünk,
virágágyásokat alakítunk ki, il-

letve 44 darab koros fa ültetése
teszi majd a teret még szebbé.
A burkolt felületen megjelenik
majd egy vízjáték csobogó, illetve pihenőrész, és egy óratér
is kialakításra kerül. Megújulnak a park berendezési tárgyai: modernizáljuk az elavult
ülőbútorokat és a szemeteseket, valamint a közvilágítási
kandelábereket is kicseréljük a
terén. A Kossuth téren szintén
a burkolatcsere lesz a legfőbb
változás, itt is számos virág- és
cserjeágyást fogunk létrehozni,
úgy hogy megőrizzük a tér kettősségét. Megmarad a térnek a
pihenésre szolgáló része, mely
a sakkozók kedvelt találkozási
pontja, a tér másik részén pedig
a közlekedésé, az átjárhatóságé
lesz a főszerep. A tér köré egy
kisebb korlátkerítést is kihelyezünk, valamint itt is megtörténik majd a park berendezési
tárgyainak cseréje.
A Kós Károly tér felújítását
pályázati forrásból szeretnék
megvalósítani, hol tart most az
elképzelés?
LIPCSEI SZABOLCS: Benyújtottuk a pályázatot, és most a feszült várakozás időszakát éljük.
Nagyon fontos lenne, hogy ezt
az összeget megnyerjük, mert

igen nagy költségvetéssel bíró
átépítésről lenne szó. Ebben
az évben eldől, hogy megkapjuk-e az Európai Uniótól ezt
a támogatást. Ha nem kapjuk
meg, akkor sajnos saját erőből
kisebb lépésekre lebontva kell
ezt megvalósítanunk. Ha megkapjuk, akkor a következő évben elindulhat a beruházás, engedélyes tervvel rendelkezünk,
tehát a háttér megvan hozzá.
Bekapcsolódott Kispest a Virágos Magyarországért” programba is, milyen esélyeink vannak?
LIPCSEI SZABOLCS: Ebben az
évben még sok esélyünk nincsen, hiszen most kezdtük el a
munkát, de alapvető céljainkkal összefonódik ez a program,
jelesül, hogy a közterületeinket
minél szebbé, virágosabbá, élhetőbbé tegyük. Úgy gondoltam, ahhoz, hogy a következő
években jó eséllyel induljunk a
megmérettetésen, látnia kellett
a zsűrinek, hogy honnan indult
el a munka.
Legközelebbi tervek?
LIPCSEI SZABOLCS: Idén elkészült a Nagysándor József
utca melletti szánkózódomb
rekonstrukciós terve, ahol egy
nagyobb területű játszóteret
szeretnénk kialakítani. Bízom
benne, hogy a következő évben
megvalósul. Terveink szerint itt
az egészen pici gyerekektől a kamaszokig mindenki kikapcsolódást találhat majd magának.
Természetesen a költségvetési
kerettől függ, hogy egyszerre
tudjuk-e majd megvalósítani,
vagy fel kell darabolni kisebb
ütemekre. Remélem, hogy jövő
tavasszal már el tudjuk kezdeni
a munkákat, és ősszel át is tudjuk adni.
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KÖZLEMÉNYEK

FELHÍVÁSOK

Köszönjük!

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a 2006.
évi adójuk 1%-át a WekerleiTipegők Huba Bölcsőde
Gyermekeiért
Közhasznú
Alapítványnak
ajánlották
fel.
Segítségükkel az alapítvány
574 166 Ft-tal többet tudott
költeni a célkitűzései megvalósítására. A gyerekek szobai
és udvari játékainak fejlesztésére 172 074 Ft-ot fordítottunk, amelyek a karácsonyi
ünnepségen és gyereknapon
kerültek átadásra. Az ünnepségek megörökítésére fényképezőgépet
vásároltunk
53 470 Ft- ért. Tároló szekrényt és öltöztető padokat
készíttettünk, és szülői segítséggel elkezdtük a belső burkolatok felújítását (315 810
Ft). Kertkarbantartásra és
permetezésekre 32 815 Ftot költünk. Reméljük, hogy
a jövőben is számíthatnak a
bölcsődés kisgyermekek a felnőttek támogatására!
Adószámunk: 18238963-1-43
SZABÓ JÓZSEFNÉ
a kuratórium elnöke

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

APEH hírek

Az olvasó kérdez, dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati főosztályvezetője válaszol.

gy alapítvány kurátora
vagyok. Minden évben
kapunk 1%-os felajánlásokat.
Úgy hallottam, hogy a szabályok megváltoztak. Hogyan?
DR. ORBÁN ILDIKÓ: Jelentős
változás van az adó 1 %-os
felajánlott összegének igénylésében. A korábbi szabályok
megengedték, hogy a civil
szervezet a fennálló köztartozását a felajánlott egy százalékból rendezze. A megváltozott
szabályok szerint nem jogosult
a felajánlott összegre az a civil szervezet, amelynek 2008.
augusztus 1-ét követően akár
egy napig is köztartozása van.
Így csak az a civil szervezet
juthat hozzá a felajánlott öszszeghez, amelyik 2008. július
végéig rendezi a köztartozását.
Köztartozás az adóhivatalnál,
vámnál, önkormányzatoknál,
a magánnyugdíjpénztáraknál,
egyéb állami, hivatalos szervezetnél fennálló ﬁzetési kötelezettség.
Nyugdíjas vagyok. Köthetneke velem megbízási szerződést
egy munka ellátására, vagy a
nyugdíjasokra eltérő szabályok
vonatkoznak?
DR. ORBÁN ILDIKÓ: A nyugdíjasokra eltérő szabályok nem
vonatkoznak, ezért megbízási

szerződés megkötésének nincs
akadálya. A megbízási díj
önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül,
a bevételből levonhatók a
tényleges, számlával igazolt
költségek, vagy 10 százalékos
költséghányad bizonylatolás
nélkül. Az így meghatározott
jövedelem kerül a bevallásba,
és más jövedelmekkel összevontan adózik. Fontos, hogy
a jövedelemhez a nyugdíj
hozzászámítódik, ami önmagában nem adóköteles, de a
megbízási díj utáni adóﬁzetési
kötelezettséget megemelheti. A
megbízási szerződésen alapuló
jogviszony alapján biztosítási
jogviszony akkor jön létre, ha
a díjazás összege eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első
napján érvényes minimálbér
összegének harminc százalékát, illetve naptári napokra
annak harmincad részét.
Lejárt a munkanélküli segélyem. Passzív jogon meddig
vagyok jogosult egészségügyi
ellátásra?
DR. ORBÁN ILDIKÓ: Az álláskeresési ellátások folyósításának
időtartama alatt a magánszemély biztosított. Ezért az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultság még a munkanélküli
segély lejártát követő 45 napig

fennmarad. Ha a folyósítás
időszaka 45 napnál rövidebb
volt, akkor az egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság ezzel
a rövidebb időszakkal hosszabbodik meg. Ezt követően, ha
egyéb jogcímen egészségügyi
szolgáltatásra nem jogosult,
havi 4 350 forint (naptári napi
145 forint) ﬁzetésére köteles.
Erről az adóhatóság felé kell
bejelentést tennie a 08T1011-es
nyomtatványon.
A munkáltatóm jogellenesen
szüntette meg a munkaviszonyomat, ezért a bíróság a részemre megítélte az elmaradt
munkabért, az egyéb járandóságokat, és a kártérítést. Kell-e
ez után adót ﬁzetnem?
DR. ORBÁN ILDIKÓ: A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatban a volt
munkáltató által megtérített
elmaradt jövedelem (elmaradt
munkabér, végkielégítés) a
volt munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelemének minősül és a adó- és járulékﬁzetési kötelezettséget az
általános szabályok szerint kell
teljesíteni. A kártérítés nem az
elmaradt jövedelmet pótolja,
így az adómentes jövedelem.
Ebből következően nem tekinthető adó- és járulékalapot
képező jövedelemnek. (x)

PÁLYÁZAT

Szociális tanulmányi ösztöndíj

B

udapest Főváros XIX.
kerület Kispest Önkormányzat
képviselőtestületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2008/2009.
tanévre pályázatot hirdet szociális tanul-mányi ösztöndíjra
azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő tanulmányi
eredményt elérő, de nehéz
szociális helyzetben élő tanulókat, hallgatókat tanulmán-

yaik sikeres folytatásában.
Pályázat benyújtására legkorábban az általános iskola
8. évfolyamának befejezése
után van lehetőség.
A pályázatot félfogadási napokon, kizárólag személyesen lehet beadni a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Gyermekvédelmi
Irodáján
(XIX. ker. Városház tér 1820.) beszerezhető „Pályázati

CIVIL KISPEST

Gyerekrajzokat várnak

ADÓZÁS
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adatlap” kitöltésével és az
előírt igazolások hiánytalan
csatolásával 2008. szeptember 1-jétől 2008. szeptember
29-ig.
Pályázni az alábbi két
kategóriában lehet:
I. Középiskolai ösztöndíj
II. Felsőfokú iskolai
ösztöndíj

Gyermekrajz-pályázatot hirdet az FKF
Zrt. a környezettudatos
nevelés
jegyében.
Társaságunk messzemenőkig
elkötelezett
a
környezet
védelme
mellett, illetve tudatosan törekszik a
környezettudatosság,
mint alapvető ismeretanyag és
életforma megismertetésére és
népszerűsítésére. Stratégiai és
kommunikációs céljaink között
kiemelten szerepel az aktív
részvétel a jövő generációinak
környezettudatos nevelésében,
akik így a természet és a
környezet védelmét alapvető
értékként építik be hétköznapjaikba. A főváros tisztaságának
megőrzésére irányuló tájékoztató és oktató sorozatunk első
lépéseként
alkotópályázatot

írunk ki 5-10 éves gyerekek
részére.
A pályázat célja, hogy a köztisztasági szolgáltatásokat és
az azokat segítő célgépeket –
melyek amúgy is sok kisgyermek fantáziáját megragadják
– emberközelivé varázsolva
felhívjuk a gyerekek ﬁgyelmét
a környezet megóvásának
fontosságára, és arra, hogy
ebben nekik, családjuknak és
barátaiknak is tevékeny szerep
jut. A rajzversenyre olyan, saját

PÁLYÁZAT
készítésű alkotásokat
várunk, melyek az FKF
Zrt. tevékenységével
– főként a köztisztasággal és a hulladékgazdálkodással – kapcsolatosak.
A
pályaművek
beküldési határideje:
2008. szeptember 15.
A pályázat feltételeiről
és szabályairól bővebb tájékoztatás a www.fkf.hu weboldalon
és a központi ügyfélszolgálati
irodában (1081 Budapest,
Alföldi u. 7.) kérhető. A
beküldők között 50 FKF
ajándékcsomagot
sorsolunk
ki. Ezen felül a három legjobbnak ítélt alkotást megjelenítjük
egy-egy hulladékgyűjtő célgép
oldalán, melyek egy hónapon
keresztül ily módon feldíszítve
járják majd Budapestet.
FKF ZRT.

Tanulók támogatása
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselőtestülete a 2008/2009. tanévre
pályázatot hirdet cigány kisebbségi tanulók támogatására azzal a céllal, hogy támogassa a
jó tanulmányi eredményt elérő,
de nehéz szociális helyzetben
élő cigány kisebbséghez tartozó tanulókat, hallgatókat az
általános iskolai, a középfokú
és a felsőfokú tanulmányok
sikeres folyatásában.
A pályázat az alábbi kategóriákban nyújtható be:
I. Általános iskolai ösztöndíj
Feltételek:
A pályázó
- a 2008/2009. tanévben
valamely Magyarországon
működő általános iskola 2.,
3., 4., 6., 7. vagy 8. osztályos tanulója,
- bejelentett állandó lakóhelye legalább 1 éve a XIX.
kerületben van,
- tanulmányi eredménye a
2007/2008. tanévben év
végén a 3,50 átlagot meghaladja,
- családjában az egy főre jutó

havi nettó jövedelem nem
haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét, ez évben (2008ban) a 57.000,-Ft-ot.
II. Középiskolai ösztöndíj:
Feltételek:
A pályázó
- a 2008/2009. tanévben,
Magyarországon működő
bármilyen típusú középfokú oktatási-nevelési
intézmény beírt (felvételt
nyert) nappali tagozatos
tanulója,
- bejelentett állandó lakóhelye legalább 1 éve a XIX.
kerületben van,
- tanulmányi eredménye a
2007/2008. tanév végén a
3,00 átlagot meghaladja,
- családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem
nem haladhatja meg a
mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét,
ez évben a 57.000,-Ft-ot.
III. Felsőfokú iskolai ösztöndíj:

15

Feltételek:
A pályázó
- a 2008/2009. tanévben
valamely Magyarországon
működő felsőfokú
képesítést adó intézmény
beiratkozott (felvételt
nyert) nappali tagozatos
hallgatója,
- bejelentett állandó lakóhelye legalább 1 éve a XIX.
kerületben van,
- tanulmányi eredménye a
2007/2008. tanév végén a
3,00 átlagot meghaladja,
- első diplomáját szerzi,
- családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem
nem haladhatja meg a
mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét,
ez évben a 57.000,-Ft-ot.
A pályázatokat mindhárom
kategóriá-ban 2008. szeptember 15-éig lehet benyújtani,
beküldeni a következő címre:
Budapest, XIX.ker. Kispesti
Önkormányzat, Polgármesteri
Hivatal
Humánszolgáltatási
Iroda, 1192 Budapest, XIX.
ker. Ady Endre út 7.

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 munkavállalási 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
beküldeni 2008. augusztus
31-ig. 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!

16

2008. augusztus 15.

KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

11.sz. választókörzet

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

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

2.sz. választókörzet

12.sz. választókörzet

Minden hónap második szerda 18-19.30-ig.
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13.

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

3.sz. választókörzet

13.sz. választókörzet

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

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

4.sz. választókörzet

14.sz. választókörzet

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

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

5.sz. választókörzet

15.sz. választókörzet

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

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

Huszár Erzsébet (MSZP)

Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)

Vinczek György (MSZP)

Szemõk Gábor (SZDSZ)

Bogó Józsefné (MSZP)

6.sz. választókörzet

Lõrinczi György (MSZP)

Dr. Balogh Pál (MSZP)

Kolozsy György (SZDSZ)

Kránitz Krisztián (MSZP)

Lackner Csaba (MSZP)

Fekete László (MSZP)

16.sz. választókörzet

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Tóth Tibor (MSZP)

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

Listás képviselõ

Listás képviselõ

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.

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 282-9776.

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

Listás képviselõ

Eördögh Gábor (SZDSZ)

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

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

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

10.sz. választókörzet

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.

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

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.).

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Remek, akkor idén télen megy szabadságra”.
Nyerteseink: Palancsa Gézáné (Zalaegerszeg utca),
Lenkei Lászlóné (Álmos utca). A nyereményeket postán
küldjük. Gratulálunk!

Listás képviselõ

7.sz. választókörzet

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.
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Minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

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

Szujkó Szilvia (MSZP)

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. szeptember 2. A helyes megfejtők között könyvutalványokat és Kispest pólókat sorsolunk ki.

Listás képviselõ

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

8.sz. választókörzet

REJTVÉNY | EGYHÁZAK

Rejtvény

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)

2008. augusztus 15.

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, 17.30-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

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

„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 29. www.kispest.hu
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PROGRAMOK

KÖSZÖNTŐ

Etka Jóga
Kedd, 17.30-19 óráig
Első foglalkozás:
2008. szeptember 9.

Kedves Kispestiek, Kedves Látogatóink!
Sok emlékezetes esemény van
mögöttünk az év első feléből.
Birtokba vehettük gyönyörűen
felújított intézményünket a
KMO-t. Belaktuk új és megújult színtereit, melyek számos program megvalósítására
nyújtottak, nyújtanak lehetőséget. Ez alatt a fél év alatt azt
tapasztaltuk, hogy látogatóink
örülnek és büszkék a megszépült intézményre, szívesen
jönnek tanfolyamainkra, klubjainkra, látogatják gyermek- és
felnőtt színházi előadásainkat,
családi
rendezvényeinket.
Egyre többen igénylik inter-

netes hírleveleinket, folyamatosan kapunk véleményeket,
javaslatokat e-mailen keresztül
és személyesen is. Jó, hogy
számítanak ránk!
Még alig hullottak le a Városünnep tűzijátékának utolsó
csillagai, máris kopogtatunk
Önöknél az őszi évad programajánlójával. A hagyományos és
közkedvelt programjaink mellett számtalan új lehetőséget
kínálunk. A már hagyományos
Mihály-napi búcsúnkat szeptember 27-én a reneszánsz
jegyében rendezzük meg, mely
reméljük ismét új színfolt lesz

a szabadtéri rendezvények
sorában. A közkedvelt szeptemberi ásványkiállításunkat
novemberben egy nemzetközi
rovarbörze követi, mely nem
csak a gyűjtőknek kínál érdekes látványosságot.
Novemberben beköltöznek a
magyar királyok a KMO-ba.
Egy hónapig tekinthetik meg
a Magyar Királyok Panoptikumát, mely rendkívül látványos
és egyedülálló. A kiállításhoz
kapcsolódóan rendhagyó történelemórát tartunk a diákoknak.
Folytatódik a ﬁatalok számá-

ra igényes szórakozást kínáló
Kánaán klubunk és színházi
sorozatunk. Beindul a Salsa
iskola és még számtalan új
tanfolyam, persze ha Önök is
úgy akarják!
Továbbra is várjuk Önöket
az Előtér Galéria és a Nagy
Balogh János Kiállítóterem kiállításain, valamint a Kispesti
Helytörténeti Gyűjteményben.
Az év hátralévő részében tartalmas kikapcsolódást kívánunk Önöknek intézményünkben.
Gábor Ilona
igazgató

Programok
RENDEZVÉNYEK
2008. szeptember 5. péntek,
20-01 óráig
SALSA BULI és bemutató
Fellép a 2003. és 2008. évi
Rueda de Casino Világbajnokság győztes csapatának
vezetője,
koreográfusa:
Esteban Isnardi
Belépődíj: 500,-Ft
2008. szeptember 19.
péntek 17 óra
Obsitos koncert
évadnyitó bemutatkozó
előadás
Közreműködik:
a KMO Obsitos Zenekara
Karnagy:
Dohos László és Fejes István
A belépés díjtalan!
2008. szeptember 20. szombat 9-18 óra
Kispesti Ásványbörze
Belépődíj: felnőtt: 600,- Ft
diák, gyerek, nyugdíjas:
400,- Ft
családi jegy: 1.800,- Ft
(2 felnőtt, 2 gyerek)
2008. szeptember 27. szombat
11-22 óráig
Reneszánsz búcsú Kispesten,
a Templom téren. „Egy nap
Mátyás király udvarában.”
Reneszánsz vásári forgatag,
vásári komédiák, udvarhölgyképző, lovagi torna, íjászat,
solymászat, Mátyás mesék

2008. augusztus 15.

Mandala műhely
Péntek, 17-19 óráig
Első foglalkozás:
2008. szeptember 12.
Salsa CON TIMBA
TÁNCiskola
14 éves kortól
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik proﬁ salsa táncosokká akarnak válni, és azoknak
is, akik a szabadidő eltölté-

KIÁLLÍTÁSOK
Előtér Galéria
2008. szeptember 5. péntek
18 óra
Horváth Tamás „Imperfectum” c. kiállítás megnyitója
Nagy Balogh János Kiállítóterem
2008. szeptember 19. péntek
18 óra
Válogatás Nagy Balogh János
festőművész munkásságából
kiállítás megnyitója
KLUBOK
Társaságkedvelők klubja
2008. augusztus 31-től vasárnaponként 16-21 óráig
Magyarnóta-Népdal Klub
minden hónap első szombatján
2008. szeptember 6. 15 óra
„Ősszel érik babám …”
Bemutatkozik a kispesti
Sprotni Együttes
2008. szeptember 24. szerda
19 óra
A belépés díjtalan!
TANFOLYAMOK
Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól a Musztáng

Sportegyesület szervezésében
Hétfő, szerda, csütörtök:
16-20.30 óráig
Ovis torna
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig. Beiratkozás: 2008.
szeptember 2. és szeptember
4. 17-18 óráig
Jazzbalett
Kezdőknek:
kedd, csütörtök 17-18 óráig
Középhaladóknak:
kedd, csütörtök 18-19 óráig és
péntek 15-16 óráig
Haladóknak:
Péntek: 16-18 óráig
Beiratkozás:
2008. szeptember 2. és szeptember 4. 17-18 óráig,
valamint szeptember 5. 16-17
óráig
Gerinc Torna
Kedd, 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig
Első foglalkozás: 2008. szeptember 2.
Szilva rajziskola
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig
Első foglalkozás: 2008. szeptember 3.
Hatha jóga
Haladó csoport
Szerda 18-20 óráig
Első foglalkozás: 2008. szep-

tember 3.
Kezdő csoport
Szerda 18-20 óráig
Nyitó-előadás: s
zeptember 17. 18 óra
Első foglalkozás:
2008. szeptember 24.
Hastánc
Kezdőknek:
Szombat 10-12 óráig
Beiratkozás és ingyenes nyílt
óra: 2008. szeptember 13. 1012 óráig
Középhaladóknak:
Hétfő 17.30-18.30 óráig és
csütörtök 18-19 óráig
Haladóknak:
Hétfő 18.30-19.30 óráig
Középhaladóknak, haladóknak első foglalkozás:
2008. szeptember 8.
Fellépő csoport:
Hétfő 19.30-20.30 óráig
Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig
Első foglalkozás: 2008. szeptember 8.
Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig
Első foglalkozás: 2008. szeptember 8.
Pilates torna
Hétfőtől csütörtökig
17,30-19 óráig
Első foglalkozás:
2008. szeptember 8.

sének ezt a módját választják. Az órákon nem csupán
a kubai salsa alaplépéseket,
ﬁgurákat tanítjuk, hanem a
mesterektől tanulható stílust
is közvetítjük.
Kezdő csoport:
kedd, csütörtök 18-19 óráig
Első foglalkozás:
2008. szeptember 16.
Haladó csoport:
kedd, csütörtök 19-20 óráig
Középhaladó csoport:
kedd csütörtök 20-21 óráig
Első foglalkozás:
2008. szeptember 9.

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
(1191 Bp., Szabó Ervin u. 4.)
Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek:
Hétfő, szerda 17-18 óráig
Haladóknak:
Kedd, szerda, csütörtök 17-18
óráig
Versenyzőknek: minden nap
Ingyenes nyílt óra és beiratkozás:
2008. szeptember 1-től 15-ig,
kedden és csütörtökön 15-19
óráig
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Modern Ving Tsun Kung Fu
- 12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15-20.45
Beiratkozás: 2008. szeptember 2-től folyamatosan, minden edzési napon
Shaolin Kung-fu
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig, szombat
9-11 óráig
Beiratkozás: 2008. szeptember 3-tól, az edzésnapokon
Tai ji guen
Hétfő 18-20 óráig
Beiratkozás: 2008. szeptember 1-től az edzésnapokon

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ

PETUR UTCA 7., TEL./FAX: 282-9895, TEL.: 358-0690, E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU, WWW.KISPEST.HU/GYERMEKHAZ
GYERMEKHÁZBAN
MŰKÖDŐ NYÁRI TÁBOROK:

előadása,
zászlóforgatók,
állatsimogató, kézművesség,
reneszánsz konyha, színpadi
programok, utcabál!

PROGRAMOK

Családias, barátságos környezetben rendezzük meg
nyári táborainkat a Wekerlei
Gyermekházban. A táborok
ötnaposak, naponta 9.00 órától 16.00 óráig tartanak. A
gyerekeknek háromszori étkezést biztosítunk: tízóraira
és uzsonnára péksüteményt
és kis dobozos üdítőt kapnak
a Gyermekházban, ebédre
kétfogásos meleg ebédet
esznek intézményünk közelében. A foglakozások közötti
szünetekben a Gyermekház
udvarán szabadtéri játékokat
játszunk a gyerekekkel.
A szülőktől az első napon
TAJ-számmal ellátott, három

napnál nem régebbi orvosi
igazolást kérünk.
Részvételi díj minden táborunkra: 18 000 Ft
SAKK TÁBOR
Sok gondolkodás és közös
játék, fejtörők, izgalmas
mérkőzések jó hangulatban.
Kezdő és haladó szinten
folyó játékos sakkoktatás iskoláskorú gyerekek számára.
A sakkoktató az Országos
Sakkszövetségtől
érkezik
hozzánk. Szünetekben szabadtéri játékok: kugli, tollas,
frizbi, labdajátékok.
Ideje: augusztus 25-29.
FOLTVARRÓ TÁBOR
Korhatár nélkül várjuk a
jelentkezőket! Teljesen kez-

dő szintről is. A haladók új
technikákkal kísérletezhetnek. A tábor tagjai később
a Gyermekházban működő
Foltvarró klubban mélyíthetik tudásukat. Varrógépet
biztosítunk.
A kész alkotásokból a tábor
végén kiállítást rendezünk.
Ideje: augusztus 25-29.

FOGLALKOZÁSOK
KICSIKNEK NYÁRON IS:
BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások várandós mamáknak,
kisgyermekes szülőknek és
babáiknak 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden
olyan anyukát, apukát, nagy-

szülőt, aki szívesen énekel és
játszik együtt a legkisebbekkel, családias, oldott, szeretetteljes légkörben.
Ideje: szerda 17.00-17.30
Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom
Szeptembertől sok új programmal és foglalkozással várjuk régi és új látogatóinkat!
Részletes programjainkról a
közeljövőben megjelenő műsorfüzetből és honlapunkon
tájékozódhatnak.
A nyár hátralévő részére mindenkinek nagyon kellemes
időtöltést kívánunk!
A WEKERLEI GYERMEKHÁZ DOLGOZÓI

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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HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Dual,
Schneider. Tel.: 06/20-531-7638,
06/20-542-3529
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását,
javítását, tisztítását (cipzárcsere,
nadrág felhajtását.) Minden nap
10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc
u. 162. Tel: 282-4247
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.: 3248-692, 06/30-9-826-269
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kőművesmunkák, lapostetőszigetelés, 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! Telefon:
280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez
mind, mind az „Építő 98” BT. 0670-311-0210
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, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Épületbádogozás, fémlemezfedés
készítése. Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, zsindelyezés,
cserépfedés garanciával, szakmai
hozzáértéssel. 06 30 911 8720
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villanybojlerek szakszerű
javítása garanciával. Javítás esetén
díjtalan kiszállással. 281-07-69, 06
30 912-1294
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti
társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését,
bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Telefon: 281-1320,
06/20-360-9129

Festés-mázolás, tapétázás, teljes
körű lakásfelújítás, homlokzatok
hőszigetelése. Igényes, precíz szakmunka, megbízható szakemberek.
Ingyenes felmérés! Tel.: 06/20-5378099, 295-3998
GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR,
MANIKŰR,
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ,
FRISSÍTŐ,
LAZÍTÓ
TESTMASSZÁZS (NEM SZEX),
talpmasszázs. Kérésre házhoz megyek! Ildikó, tel.: 06/20-335-5653,
295-3998
Női-férﬁ-gyermek FODRÁSZ házhoz megy! Hétköznapi és alkalmi
frizurák készítése, otthonában.
Köszönöm hívását: 06/20-358-7229
Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás. Fábián
István, tel.: 06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa akció!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Bútorgyártás,
konyha- és szobabútor egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség!
Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. Rakodással is. Sóder,
homok, termőföld. Tel.: 280-9059,
06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestésmázolást, 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
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal.
Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA,
illesztése, szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos, Tel.: 06/30-9-628704
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA,
CSEMPEFESTÉS
GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.:
06/20-9274-188
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS,
ÉPÍTŐIPARI
MUNKÁK, TERVEZÉSTŐL A
KIVITELEZÉSIG.
MINŐSÉGI
MUNKA REÁLIS ÁRON, ELŐZETES
KÖLTSÉGVETÉSSEL.
TEL.: 06/20-933-8634, 0670/ 3849-334, 282-2498

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres). Sóder, homok, föld
megrendelhető. Tel.: 282-1201,
06/30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben,
egyéni elképzelések alapján, Bosch
Siemens, Teka háztartási gépek
kedvező 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 Gyorsszervíz,
Lakásán
minden
tipusú
háztartásigép javítása garanciával! Kiszállási díj nincs! Tel.:
285-3488, 06/30-9-50-17-17, www.
megoldasszerviz.hu
Könyvkötészeti, restaurátori és
graﬁkai munkák. Régi, megsérült
kedvenc könyveit, családi iratait
újrakötöm, illetve helyreállítom.
Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249,
06/30-931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos
hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30961-37-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós klíma szerelés.
Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-625,
06/20-467-7693
Budapesten és környékén szobafestést, mázolást, tapétázást,
dryvitozást, laminált parketta
lerakását vállaljuk rövid határidővel, takarítással. Állapotfelmérés
ingyenes. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06/30-505-8982, 06/20805-6743
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, vakolás, festés,
burkolás, szigetelés, tetőfelújítás.
Üvegezést és tereprendezést is
vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.: 06/30345-7130
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FESTÉS-MÁZOLÁSt 20% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALUNK,
TAPÉTÁZÁST TAKARÍTÁSSAL
IS. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.:
215-48-64, 06/20-358-9867

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

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes körű ügyintézés az
árajánlattól a felmérésig Német
Kömmerling, 5-5 év garancia. 3
rétegű üveggel, K=0,6-0.8 hő-és
hangszigetelés 25% 30% 33% akciós kedvezménnyel. Szakszerű
beépítés, Cím: XX. Nagysándor
J.u.50 Tel./fax:284-0550, Mobil:
06-70-949-76-90, E-mail: foldes.
zsuzsanna@zoldotthon.hu

Kispesten a jókai u.-ban eladó 75
nm-es házrész, 2 szobás, cirkós,
nagy konyhás, nagy fürdőszobás,
kerttel, az udvaron van egy kis
ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.:
06/20-427-4559

Idős, beteg emberek ápolását, gondozását vállalom. 25 éves kórházi
gyakorlattal, középkorú ápolónő.
Tel.: 06/70-26-87-222, 282-34-73
INGATLAN
CSAK NÁLUNK! XVIII-XIX.
KERÜLETBEN ELADÓK ÁLTAL
VÁLASZTHATÓ
JUTALÉKKULCSOK ALAPJÁN KÖTHETŐ
INGATLANKÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS. HETING INGATLANIRODA 290-74-42, 06-30-954-2326 www.hevertle.hu
XIX. Kispesten zöld környezetben
rendezett társasház 4. emeletén szépen karbantartott, 1 + 2 félszobás,
nagy konyhás, 59 m 2-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,
FORGALMAS
ÚTON intézményi besorolású
övezetben vállalkozásra alkalmas
200 négyszögöl kiterjedésű 19 x 38
m-es saroktelken lévő nagyméretű
(230 m2) 20 éves, 4 szobás, két
nappalis beköltözhetően jó állapotú
lakóház 80 m 2-es külön épületben
lévő műhellyel. Irányár: 39.000.000
Ft. Érd: 290-74-42, 06-30-95423-26 Bővebb információ a www.
hevertle.hu honlapon.

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

WEKERLÉN ÉS KISPESTEN
KERESÜNK ELADÓ LAKÁSOKAT – HÁZAKAT REGISZTRÁLT
ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE...ÜGYVÉDI
HÁTTÉR - HITELÜGYINTÉZÉSI NGATLANÉRTÉK BECSLÉSMEGBÍZHATÓSÁG… TELEFON:
06/30-98-66-785. supsa ingatlan

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

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

Kiadó üzlethelyiséget keresek!
Kispest központi részén, forgalmas
helyen. Gyalogos forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzlethelyiséget. Tel.: 06/20-346-9004
Pest megyében Apajon, új családi
ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.:
11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel.
Iá.: 44 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
KISPESTEN FŐ UTCÁBAN 100
NÉGYSZÖGÖLES
ÖSSZKÖZMŰVES TELKEN, 1992-BEN
FELÚJÍTOTT, ÁTLAGOS ÁLLAPOTÚ, 60 NM, 1+2 FÉLSZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES CSALÁDI HÁZ!
IRÁR:16,9 M. TELEFON: 0630-9332-592 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,
MEGBIZHATÓ
59 ÉVES FRISS NYUGDIJAS
HÖLGY
LAKÁSOK,CSALÁ
DIHÁZAK,KISEBB
IRODÁK
TAKARITÁSÁT VÁLLALNÁ!
HÍVJON BIZALOMMAL! 06/30210-9748
WEKERLÉN NÉGYLAKÁSOS
HÁZBAN, 2+2 FÉLSZOBÁS,
NAGYON SZÉP ÁLLAPOTÚ,
CIRKÓFŰTÉSES, NAPFÉNYES,
KIVÁLÓ
ELRENDEZÉSŰ,
CSENDESHELYEN 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,
GARÁZZSAL,
SZEPARÁLT

APRÓHIRDETÉS
KERTTEL ELADÓ! IRÁR:12,4
M, TEL:06/30-9332-592 TÖBB
AJÁNLAT: www.ingatlanvarazs.
hu
WEKERLÉN CSENDES HELYEN, NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN, 53 NM, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES, ÉTKEZŐKONYHÁS, GADRÓBSZOBÁS,
KISREZSIJŰ,
GONDOZOTT,
BEKÖLTÖZHETÖ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS ELADÓ! IRÁR: 14,5
M 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.: 06/30-9-332592, 280-4823
WEKERLÉN
HATLAKÁSOS
TÁRSAHÁZBAN,
SZÉLSÖ
EMELETI, TETŐTÉR FELÉ
BŐVITHETŐ, JÓ ÁLLAPOTÚ,
CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁKKAL,
NAGY SZEPARÁLT KERTTEL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 15,4
M. TEL.: 06/30-9332-592 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
ELSŐ EMELETI, 57 NM, JÓ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS, KÜLÖN
BEJÁRATÚ
SZOBÁKKAL
ELADÓ!IRÁR: 16,8 M TEL.:
06/30-9332-592 TÖBB AJÁNLAT:
www.ingatlanvarazs.hu
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. Telefon: 06/70-319-3427
Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen lévő téglagarzon 10 M
Ft-os Irányáron eladó. Érd.: 06/20583-4322
KERESEK WEKERLÉN SAJÁT
RÉSZRE ELADÓ INGATLANT!
MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL! HÍVÁSÁT VÁROM: 06-30919-7375 Visszahívom amennyiben sms-t küld!

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:
06/70-232-5231, 06/30-9744 418
Eladó a X. kerületben egy 7. emeleti
2 szoba összkomfortos lakás, melynek az erkélyéről a közeli tóra nyílik kilátás. A folyosó külön biztonsági ajtóval elzárva. Ára 8.9 M Ft.
Tel 06 30 2164813
Kispesten a Petőﬁ utcában eladó
egy 27 nm-es 3. emeleti lakás egybenyitva egy 53 nm-es 1szoba +2
félszobás lakással, melyek együtt
és külön külön is megvásárolhatók.
Szép környezet, hangulatos világos
helyiségek. Azonnal költözhető.
7.200.000,- ill 10.900.000,- Ft . Tel.:
06 30 2164813
Eladó a József Attila lakótelep zöldövezeti környezetében egy második emeleti 2 szoba összkomfortos
50nm-es lakás. Kulturált lépcsőház
a lakás tágas, világos, jó beosztású.
Fiatalok és idősebbek részére is kiváló otthon lenne. ára 13 mill. Tel.:
06 302164813
Kispest centrumában a Kisfaludy
utcában frekventált helyen eladó
egy egy 5 lakásos udvarban lévő 70
nm-es 3 szobás gáz konvektor fűtésű családi ház. A lakás felújításra
szorul, de kis fantáziával gyönyörűvé varázsolható. 14.200.000,- Tel.:
06 302164813
Kispest kertvárosi részén közel az
Ady Endre úthoz eladó egy 3 lakásos társasház egyik lakása. A 75 nm
alapterület megoszlása: földszint
39,3nm emelet 35nm. A felső szinten galéria került kialakításra. Felújítás 2008-ban. Ára: 19.500.000,Tel.: 06 302164813
Eladó Wekerlei-lakásokat , családi
házakat, társasházi-sorházas lakásokat keresünk itt a kerületben,
vásárolni szándékozó ügyfeleink
részére ! Hitelügyintézés, jogi tanácsadás supsa-ingatlaniroda.com
Tel: 280-4670, 06-30-830-1179
Eladó Wekerlén 8 lakásos társasház 49 nm-es 1.emeleti lakása. A
fürdőszoba 2007-ben lett felújítva.
Külön garázs és kertrész is tartozik
az ingatlanhoz. Fűtése gázkonvektor. Ára: 13.600.000,- tel.: 06 30
2164813
Eladó Kispest kertvárosi részén
120 nöl-es telken lévő 2003-ban
épült 140 nm-es tetőtér beépítésű
családi ház. Az igényes kivitelezésű ingatlanban cirkó központi fűtés
és mennyezeti klíma található. A
ház hőszigetelt, belül üvegszálas
tapétával burkolva. A telken két
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kocsinak beálló. Ára: 42.000.000,Tel.: 06 30 2164813
XIX. Széchenyi u., 53.nm.-es panel
lakás eladó. 1+2 félszobás, VII.
emeleti liftes házban. Ár.: 10 M. Ft.
Tel.: 280-54-34
Kispesti 53 nm-es, erkélyes panellakás, panorámás kilátással, 5.
emeleten, eladó. Fix ára: 8,9 MFt.
30-223-0986 R.ing Bt.
Wekerlén, dupla komfortos, igényesen felújított ikerház-fél eladó, ára:
38 MFt. 30-223-0986 R.ing Bt.
Wekerlén négylakásos épület első
lakása, tetőtér-beépítéssel, kertrésszel eladó, ára: 24,9 MFt. 30223-0986 R.ing Bt.
Az Óváros szélén, 2001-ben épített
társasház első emeletén eladó egy
86 nm-es, 2 és fél szobás lakás,
irányára: 25,9 MFt. 30-223-0986
R.ing Bt.
59 nm-es, jó állapotú lakás a Kazinczy utcában, 9,8 MFt irányáron
eladó! 30-223-0986 R.ing Bt.
Kispesti 32 nm.-es garzon erkélyes,
panorámás, jó állapotú, Metrónál,
alacsony rezsivel eladó. Ára: 8,4
M. Ft. Tel.: 06/20-80-60-460. 3573-742
Eladó családi házat, öröklakást
keresek Kispesten. Felújítandó,
bontandó is érdekel. Hívását előre is
köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164
Kispesten 98 nm-es, alápincézett,
masszív családi ház eladó 180 nöles, rendezett telkekkel, 22 nm-es
terasszal, nagy garázzsal. Irányár:
28,8 M Ft Telefon: 06-30/357-2164
Kispest, Árpád utcában (NádasdyAdy között) eladó 100nöl-es, összközműves telken 1,5 szobás, jó
állapotú, bővíthető családi ház. A
házhoz komfortos, három helyiséges melléképület tartozik, itt is van
zuhanyzós fürdőszoba. A kert szép,
rendezett, gépkocsi beállási lehetőséggel. Irányár: 19,8M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest központjához közel eladó
43 nm-es, 1,5 szobás, téglaépítésű,
gázcirkó fűtéses, légkondiciónált,
teljes körűen felújított társasházi
öröklakás kis kerttel, tárolóval,
tetőtér beépítési lehetőséggel.
Irányár: 15,2M Ft. Telefon: 0630/357-2164
Eladó ingatlanokat keresünk és
kínálunk itt a kerületben. Díjazás
csak sikeres közvetítéskor. Hitelügyintézés, jogi tanácsadás, földhivatal ügyintézés. Su-licz-ingatlan.
hu Tel.:06-30-98-66-785
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Kispest óvárosában eladó 153 nöl-es
telken összesen 225 nm-en háromgenerációs családi ház, garázzsal,
13 nm-es terasszal, borospincével,
+ 35nm-es műhelynek, raktárnak
alkalmas helyiséggel és szociális
blokkal, irodával, tárgyalóval. Vállalkozásra, telephelynek is kiváló.
Irányár: 63,5M Ft Telefon: 06-30/357-2164
EGYEDI AJÁNLAT! A Kós Károly
téren 3 szobás, verandás, erkélyes,
97,5 nm-es, I. emeleti, gázfűtéses
lakás 26,3 M Ft-ért eladó. Tel.:
06/20-972-1291
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: 19.5 M.
Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
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. 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- radiátorkandalló) 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: 39.9 M Ft.
Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. ker. négyemeletes házban
teljes körűen felújított világos,
barátságos, 68 nm.-es lakás eladó.
1+2 1/2+hall+erkély +tároló. Új
konyha bútor, Új fürdő, új villany,
új Burkolatok. Gyors költözés SAJNOS KINŐTTÜK! Ár: 13.500.000
Ft. Tel.: 06/70-319-34-27
XIX. Deák u. liftes ház V. emeletén, 2 szoba + hallos lakás eladó!
Csendes rendezett házban. Erkélyes. Ára: 9,5 M Ft. Tel.: 06/70-31934-27
XIX. Könyvkötő u. csendes részén
emeletes ház + kis ház eladó, 584
nm.-es telken. Autó beállók./ 2x100

nm. + 65 és 30 nm./ Több generációnak is jó. / igényes, jól szigetelt.
Cirkós + padlófűtés + kandalló.
Vállalkozóknak is jó! Iár: 44.990.000 MFt. Tel.: 06/70-319-34-27

Spanyol, francia nyelvoktatása,
korrepetálása. Tel.: 06/70-2126553, 377-4667.

XIII. Hegedűs Gyula u.-ban (Nyugati pályaudvarhoz közel), 2 szobás, 65 nm-es, kitűnő állapotú, első
emeleti, liftes házban lakás eladó.
Bármikor költözhető, jogilag tiszta,
rendezett TSH-ban. Alacsony rezsiegyedi fűtés. Jól kiadható. Iá.: 16.5
M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27

Kispesti könyvelőiroda pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező
könyvelőt keres. Tel.: 06309827239

OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak, érettségire,
felvételire, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás. Egyénileg és
csoportosan. Telefon: 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: 06/20-22401-30
KAMIONSULI
tanfolyamot
hirdet! „B”, „C”, C+E” (nyerges
szerelvénnyel!) és „D kategóriás
jogosítvány, illetve árufuvarozói,
autóbusz vezetői és vállalkozói
szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/2645045, 30/900-5562, 30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása
matematikából és más tantárgyakból. Kisebb fogyatékkal tanulók
megsegíítése. 8.-osok felkészítése.
Pótvizsgára előkészítés. Telefon:
06/70-243-4850
Német és angol sikeres egyéni
nyelvoktatás, nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal, igény
esetén 3 fős csoportos oktatás is.
Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.:
281-4335, 06/20-211-9077
Matematika oktatás általános és
középiskolásoknak. Tel.: 280-9738,
06/70-337-5703
Angol nyelvoktatást, korrepetálást,
középfokú nyelvvizsgára, érettségire való fekészítést vállalok.
Számítástehnikai oktatást is. Tel.:
06/20-92-11-309
Angol nyelv oktatást, szóbeli, írásbeli nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. (Kéttannyelvű
gimnáziumban végaeztem.) Tel.:
06/20-41-22-883
Írás, helyesírás, olvasás, szövegértés, fogalmazás, tételkidolgozás,
érettségi, magyar szakos középiskolai tanárnál. Fejlesztő pedagógusi végzettséggel. Tel.: 06/70-3460-128

ÁLLÁS

Kispesti ingatlaniroda ingatlanreferenseket keres jutalékos rendszerbe. Tel.: 06 302164813
XVIII.kerületi futárszolgálat vezetői asszisztensi munkakörbe keres.
munkatársat. Jelentkezést a 061/357-6545 faxszámra várjuk.
XVIII. kerületi futárszolgálat pénzügyi asszisztensi pozícióba hirdet.
felvételt. Jelentkezést a 061/3576545 faxszámra várjuk.
Diplomás, agilis, leinformálható
középkorú hölgy, Kispesten takarítást, vasalást gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.. 281-2250, 06-70-2252003
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott
anyagra is. Kézimunkakönyvek
eladók. Gombbehúzás megvárható.
Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosiés Kádár- rendszer papírrégiségeit,
levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga László,
tel.:280 3116
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

ricadaráló, autóra szerelhető sátor.
Tel.: 292-3972, 06/70-200-9431
Parkettázók
ﬁgyelem!
Parkettacsiszológép eladó. Tel.:
292-3972, 06/70-623-9805
Eladó szőlódaráló és prés. Tel.:
292-3972, 06/70-623-9805
ELADÓ: 0-5 éves korú gyerek részére kifogástalan állapotban lévő
ajtótokba szerelhető biztonsági rács
(nyitható-zárható), állítható biztonsági ülés gépkocsiba, biciklire
(17 kg-ig) fürdető pelenkázó, etető
szék (kisebb javításra szorulnak),
összecsukható baba kocsi. Érdeklődni egész nap: 06/30-94-90-270
Műanyag új ablakok, 158*178 bnyny kétszárnyas, számlával eladó.
06-70-949-76-90
K Ö N Y V R I T K A S Á G
GYŰJTŐKNEK. Magyarország
Helység Névtára, /1944/, Kiadó:
Magyar Királyi Statisztikai Hivatal. Telefon: 06/70-384-22-15,
282-94-62
Eladó 4 darabból álló elemes szekrénysor, és 2 személyes ágynak
nyitható rekamié, 2 db fotellel fél
ár alatt. Tel.: 280-54-34
Megvételre keresem Fili Leontin:
Majdnem szerelem című könyvét.
Tel.: 280-1786
Nagyméretű komplett konyhabútor
és 2-2 db különleges szövetű heverő, fotel olcsón eladó 357-1492

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges
könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes,szalonképes,
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú,
4 polcos. Tel.: 06/70-319-34-27

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES TERHESSÉGI TESZT. Információs és
segélyvonal: 06/70-334-5052

E-MAILEN:

Eladó egy kifogástalan állapotban
lévő zománcos, öntöttvas fürdőkád,
20.000.Ft., Vadonatúj német gyártmányú számzáras bőr aktatáska:
5.000 Ft., 20 Literes vörösréz üst:
8.000 Ft., 2000 wattos porszívó:
5.000 Ft. Tel.: 37-83-986
Eladó hűtőgép, gázkonvektor, mosógép, palackos gáztűzhely, kuko-

TELEFONON:
260-2449, 06/20-330-3785
FAXON:
260-2449
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.
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