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A fennállásának 80. évfordulóját ünneplő Gábor
Áron Általános Iskolának
az Oktatási és Kulturális
Minisztérium elismerő oklevelet adományozott a kétnapos
rendezvénysorozat keretében.
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„Maradéktalanul végre
szeretném hajtani
azt, amit ígértem. Ez
a legfontosabb, hiszen
ezért választottak meg.
Sok forrást kell még
hoznunk Kispestre...”

30 millió forintot
adományozott a kerületnek a kispesti
Chwala-család az
egy éve Ausztráliában
elhunyt Dojcsák Sándor
barátjuk hagyatékából.

Roma fórumot tartott
a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, ahol
a testület vezetője
beszámolt az elmúlt
időszakban végzett
munkáról.

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

Átadták az egészségügyi
intézet felújított udvarát
Mintegy 20 millió forintot biztosított az önkormányzat a Kispesti Egészségügyi Intézet udvarának felújításához.

A

beruházás keretében új aszfaltburkolatot kapott a belső tér, megoldották
a felszíni csapadékvíz-elvezetés problémáját, és parkosításra
is sor került: virágos,
zöld szigetek látványa töri meg a parkoló
autók egyhangúságát.
Az október 7-i avatón
a polgármester úgy
fogalmazott, az udvar
rendbetétele egy apró
lépés afelé, hogy még
korszerűbb és barátságosabb környezetbe
jöjjenek a dolgozók
és betegek. Gajda Péter kiemelten szólt az
itt folyó eredményes
munkáról, amelynek
köszönhetően az intézet saját forrásból is
tudott fejleszteni az elmúlt időszakban.
Nemrégiben egy modern, 15 milliót érő
szívultrahang-készülékkel cserélték le a

régi berendezést. Azt is bejelentett a polgármester, hogy az egykor a kerületben,
majd külföldön élt, tavaly elhunyt artista,
Dojcsák Sándor Kispestre hagyott 30 millió
forintját is az intézetre,
így a lakosság egészségére fordítja az önkormányzat. Dr. Vargha
Péter főigazgató arról
beszélt, hogy a szaktudás megőrzése és
fejlesztése, amit egyik
célként először megfogalmazott, teljesült.
Az intézet környezete
is tiszta és rendezett,
még az épület falának
felújítása és a földszinti
rész rendbetétele van
hátra. Remélhetőleg ezek is megvalósulnak a jövőben – mondta, majd munkatársai
nevében is megköszönte az önkormányzat
segítségét.

SPORT

Élsportolókat díjaztak
A

kispesti amatőr élsportolók támogatására kiírt pályázat nyertesei számára rendezett díjkiosztó ünnepséget
az önkormányzat szeptember 30-án a
városházán. A Közművelődési, Oktatási,
Sport-, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottság összesen egymillió forintot
osztott szét a 43 sportoló között. Előbb
Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató,
majd a polgármester köszöntötte a megjelenteket. Gajda Péter az önkormányzat
nevében és személyesen is köszönetet
mondott a díjazottak által elért kimagasló
sportteljesítményekért. Elmondta, a sport
és az egészséges életmód támogatása
polgármesteri programjában szerepelt, s
az önkormányzat számára is kiemelten
fontos feladat. Hozzátette: jövőre a kerület magasabb támogatási keretet biztosít
a pályázathoz, így több pénzt kaphatnak
a sportolók. Beszéde után a polgármester
Szujkó Szilvia bizottsági elnökkel együtt
adta át a támogatásokat.

A díjazott sportolók: Basa Vivien, Csekő
Szandra, Tóth Réka (ﬁtnesz), Bács Csenge, Braun Tímea, Cvetkó Dóra, Gál
Gergely, Katona Tamás, Kenéz Attila,
Kenéz Barnabás, Kiss Norbert, KolesárSzundy Fanni, Matei Anette-Adrienne,
Oláh Bence, Szőke Alexandra, Szuromi
Ádám, Zurbó Imre (taekwondo), Kemény Alexandra, Király Attila, Orosz
Ádám, Orosz Viktória (úszás), Bagi
Bettina, Farkas Eszter, Kucsera Anna,
Molnár Zsolt, Schäffer Balázs (karate), Parragh Csaba (kung-fu), Barócsi
Andrea (sárkányhajó), Lendvai Klára
(rádióamatőr), Blum Dorina, Szilágyi
Dóra (akrobatikus tánc), Huszák János,
Komiszár Kriszta (atlétika), Zempléni
Balázs, Zempléni Szabolcs (hegymászás), Balogh Alexandra, Balogh Andrea
(rsg), Balogh Vivien (kézilabda), Karsai
Noémi (tollaslabda, sí), Kovács Dániel,
Saáry László (evezés), Molnár Vivien
(kajak), Pádár Levente (gyeplabda).

Rendezvénysorozattal
ünnepelte működésének
80. évfordulóját a Gábor
Áron Általános Iskola
október 9-én és 10-én.
Az intézmény Fő utcai és
Nádasdy utcai (a közelmúltig ez volt a Jókai iskola)
épületeiben is 1928-ban
kezdődött meg a tanítás.
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KÉTNAPOS RENDEZVÉNYSOROZAT

Ünnepelt a 80 éves
Gábor iskola
I

skolatörténeti kiállítás megnyitójával indult a kétnapos ünnepség. Az idők során
hol egy intézményként, hol különállóan
működött iskolák nyolcvan éves történetét
fényképek, naplók, taneszközök, zászlók és
egyéb relikviák idézik fel. A dokumentumok mellett meg is elevenedett az egykori
diákélet: a régi és új diákok találkozóján
„az öregeknek” volt mit mesélniük a mai
iskolapad-koptatóknak.
z igazi látványosságot a délután tartogatta. A Nádasdy utcából hagyományőrző huszárok, 48-as gyalogosok és
tüzérek felvezetése mellett, 48-as dalokat
énekelve – természetesen a „Gábor Áron
rézágyúja fel van virágozva” sem hiányzott a csokorból – vonultak át diákok, tanárok és vendégek a Fő utcai épületbe. Itt
aztán kisebb riadalmat keltve, és átmeneti
süketséget okozva maga a rézágyú – legalábbis mai mása annak, amit az iskola
névadója, a legendás székely ágyúöntő
készített a szabadságharc alatt – is megszólalt, jelezve a műsor kezdetét.

A

D

essewffyné Szabó Erzsébet, a vendégeket elsőként köszöntő igazgató
említette az intézmény specialitásait, az
emelt szintű idegennyelv- és matematikaoktatást; szólt a családias hangulatról,
arról, hogy a volt diákok rendszeresen
visszatérnek, és táborok, rendezvények
szervezésében, lebonyolításában segítik
az iskolát. Majd a pedagógiai program
jelmondatát idézve – „Csak a mély gyökerű fák nőnek az égig” – hangsúlyozta:
az eddig elért eredmények kötelezik az
intézményt a színvonalas munkára, ezért
is fontos a mostani diákok számára, hogy
megismerjék a közeli és a távoli múltat.
Gajda Péter polgármester arról beszélt,
hogy az eddig eltelt 80 év már bizonyította, hogy az értékek teremtik meg egy iskola jövőjét is. Ezért azt kívánta az intézménynek, hogy ezekre alapozva haladjon
tovább az elkövetkező időkben is. Gajda
Péter ezután Lackner Csabával és Kránitz
Krisztiánnal együtt adta át az iskolának
a képviselők ajándékát, két notebookot.

Az ünnepség a mátyásföldi „Ferdinándhuszárok” jóvoltából lovasbemutatóval
folytatódott, majd a „székely határőrök”
adtak ízelítőt abból, hogyan masíroztak
a 48-as honvédek. Némi puskaropogást,
majd a korabeli tüzérségről tartott előadást követően a Fő utcától a Nádasdy
utcáig tartó családi futással zárult az első
ünnepnap.
ásnap délelőtt játékos iskolatörténeti
vetélkedővel folytatódott a program,
majd az iskola volt diákjai találkoztak az
alma materben. Délután a mostani diákoké
lett a főszerep, a Fő utcai épület udvarán
felállított színpadon ünnepi gálaműsoron
mutatkozott be az intézmény 152 tanulója. Az ünnepség vendégeit Arató Gergely,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
államtitkára köszöntötte, majd átnyújtotta
az évforduló alkalmából adományozott
minisztériumi elismerő oklevelet az oktatási intézmény vezetőjének. Az ünnepségsorozat végül Jókai bableves partival
zárult a Nádasdy utcában.

M
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Roma klub és fórum

Új szervezet alakult a kerületben, céljuk a roma tehetségek bemutatása, és fórumot tartott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Ö

kumenikus
Talentum
Klub néven – cigány és
nem cigány vallási, nevelési és kulturális programokkal
– új klub alakult a kerületben.
Első összejövetelüket október
10-én tartották a Kispesti Ka-

magyarság és cigányság közös történeleméről, valamint
a cigányságot nagymértékben
sújtó globalizációról. Kijelentette, a társadalomban a többség felelős a kisebbségért. A
klub legfontosabb célja, mint

György – versét szavalta el.
A rendezvény után közvetlenül
a Kispesti Cigány Kisebbségi
Önkormányzat tartott fórumot
a Fő utcai intézményben. A jelenlévőket Csonka Gábor elnök
köszöntötte, aki sajnálatosnak

lalkoztatottak számát 20 fővel
növelni tudták. Hangsúlyozta,
a létszámot a jövőben tovább
szeretnék emelni, céljuk az 50100 fő elérése. Szólt a kerületi
tanulmányi ösztöndíjpályázatról, megemlítve, hogy eddig
már 24 általános iskolás, 19
középiskolás és 11 felsőfokú
tanulmányokat folytató roma
diákot tudtak bekapcsolni a
programba. Csonka Gábor
sikeresnek nevezte az önkormányzat nyári táborát, ahol a
szociálisan rászoruló kispesti
roma családok gyerekeit tudták ingyenesen nyaraltatni. Az
elnök elmondta, lehetőségeikhez képest a segélyezésben is
igyekeznek segítséget nyújtani
a hozzájuk fordulóknak. Végül felhívta a ﬁgyelmet legközelebbi rendezvényeikre: a
KMO-ban tartandó december
5-i nemzetiségi estre, valamint
a másnapi Roma Mikulás ünnepségre a Szabó Ervin könyvtár Üllői úti ﬁókjában.

BALESET

Fent:
dr. Mittó Gábor, Kispest rendőrkapitánya és Csonka Gábor,
kisebbségi önkormányzati elnök
a roma fórumon
Lent:
Résztvevők az Ökumenikus
Talentum Klub első
összejövetelén

szinóban, ahol először Hofher
József jezsuita szerzetes beszélt a klub céljairól. Hangsúlyozta, nagy szükség van arra,
hogy termékeny, egymáshoz
közelítő párbeszéd alakuljon
ki a többségi társadalom és a
cigányság között. Beszélt a

mondta, hogy „a tehetségeket
be tudjuk egymásnak mutatni, megismerve így egymás
tálentumait”. Az esten operarészletekkel lépett fel Lakatos
Diána, operaénekes tanuló,
valamint Rostás Farkas Tímea,
aki édesapja – Rostás Farkas

nevezte, hogy az érintettek
közül nagyon kevesen jöttek el
az eseményre. Beszédében az
elmúlt időszak önkormányzati
munkáját vázolta. Kiemelte a
roma foglalkoztatás fontosságát, és örvendetesnek nevezte,
hogy a kerületi közhasznú fog-

Már jól van
a sérült
gyermek
Nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett, de a
körülményekhez képest jól
van az Ady Endre úton október 8-án elgázolt kisﬁú.
A 12 éves Dánielnek agyrázkódása volt, és zúzódásos sérülései lettek a lábán
– tájékoztatta lapunkat az
Ady iskola. A gyermeket
egy személyautó ütötte
el az úttesten a villamos
peronja és a járda között
október 8-án délután. A
mentők a Heim Pál Gyermekkórházba szállították,
ahová az Ady iskola igazgatója, Molnárné Ruszinkó
Mária is elkísérte.
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Jótékonysági est
J

ótékonysági estet szervezett
október 3-án a Kispesti
Rászorultak
Megsegítésére
Közalapítvány a KMO-ban.
Finta Zsolt, az alapítvány kuratóriumának elnöke, lapunknak
elmondta, szerencsére még
mindig sokan érzik fontosnak,
hogy önzetlenül segítsenek
másokon. A hatodik alkalommal megrendezett esten a helyszínen 700 ezer forint gyűlt
össze, a bevétellel a Kispesten
élő daganatos gyermekek
szüleit támogatják. A rendezvényen – adományjelleggel,
vagyis ingyenesen – fellépett
Bangó Margit, Kispest díszpolgára, Kossuth-díjas művész, valamint előadást tartott
a Tárt Kapu Színház. Az est
folyamán átnyújtották a Kispesti Véradók Egyesülete által
gyűjtött adományt is egy kerületi beteg gyerek szüleinek. Az
alapítvány legfontosabb célja,
a kerületben élő rászoruló beteg embereknek támogatása.
(A közalapítvány adószáma:
19677976-1-43, számlaszáma:
OTP 11719001-20225614.)
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Kispesti zöldsiker
A legszebb kerületnek járó
díját kapta meg Kispest
az idei Virágos Magyarországért
Környezetszépítő
Versenyben. A fővárosi
önkormányzat a kerületi
Zöldprogram beindítását és a
Zöld Kispestért polgármesteri díj megalapítását ismerte
el. A díjat a verseny október
10-i záróünnepségen, Szombathelyen vehette át Gajda
Péter polgármester és Tóth
Tibor, a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke. Az idei
zöldversenyben a városok
között Szombathely, a falvak
mezőnyében Gelse végzett az
élen. A két település jövőre
az Európai Virágos Városok
és Falvak Versenyében képviseli Magyarországot.

KONCERT

Mintegy 700 ezer forint gyűlt össze az alapítványi esten,
melyen a Tárt Kapu Színház előadói is felléptek

NEMZETISÉGI EST

Horvát dallamok

Drávamenti és mediterrán táncokat, valamint még eljegyzési
szertartást is láthatott a közönség a KMO-ban.

A zene
világnapján
A

világhírű hegedűművész,
Yehudi Menuhin kezdeményezésére és javaslatára nyilvánította az UNESCO október
1-jét a zene világnapjának 1975ben. Az ünnepi alkalomból tartottak kórustalálkozót Kispesten
október 4-én este a Városházán.
A fesztiválon a Borhy Csilla

H

orvát estet szervezett
október 10-én a Kispesti
Horvát Kisebbségi Önkormányzat a KMO-ban. A
vendégeket Zlatár György,
a kisebbségi önkormányzat
elnöke köszöntötte, majd
a Fáklya Horvát Művészegyüttes műsorát láthatta a
közönség, előadásukban többek között horvát népdalok,
drávamenti és mediterrán
táncok, valamint dalmát eljegyzési szertartás szerepelt.
Műsorukat követően a Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
tanulói zenéltek, majd végül
igazi gasztronómiai csemegék vártak a vendégekre a
szervezők jóvoltából.

karnagy vezette házigazda Kispesti Gyöngyvirág Kórus mellett a pestszentlőrinci Dél-pesti
Sonore Vegyeskar (karnagy:
Mohai Tibor), a Pesterzsébeti
Városi Vegyeskar (karnagy:
Pálfﬁ Krisztina) és a zuglói Hunyadi Véndiák Kórus (karnagy:
Sebestyénné Farkas Ilona) lépett fel.
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TÁMOGATÁS

Önzetlen
adomány
Harmincmillió forintot adományozott
a kerületi egészségügy fejlesztésére
a kispesti Chwala-család az egy éve
Ausztráliában elhunyt Dojcsák Sándor
barátjuk hagyatékából. Az összeget a
Kispesti Egészségügyi Intézet fejlesztésére fogja felhasználni a kerület.

A

történet még 1942-ben
kezdődött – meséli Tibor bácsi –, akkor kötött
ugyanis ismeretséget a két
család Kispesten. Ekkoriban
Dojcsák Sándor húgával, Rozáliával – aki később tragikus
körülmények között életét
vesztette – artistaként dolgozott a fővárosban. Állandó
fellépői voltak többek között
az Operettszínháznak és a
Kamara Varietének, de szerepeltek 1945-ben a második
világháború utáni első kispesti
előadóesten is az akkori Royal
(a későbbi Hunyadi) moziban.
1947-ben azonban az ismert artisták hivatalos engedéllyel külföldre utaztak, először Olaszországba vitt az útjuk, majd
Észak-Afrikában, Egyiptom-

Jobbra:
A ﬁatal Dojcsák Sándor
artistaként és idős korában
Lent:
Kispesti barátja,
Chwala Tibor

ban léptek fel. Végül Dojcsák
Sándor feleségével, Maryvel
az ausztráliai Sydney-ben telepedett le. A hatalmas távolság
ellenére azonban a barátság és

a kapcsolattartás fennmaradt
a Dojcsák- és a Chwala-család
között. Az évtizedek alatt jöttekmentek a levelek, folyamatosan
tájékoztatták egymást életük
alakulásáról a barátok. Dojcsák
úr csak a nyolcvanas évek végén tudott hazalátogatni, Tibor
bácsi ekkor megmutatta neki az
átalakult Kispestet, a megváltozott fővárost. Dojcsák Sándor
tavaly novemberben, 94 éves
korában hunyt el. Vagyonát
– mivel rokona nem volt – régi
barátjára, Chwala Tiborra és
családjára hagyta, akiktől azt
kérte, a fenti összeggel támogassák a kerületet. A segítő
szándék mindig jellemző volt
rá – emlékszik vissza Dojcsák

Sándorra Tibor bácsi –, hiszen
még életében több tízmillió
forintnyi összegből Erdélyben
ifjúsági otthont építtetett, és
templomot újíttatott fel. Halála után a hagyaték sorsa nem
volt kérdéses a Chwala-család
számára, ahogyan a két régi
jóbarát szóban megállapodott,
úgy cselekedtek: a tetemes
vagyont a kerületnek adták.
Miért? Tettük föl egyszerű
kérdésünket Tibor bácsinak. Ő
csak ennyit mondott: 84 éve így
élem az életem, így tisztességes,
ez Sándor élete munkájának az
eredménye, neki pedig ez volt
a kívánsága – hangzott a manapság oly ritkán hallható, ám
egyszerű válasz.
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Fejlesztések a
Bozsik Stadionban

KÖSZÖNTÉS

100 éves
néni
Virággal és tortával köszöntötte Gajda Péter polgármester 100. születésnapja alkalmából Süveges Mártonnét
október 9-én. Ilonka néninek
egy gyermeke, két unokája
és négy dédunokája van. A
Fő utca egyik szalagházának kilencedik emeletén él
unokájának családjával 1986
óta. Nagyi – a családban így
szólítják – nyugdíjazásáig az
újpesti textilgyárban dolgozott szövőnőként.

KULTÚRA

Kerületi
kiállítások
Nagy Balogh János
Kiállítóterem
Laborcz Ferenc emlékkiállítás, megtekinthető november 15-ig (Ady Endre út 57.).
Kispesti Városházi Tárlat
Ruttkay Sándor kiállítása
október 26-ig tekinthető
meg az önkormányzat aulájában (Városház tér 18-20.).
Előtér Galéria KMO
Dobos Szilveszter fotóművész „Groteszk” című
jubileumi kiállítása, megtekinthető november 6-ig
(Teleki u. 50.).
Zórád Ernő emlékkiállítás
A „képregény varázslójának” emlékkiállítása október végéig látható a King
Galériában (Kós Károly tér
13.).
Wekerle Centenárium
Október 18.: Képzőművészeti seregszemle: rajzok,
festmények bemutatása a
Festészet Napján. A kiállítást megnyitja: Wekerlei
Varga Géza, producer.
Műsort ad: az Erkel Ferenc
Általános Iskola Kicsinyekkórusa. Vezényel: Sebőkné
Kós Szilvia. A megnyitó
kezdete: 17 óra. A kiállítás
a későbbiekben megtekinthető: a Wekerle Étteremben:
hétvégenként 14-18 óra
között (Pannónia út 15.).

Tovább folytatódik a Puskás Ferenc utcai sportlétesítmény csinosítása, edzőpályákat újítanak fel, és bővítik
az intézményben működő sportakadémiát is.

H

azai viszonylatban a legjobb minőségű műfűre cserélik a stadion bejárata melletti
régi pálya salakját, és még 200
fő befogadására alkalmas lelátót is építenek az időjárás viszontagságainak ellenálló gyep
mellé – tudtuk meg a Budapest Honvéd kommunikációs
igazgatójától. Szabados Gábor
elmondta, a fejlesztés révén
a pálya alkalmas lesz akár
NB II-es mérkőzések lebonyolítására is (ugyan jelenleg
a Honvéd „B” csapata még az
NB III-ban szerepel, de nagy

reményeket fűznek a klubnál
a feljutáshoz). A felújítást a
centerpálya melletti füves
pálya leterheltsége indokolta,
a műfüvön ősszel már edzhetnek a nagy csapat mellett a „B”
gárda és az akadémia sportolói
is. A munkálatok szeptember
elején kezdődtek, és a tervek
szerint október végén már az
új gyepen rúghatják a bőrt a
játékosok. A felújítást teljes
egészében a klub tulajdonosa
ﬁnanszírozza.
Megtudtuk, a hátsó földes
pályára is renoválás vár, füves

KAC-NAP

Sportnap gyerekekkel
és nyugdíjasokkal

J

ó időben telt el október 5én a kerületi önkormányzat
és a Kispesti Atlétikai Club
hagyományos őszi sportnapja
a Katona József utcai sporttelepen. Teniszt, atlétikát, sorversenyt, focit, kézilabdát és
judo házibajnokságot hirdettek
a plakátok – érkeztek is szép
számmal az amatőr sportolók a
kicsiktől a nyugdíjas korúakig.
A legnagyobb érdeklődés az

óvodás csapatok sor- és váltóversenyét, az atlétikai számokat (futóversenyek, távolugrás,
kislabdahajítás) és az 5–6. osztályosok kispályás focitornáját
kísérte. Mint mindig, most is
kitettek magukért az MSZOSZ
nyugdíjasai: a „nagy csapat” sétált, kocogott, labdát hajított. Az
érmeket és a lelkes részvételért
járó különdíjat Gajda Péter polgármestertől vehették át.

edzőpályát építenek belőle.
Mindemellett elkezdődött a
Magyar Futball Akadémia
épületének bővítése is, új
szárnnyal növelik a létesítmény
befogadóképességét.
A májusra befejeződő munkálatok révén az eddigi 50 fő
helyett jövőre már 100 főre
emelkedik a labdarúgó-palánták szálláshelye. Kell is a
férőhely, hiszen 2009-ben már
a harmadik évfolyam kezdi
meg pályafutását a futballlegendáról elnevezett sportlétesítményben.

Avarégetési
szabályok

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
(1) Az ingatlan tisztítása, karbantartása miatt a területen
keletkező avar és kerti hulladék csak állandó felügyelet és a tűzvédelmi előírások
betartása mellett égethető,
a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett az e
rendeletben meghatározott
feltételekkel. Égetést kizáró
körülménynek kell tekinteni a nagyon ködös, párás,
szeles időszakot, illetve ha
az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.
(2) Az avar között a nem kerti
hulladék elégetése tilos.
(3) A lakosság egészségének
és a levegő tisztaságának
védelme érdekében az avar
égetése minden évben kizárólag két időszakban megengedett: tavasszal (március
16. és június 15. között),
valamint ősszel (szeptember
15. és november 15. között).
(4) Az égetést csak hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 8 – 17 óra között szabad
végezni.
(5) Tilos az avar égetése közterületen és ünnepnapokon.
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KISPEST

Goldball-siker a Tichy Kupán
nélkül álltak ki, ezért a gyengébb eredményeik ellenére is
elismerésben részesültek).
tornát a helyszínt biztosító
Honvéd ügyvezetője, Gács
Pál mellett több jelenlegi és
egykori kispesti játékos is megtekintette. Közülük az egykor
Tichyvel is együtt futballozó
Szurgent Lajos és Cseh András
a díjak átadásában is segédkeztek a KLTE képviselőinek. A
viadalon négyen különdíjban
is részesültek: a torna legjobb
kapusának Barát Bencét (Balassagyarmat),
legharcosabb
játékosának Vajda Pétert (Honvéd), legjobb mezőnyjátékosának Horváth Kevint (Goldball)
választották meg a szervezők és
a csapatok trénerei, míg a viadal
gólkirályi címét Deutsch László
(FTC) nyerte el. „Szívemet melengető érzés, hogy évről évre
megemlékeznek a férjemről” –
mondta Tichy Lajosné, Marika,
aki ezúttal a Goldball tehetségeinek adhatta át a győzelemért
járó díjakat. Hozzátette: „persze,
még boldogabb lennék, ha a
Honvéd csapatának gratulálhattam volna a végén, de ebben a
korban talán nem is annyira az
eredményesség a fontos, hanem
a játék önfeledt szeretete. Márpedig jó látni, hogy ez szemmel
láthatóan minden résztvevőre
igaz.”
Tichy Kupa hagyományainak megfelelően – a KLTE
és támogatói jóvoltából – nem
csak a díjazottak, de az összes
részt vevő gyerek ajándékcsomagot és csokit vehetett át. De
legalább ilyen örömet okozott,
hogy egy felajánlásnak köszönhetően mindannyian (természetesen kísérőikkel együtt)
belépőjegyet kaptak az aznap
esti Magyarország-Albánia világbajnoki selejtező mérkőzésre.

A

A

Goldball ’94 FC korosztályos csapatának győzelmével zárult a Kispesten immár
negyedik alkalommal megrendezett Tichy Lajos Emlékkupa.
A Bozsik József Stadionban
október 11-én lebonyolított,
nyolccsapatos utánpótlástornán
közel 120 labdarúgó-palánta
játszott önfeledten délelőtt
tíz órától közel hat órán át. A
nyolc- és kilencéves gyerekek
többsége este aztán egy másik
kispesti legendáról, Puskás
Ferencről elnevezett stadionba
vette az irányt, hogy a helyszínen szurkoljon a magyar válogatottnak.
Kispesti
Labdarúgásért Támogató Egyesület
(KLTE) rendezvényén a nyolc
meghívott csapat – III. Kerület, Balassagyarmat, Budapest Honvéd, FTC, Goldball,
SZAC, Újpest, Vasas – két
négyes csoportban kezdte a
tornát. A kvartettek első és

A

második helyezettjei a döntőbe jutásért mérkőzhettek meg
egymással, a ﬁnáléban végül
a Goldball ’94 lurkói 1-0-ra
verték a tavalyi győztes Fradit.
A IV. Tichy Lajos Emlékkupa
végeredménye: 1. Goldball,
2. FTC, 3. Vasas, 4. III. Kerület, 5. SZAC, 6. Honvéd, 7.
Balassagyarmat, 8. Újpest (az
újpestiek egy évvel ﬁatalabb
korosztállyal – még a kicsiknél
is kisebb gyerkőcökkel –, csere

A

KARRIER

Kispestről Svájcba
Kerületünkben töltötte gyermekkorát Kutalik Zoltán
(29), majd az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
alkalmazott matematikus szakának elvégzése után, doktori
diplomáját az Egyesült Királyságban szerezte két éve.
Azóta Svájcban dolgozik a

lausanne-i egyetem egyik
kutatóintézetében, ahol az
emberi gének és különböző
betegségek és gyógyszerek
összefüggéseit kutatja.
Több neves tudományos
szaklapban jelentek meg cikkei. Munkájának elismeréseként ő lett a 2008-as győzte-

se annak a díjnak, amelyet
a Svájci Bioinformatikai
Társaság a Svájcban kutató
ﬁatal bioinformatikus tehetségek részére alapított.
A díjat szeptember 24-én, a
társaság fennállásának 10.
évfordulója alkalmából adták át Bernben.
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Groteszk
fotókon
Huszonhárom színes és feketefehér kép látható Dobos Szilveszter október 10-én nyílt jubileumi fotókiállításán a KMO
előterében. A „Groteszk” című
tárlatot Gombai Zsóka képzőművészeti szakértő ajánlotta a
szép számú érdeklődő ﬁgyelmébe. A megnyitón Fehér Fruzsina, Igali Csanád és Kőhalmi
András jazztriója játszott. A
Kispesten élő alkotó magyar
és nemzetközi fotóművész
szervezetek tagja, képei rendszeresen szerepelnek hazai és
külföldi kiállításokon. Mostani
tárlata november 6-ig látható a
Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban.

FELHÍVÁS

Kerületi
egészségnap
Október 31-én 10-15.30 között
a KMO-ban újra megrendezik
a már hagyományos kerületi
egészségnapot.
Ingyenes szűrővizsgálatok:
vércukor- és koleszterinmérés, vastagbélrák szűrés,
vérnyomásmérés,
csontsűrűség-mérés,
számítógépes
talpvizsgálat, hallásvizsgálat,
termékbemutatók,
kóstolók, kedvezményes vásárlási
lehetőségek. Tejadó anyák
jutalmazása. Iskolai plakátpályázat díjátadás. Babamasszázs bemutató 11 órától,
valamint dietetikus tart előadást
„Egészségmegőrzés,
egészséges táplálkozás idősebb korban” címmel 12 órai
kezdettel.
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HÍREK

TÁJÉKOZATÓ

Vízhiány után

Október 9-én a József Attila
utca és a Dobó Katica utcai
kereszteződésnél a kora esti
órákban egy víznyomócső
törése okozott mind vízellátási zavarokat, mind az arra
járóknak közlekedési problémákat. A meghibásodott
30 cm átmérőjű nyomócső
elzárása a kispesti lakótelep
nagy részét érintette (vízhiány volt rövidebb-hosszabb
ideig), mivel több szakaszvezetéket is elzárt a Vízművek.
Mivel sokan érdeklődtek a
polgármesteri hivatalban az
esetről, ezért fontosnak érezzük, hogy röviden tájékoztassuk a kispestieket, hogy
az ilyen jellegű üzemzavar
elhárítása hogyan, miként
történik, és mindez kinek a
feladata.
A főváros egész területén
a Fővárosi Önkormányzat
megbízásából, a Fővárosi
Vízművek Zrt. végzi a vízvezetékek és szerelvények
javítását, karbantartását, illetve az előírt ivóvízminőség
biztosítását. Ez jellemzően
és alapvetően egy folyamatos és zavarmentes szolgáltatást jelent. Vízcsőtörés
esetén (ami sajnos az utóbbi
években egyre gyakrabban
fordul elő) a vízfolyás tényét a Vízműveknek kell
bejelenteni.
Amennyiben
közvetlenül a polgármesteri
hivatalnak jelenti be valaki,
vagy mi magunk észrevételezzük a hibát, akkor azonnal értesítjük a Vízműveket
(a Vízvonal telefonszáma:
06-40- 247-247).
Ha a vízszolgáltató úgy látja, hogy egyes területeken
hosszabb ideig vízkorlátozás
várható, akkor lajtkocsival
biztosítja az ivóvizet (ilyen
eset szerencsére ritkán fordul elő).
Természetesen a polgármesteri hivatal annyiban érintett az üzemzavar-elhárításban, hogy a megrongálódott
közút, közjárda vagy egyéb
közterület szakszerű helyreállítását előírja, és a munka
elvégzését ellenőrzi, hogy az
a biztonságos közlekedésre
alkalmas legyen.
ÉS

VÁROSÜZEMELTETÉSI
KÖZBIZTONSÁGI IRODA

Életfát avattak Wekerlén

Végleges helyére, a Kós Károly térre került a wekerlei rendezvényeken
2007. óta többször felállított életfa. A helyi közösség jelképét október
4-én este avatták fel.

N

égy kisebb wekerlei térről
zenészek kíséretében több
százan vonultak fáklyákkal
október 4-én este a Kós Károly térre, hogy részt vegyenek
az avatón. A közösséget jelképező életfát, amely egyszerre
tiszteleg a telep 100 éves múltja előtt és mutat jövője felé, a

Wekerlei Társaskör Egyesület
(WTE) és a Magyar Kollégium
Kulturális Egyesület (MKKE)
állíttatta.
Romhányi András, az MKKE
elnöke az ősi jelkép bibliai említéséről, egyebek mellett kínai,
indiai és mezopotámiai előfordulásáról beszélt. Azt mondta,
a világmindenséget szimbolizáló magyar életfa ma az életet
jelképezi. „Az ünnep alkalom
arra, hogy szembesüljünk azzal, milyen értékek hordozói
vagyunk” – hangsúlyozta.
Nagy Tamás WTE-elnök a ma
élő wekerleiek 2108-nak szóló
üzeneteit olvasta fel. A dokumentum belekerült abba a fémkapszulába, amelyben helyet
kapott a telep újságja, a centená-

riumi programokat tartalmazó
hírlevél, egy centenáriumi kitűző, a fogadalomtétel szövege,
egy Kós-plakett, helyi önkéntesek fotója; egy USB-csatlakozóval egybeépített hordozható
memórián (pendrive) az ünnepségről addig készült fotók, egy
másik pendrive-on archív anyagok 100 évvel korábbról (régi
fényképek, a házak alaprajzai, a
tervezők életrajzai), a Wekerlei
Társaskör dokumentumai és az
idei centenáriumi év fotói, plakátjai; végül az életfa története

a tervezéstől a megvalósulásig.
A kapszulát a társaskör elnöke
helyezte el az életfa talapzatában, majd a résztvevők fogadalmat tettek, hogy megőrzik
a jövőnek a telep értékeit. Az
avatás közös körtánccal ért
véget. Az esti ünnepség zárásaként Vivaldi-emlékhangversenyt rendeztek a Kós Károly
téri római katolikus templomban, amelyen fellépett Magyar
Állami Operaház Fallioni Kamarazenekara és a Wekerle-telepi Szent József Kórus.

Wekerle-telep
levelezőlapon

elnöke – színes épületfotójával megjelent lap hátoldalán
lévő nyomat elkészítéséhez
Varga László kispesti gyűjtő,
a bélyeggraﬁkához a Kispesti
Helytörténeti
Gyűjtemény
régi képeslapjai szolgáltak
alapul. A centenáriumi év
hivatalos emblémájáról mintázott pecséten az egyik Kós
Károly által tervezett ház korlátjának motívuma látható.

A Wekerle-telep centenáriuma alkalmából első napi
bélyegzővel ellátott levelezőlapot hozott forgalomba
szeptember 10-én a Magyar
Posta. A Nagy Tamás – a
Wekerlei Társaskör Egyesület

ZÖLDPROGRAM

Környezetvédelmi információk
Ú

j weboldalt indított október
elején az önkormányzat a
http://zoldprogram.kispest.hu
címen. A honlapon az olvasók a
kerületi környezetvédelemmel,
köztisztasággal kapcsolatos
információk között böngészhetnek. Megtalálhatók rajta

többek között a tavasszal felállított Zöldkommandó feladatai
és céljai, az ugyancsak nem
régen alapított Zöld Kispestért
díj bemutatása, vagy éppen a
„Fogadj örökbe egy közteret”
program rövid ismertetője. Az
oldalon részletesen lehet tájé-

kozódni a Zöldprogram Iroda
feladatairól,
megtalálhatók
rajta a környezetvédelemmel,
köztisztasággal kapcsolatos
kerületi hivatali elérhetőségek,
valamint az érdeklődők informálódhatnak az önkormányzat
aktuális felhívásairól is.
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HIRDETÉS

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk nemzeti ünnepünk,
az 1956-os FORRADALOM
és SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA
alkalmából rendezendő

MEGEMLÉKEZÉSRE
2008. október 22-én

Program:

17.00 óra: Koszorúzás
- az Ötvenhatosok terén
17.45 óra: Csendes virágelhelyezés
- a Templom téri kopjafánál
18.30 óra: „Emlékpróba” - színházi előadás
- a KMO Művelődési Házban
Ünnepi beszédet mond:
Gajda Péter, Kispest polgármestere

Tisztelettel meghívjuk Önöket
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 52. évfordulója alkalmából
a kispesti Határ út és Ady Endre út kereszteződésnél felállított
kopjafánál tartandó megemlékezésre.
Az emlékhelyen, a Kispest határában dúló harcok helyszínén,
november 2-án 10.30 órakor
csendes főhajtással emlékezünk meg a forradalom áldozatairól.
Kérjük, ha tehetik, Önök is helyezzék el a megemlékezés virágait
a kopjafánál.
A kispesti ’56-os szabadságharcosok
és Kispest önkormányzata.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
nagy nemzeti ünnepünk,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
52. évfordulója alkalmából,
október 23-án 10.30 órakor
a Kispesti Újtemetőben felállított kopjafánál
tartandó megemlékezésre.
A kispesti ’56-osok és Potyka bácsi.
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INTERJÚ

VÁROSVEZETÉS

„Azt valósítjuk meg,
amit ígértünk”
Félidejéhez érkezett az önkormányzati választási ciklus, Gajda
Péter polgármestert az eddigi munkáról és jövőbeli terveiről
kérdeztük.
Kispest: Mire törekedett az elmúlt két évben, mit sikerült eddig elvégezni a tervekből?
GAJDA PÉTER: Megválasztásom
után a testület előtt rögtön a
polgármesteri program bemutatásával kezdtem a munkát.
Nem volt különbség a választási program és aközött, amit
meg akarunk valósítani és amin
dolgozunk. Amit akkor közösen ígértünk a kormánypárti
frakciókkal, azt szeretnénk
megvalósítani a négy év során,
az elmúlt két évben ennek alapján dolgozunk. Furcsállom is,
amikor a testületi ülésen még
mostanában is számtalanszor
elhangzik az ellenzéki padsorokból, miért ragaszkodunk
ennyire a polgármesteri programhoz? Hát pontosan azért,
mert arra szavaztak a kispestiek én pedig szeretem tartani az
ígéreteimet. Legelsőként megpróbáltuk rendbe tenni a költségvetést, hiszen mindennek
az az alapja, ma már elmondhatjuk, hogy folyamatosan pozitív a mérlegünk.
Többek szerint ez leginkább
annak a következménye, hogy
a fővárosi forrásmegosztás során idén jól járt a kerület. Mi
erről a véleménye?
GAJDA PÉTER: Az csupán csak
egy része a dolognak, hogy tavaly a forrásmegosztásból és
a kerületnek jutó adókból növekedett a bevételünk, de az
kevés lett volna ahhoz, hogy
a tavalyi évet is pozitívan zárjuk, és az idei évhez sem lenne
elég. A jó eredmény sokkal inkább annak köszönhető, hogy
például a 2006-os évben egy

hónapban a önkormányzat bérjellegű kiadásai havonta 200
millió forint felett voltak. Most
egy hónap 160 millió forintba

kon spórolunk, és neked is szolidabban kell gondolkodnod,
akkor véleményem szerint ez
így helyes. Mindezek összes-

Gajda Péter
Kispest polgármestere

kerül. Ki lehet számolni, hogy
ez mekkora különbség. Az
oktatási intézményhálózatot
sikerült úgy átalakítani, hogy
megtartottuk az intézmények
szakmai színvonalát, ugyanakkor egy kicsit olcsóbban és észszerűbben működtetjük. A stabilizálódott pénzügyi helyzet
sokkal inkább ezeknek a lépéseknek köszönhető, és annak,
hogy a legkisebb rendelésektől
– például újságbeszerzéstől,
WC papírrendeléstől – kezdve
a legnagyobb tételig mindent
megvizsgáltunk, hogy mire
költünk. A megvonást magunkon, a képviselői díjazásokon kezdtük, mellyel mintegy
40%-ot spóroltunk. Hozzáteszem, az elmúlt 18 év polgármesterei közül egyet sem
tudok olyat mondani, aki nem
vett fel jutalmat, aki nem vásárolt magának új autót, és még
sorolhatnám. Ezek ugyan nem
hatalmas tételek a költségvetésben, de amikor azt kérem a
köztisztviselőtől, hogy magun-

ségéből alapozódott meg, hogy
végre tudjuk hajtani azt, amit
ígértünk. Elindítottuk a Zöldprogramot, ami egy nagyon
kemény egyéves előkészítő
munka alapján állt fel. Beindult a térﬁgyelő program, év
végéig húsz kamerával tudjuk
pásztázni a kerületet, melynek
már meg is van az eredménye,
hiszen például a lopások száma
40%-kal esett vissza az első
háromnegyed évben. Tovább
fejlesszük a rendszert, 2010-ig
annyi kamerát helyezünk ki,
amennyi révén érezhetően biztonságosabb lesz a kerület. Az
egészségügyben
műszerfejlesztéseket, intézmény-korszerűsítéseket ígértünk, azt, hogy
rövidüljön a várakozási idő az
egyes szakrendeléseken. Tavaly korszerűsítettük az informatikai rendszert azért, hogy
a várakozási idő csökkenjen.
Idén új szívultrahang-gépet
vettünk, tavaly több mint 50
milliós beruházással a képalkotó diagnosztikát fejlesztet-

tük az intézettel közösen. Sport
terén azt ígértük, hogy megpróbáljuk tisztázni kapcsolatunkat a Honvéddal, rendezzük a
Bozsik Stadion ügyét, amely
meg is történt. Ehhez természetesen kellett a köztársaság kormánya, kellett egy új tulajdonos. Aki ma kimegy a Bozsik
Stadionba láthatja, hogy ennek
a hármas együttműködésnek
mi lett az eredménye. Ígértük
a panelprogram és a társasházi alap folytatását, lassan már
ezer fölé emelkedik azoknak a
lakásoknak a száma, amelyeket
támogattunk annak érdekében,
hogy korszerűsíteni tudják ezeket az épületeket. Kiemelten
kezeljük az oktatási épületeink
felújítását. A program igazából
idén indult el, megpróbáltunk
komplex módon nyúlni egy-egy
intézményhez. Az első a Mesevár Óvoda felújítása volt, amit
a következő évben fejezünk be,
amikor is azt gondolom, hogy
20-25 évre rendeződik az intézménynek a sorsa. Hasonló
módon szeretnénk a hátra levő
időszakban az Ady iskola felújítását megoldani, illetve most
keressük azt az óvodaépületet,
amit 2010-ig a Mesevárhoz hasonlóan mindenképpen szeretnénk felújítani.
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halad. Ez is annak volt köszönhető, hogy a testület többsége
belátta, csak kompromisszumok árán indulhatnak újra ezek
a döglött beruházások Kispesten. A tervek szerint jövő év
első felében az egyes ütem,
a következő év első felében a
kettes ütem készül el. Reméljük, hogy így is lesz. A Neo
Centernek jogerős építési engedélye van az Europark melletti területre, a beruházó tájékoztatása szerint novemberben
ott is elkezdődnek a tényleges
munkák. Hangsúlyozom, ezek
a beruházások nem csak azért
fontosak, mert építészetileg
rendeződnek az évtizedek óta
húzódó dolgok, hanem, mert
nagyon sok új munkahelyet is
teremtenek, valamint az sem
elhanyagolható tény, hogy a
beruházásoknak köszönhetően
a kerületi adóbevételek megnőnek, ami több százmillió
forintot jelent. Ezért is tartom
nagyon károsnak azt, amikor
ezeket a beruházásokat gátolni
próbálják.
Mik a legfontosabb tervei?

Fejlesztések terén is ilyen jól
áll Kispest?
GAJDA PÉTER: Nagy köztereink
megújításában – az úgynevezett Zászlóshajó-projektekben
– jól állunk. A Kós Károly, és
az Ötvenhatosok terén kívül
minden tér vagy megújult, vagy
átépítés alatt van. A Templom
tér már teljesen készen van, a
Városház, és a Kossuth téren
pedig most folynak a munkák,
november végére mindkettő
elkészül.
Nagyon bízunk abban, hogy
az az európai uniós pályázati
lehetőség, melyen sokat dolgoztak kollégáim, nem csak
lehetőség lesz, hanem valóban
nyerni fogunk a pályázaton,
ennek révén pedig egy közel
egy milliárd forintos közterületi beruházást tudunk megvalósítani a Kós Károly téren és
környékén.
Többen az önkormányzat vezetésének a szemére vetették,
hogy miért kerül duplájába a
Városház tér felújítása, mint a
Kossuth téré?
GAJDA PÉTER: Mert dupla akkora a tér. A Kossuth tér mintegy 2 500 négyzetméter, ezzel

szemben a Városház tér területe öt ezer felett van. Másrészt
műszaki tartalmában is más
jelenik meg majd a két téren:
a Városház tér egy nagyon komoly dísztere lesz a kerületnek.
Miért maradt el a közbeszerzés
a Városház tér esetében?
GAJDA PÉTER: Mert nem önkormányzati forrásból valósul
meg a beruházás, hanem egy
külső cég ajánlotta fel az öszszeget a Városház tér felújítására, azért közbeszereztetni
sem kellett, mivel nincs benne
közpénz.
A fejlesztéseknél maradva,
hogy áll a KÖKI, a Neo Center, a Stefánia-ház és a Hattyú
Park ügye?
GAJDA PÉTER: Kezdjük a KÖKIvel: nagyon sokan várják már,
hogy rendeződjön a terület, a
környéken élők is. A legutóbbi testületi ülésen már ennek
a csendes többségnek a hangja is sokkal erősebb volt, mint
annak a néhány erőteljesen kiabáló politikai vezetőnek, akik
próbálták egymásnak ugrasztani a kispestieket. Ott hall-

hattuk egy ottani lakótól azt is,
hogy ha itt bizonyos politikai
erők – a Fidesz egyes képviselői és a CEFO – nem vezetik
félre őket, akkor a megegyezés
is korábban megszülethetett
volna. Örülök annak, hogy
végül a lakókat sikerült megfelelő információkkal ellátni,
és sikerült megegyezniük a
beruházóval. A keresetet, amit
a két társasház beadott, nemrégiben visszavonták, ami azt jelenti, hogy az építési engedély
jogerőssé válik, ezért nem
véletlenül áll már több daru
is a területen, zajlik az építkezés. Hozzáteszem, ezekben a
történetekben óvatos vagyok,
Magyarországon, Kispesten
bármi előfordulhat, és csak
akkor nyugodhatunk meg, ha
ezek a fejlesztések készen vannak. Ugyanezt tudom mondani
a Stefánia-házról, bár kétségtelen, hogy ott is elkezdődött
a munka. Kiszivattyúzták a
vizet, megerősítették az alépítményt, és már áll egy daru is
a területen, azt gondolom, ez
is azt jelzi, hogy elindulhat a
munka. Egy ugyancsak másik
szomorú történet a Hattyú Park
ügye, ami jelenleg a Csinszka
Kert nevet kapta, melyről úgy
vélem szintén a megoldás felé

GAJDA PÉTER: Maradéktalanul végre szeretném hajtani
azt, amit ígértem. Ez a legfontosabb, hiszen ezért választottak meg. Sok forrást kell
hoznunk Kispestre, valamint
folytatnunk kell a megkezdett
programokat.
Van két nagyon keserves
téma is: az egyik a Derkovics
utcát elkerülő út megépíttetése, a másik a Nagykőrösi út
zajvédelmének kérdése. Az
utóbbi esetében az építés engedély már jogerős, tehát ha
meglenne rá a forrás, akár
már holnap is lehetne építkezni. A probléma az, hogy
a fővárosnak most nincs erre
pénze, azokon a pályázatokon, amelyeken a főváros
részt vett, sajnos nem sikerült
pénzt nyernie. Mivel fővárosi képviselő is vagyok, így
megpróbálok a főváros saját
költségvetésén belül találni
egy milliárd forintot, amely
a teljes szakasz megépítésére
vonatkozna. Ebben komoly
partnerem Kispest országgyűlési képviselője, Burány
Sándor is. A gond évtizedes
probléma, a problémát a főváros okozta, ezért az ő feladata is, hogy helyrehozza.
Legvégső esetben a főváros
költségvetéséből kell kitaposnunk az összeget.
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Főigazgató
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a fenntartásában lévő Kispesti
Egészségügyi Intézet Főigazgatói munkakörének betöltésére.
Betöltendő munkakör megnevezése: főigazgató.
A munkaviszony időtartama:
5 év, határozott időre, 2009.
02. 01. - 2014. 01. 31.
A munkavégzés helye: 1195
Budapest, Ady E. út 122-124.
Pályázati feltételek: orvosi
diploma; min. 5 év vezetői
gyakorlat;
egészségügyi
menedzseri képzettség; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. Több, a
munkaterülettel összefüggő
szakvizsga előnyt jelent.
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: a kerületi
járóbeteg-szakellátás, kerületi
gondozószolgálatok ellátását
és a kerületi alapellátás szervezését végző, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézmény vezetése.
A
pályázathoz
csatolni
kell: részletes szakmai önéletrajz; szakmai program
(hangsúlyozva az ellátandó
feladatokkal
kapcsolatos
koncepciókat); végzettséget,
szakképzettséget
igazoló
eredeti okiratok, vagy az
okiratok közjegyző által
hitelesített másolata; 30
napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány;
nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevő
előkészítő bizottság, illetve
a képviselő-testület tagjai
megismerhetik.

PÁLYÁZAT

Eladó ingatlanok
A Bp. Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzata nyilvános, licitálásos pályázatot
hirdet a 12 sorszám alatti üres
lakások eladására.

Kikiáltási ár: 3 500 000 Ft.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 10.30
óra.

A
pályázati
hirdetmény
kifüggesztésének időpontja:
2008. október 20.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2008. november
10. 17 óráig.
Versenytárgyalás időpontja:
2008. november 11-én 9-15
óráig.
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XIX.
Városház tér 18-20. C. ép. I.
em. 34. sz. tárgyaló.

5./ Bp. XIX. Vécsey u. 46.
sz. (163559 hrsz.)
Kikiáltási ár: 20 700 000 Ft.
Bánatpénz: 1 200 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 11.00
óra.

Értékesítésre kerülő ingatlanok:
1./ Bp. XIX. Bercsényi u. 77.
fsz. 2. (161167/0/A/2 hrsz.)
Kikiáltási ár: 10 700 000 Ft.
Bánatpénz: 600 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 9.00 óra.
2./ Bp. XIX. Szigetvári
köz 5. fsz. 2. (160996/0/A/2
hrsz.)
Kikiáltási ár: 11 800 000 Ft.
Bánatpénz: 800 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 9.30 óra.
3./ Bp. XIX. Taksony u.
1. fsz. 1. sz. (160515/0/A/1
hrsz.)
Kikiáltási ár. 18 500 000 Ft.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 10.00
óra.
4./ Bp. XIX. Peterdy köz
2/a. fsz. 1. (160095/0/A/1.
hrsz.)

A pályázat beadásának határideje: 2008. november 7.
A pályázatokat Gajda Péter
polgármesternek
címezve,
a polgármesteri hivatal titkárságán vagy postán kell
beadni. Cím: 1195 Budapest,
Városház tér 18-20. Az intézettel kapcsolatos felvilágosítás Vinczek György alpolgármestertől kérhető (telefon:
3474-523 vagy 3474-525).

Gondozó

A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

A munkavégzés helye:
1193 Bp., Táncsics M.utca 7.

ÁLLÁS

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot hirdet
gondozónői, gondozói munkakör betöltésére.

6./ Bp. XIX. Hofherr A. u.
49. I. em. 4. (167406/0/A/4.
hrsz.)
Kikiáltási ár: 9 900 000 Ft.
Bánatpénz: 600 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 11.30
óra.
7./ Bp. XIX. Vécsey u. 6.
III. em. 7. (163865/13/A/72.
hrsz.)
Kikiáltási ár: 9 600 000 Ft.
Bánatpénz: 600 000 Ft.
Versenyeztetés időpontja:
2008. november 11. 12.00
óra.
8./ Bp. XIX. Jókai u. 24/a.
fsz. 2. (164350/6/A/35 hrsz.)
Kikiáltási ár: 9 300 000 Ft.
Bánatpénz: 600 000 Ft.
Versenytárgyalás időpontja:
2008. november 11. 13.00
óra.
9./ Bp. XIX. Nagysándor
J. u. 2. fsz. 1. (164106/2/A/4
hrsz.)
Kikiáltási ár: 11 000 000 Ft.
Bánatpénz: 700 000 Ft.
Versenytárgyalás időpontja:
2008. november 11. 13.30
óra.
10./ Bp. XIX. Csokonai u.
A pályázat benyújtásának
határideje: október 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Vikár Hedvig nyújt, a 280-4797 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
postai úton, a pályázatnak a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó

14. XI. 42. (162700/9/A/95
hrsz.)
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
Versenytárgyalás időpontja:
2008. november 11. 14.00
óra.
11./ Bp. XIX. Villanytelep
u. 32-34. fsz. 6/a.
(163641/6/A/6 hrsz)
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
Versenytárgyalás időpontja:
2008. november 11. 14.30
óra.
12./ Bp. XIX. Klapka u. 28.
fsz. 4. (162857/0/A/4 hrsz.)
Kikiáltási ár: 6 400 000 Ft.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
Versenytárgyalás időpontja:
2008. november 11. 15.00
óra.
A lakások megtekintését a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda előzetes egyeztetés
alapján biztosítja. A megtekintésre a meghirdetés és licitálás
közötti időszakban kedden és
csütörtökön 9-15 óra között
van lehetőség. A pályázatról
előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot átvenni, illetve
leadni a Bp. XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási
és Hasznosítási Iroda Bp. XIX.
Városház tér 18-20. C. épület.
42-44-es szobájában lehet. Félfogadási időben: hétfőn: 14-18
óráig, szerdán: 8-16.30 óráig;
pénteken: 8-12 óráig. Telefon:
3474-505, 3474-522, 3474-584,
3474-680.
A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.
Szolgálat címére történő megküldésével (1193 Budapest,
Táncsics Mihály utca 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/
R116/4/2008, valamint a munkakör megnevezését: Gondozónői, gondozói.
A pályázat részletei a www.kispest.hu oldalon olvashatók.
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Bursa Hungarica
„A” típusú pályázati kiírás
Kispest önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009.
évre kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik
a Felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvényben meghatározott képzési időn, illetve az
egyetemi és főiskolai hallgatók
által ﬁzetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre
nyújtható támogatásokról szóló
51/2002. (III.26.) Korm. rendelet 5.§-ában meghatározott
keretek között, a felsőoktatási intézmény Szabályzatában
meghatározott határidőn belül
állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján
nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag ﬁnanszírozott első alapképzésben, első
kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben,
vagy első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

Köszönjük!

A Dávid Kisemberek Társasága köszöni minden támogatójának az 1%-os segítségét!
2007. évben felajánlott 871 973
Ft 1%-ot, a következő programokra költöttük: 4 napos
találkozónkra 368 103 Ft-ot,
gyógytorna, képességfejlesztő eszközökre: 81 728 Ft-ot,
Mikulás és egyéb programokra: 354 083 Ft-ot, működési
költségekre: 68 059 Ft-ot. Aki
támogatni szeretne minket
a továbbiakban is: adószám:
18086340-1-43, számlaszám:
ERSTE11600006-0000000015755926.

A pályázatot a polgármesteri
hivatalnál (Humánszolgáltatási Irodán, Oravecz Éva közművelődési referensnél – 1192
Bp. Ady E. út 7. I. emelet 1.)
írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, pályázati űrlap és
bővebb felvilágosítás ugyanitt
kérhető (tel.: 347-4631) vagy
a www.bursa.hu internetcímen
található.
A pályázók pályázatukat a
polgármesteri hivatalban, továbbá az interneten a www.
bursa.hu vagy az itt hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.

„B” típusú pályázati kiírás
Kispest önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
ﬁatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
ﬁatalok (a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások,
illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-

Köszönetünket
fejezzük
ki, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át a Kispesti Véradók Egyesületének
ajánlották fel. Örömmel
tudatjuk Önökkel, hogy
támogatásuknak
köszönhetően tavaly is felejthetetlen Mikulás ünnepséget
tudtunk tartani véradóink
gyermekeinek sok-sok meglepetéssel és ajándékokkal.
A 2007. évi 1% felajánlásokból befolyt 84 474 Ft-ot
hagyományként ismét rászorultabb véradóink gyermekeinek karácsonyi megajándékozására használjuk
fel. Támogatásukra a jövő-
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Gyógypedagógus
tek) jelentkezhetnek, akik
a 2008/2009. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2009-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázatot a polgármesteri
hivatalnál (Humánszolgáltatási Irodán, Oravecz Éva közművelődési referensnél – 1192
Bp. Ady E. út 7. I. emelet 1.)
írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, pályázati űrlap és
bővebb felvilágosítás ugyanitt
kérhető (tel.: 347-4631) vagy
a www.bursa.hu internetcímen
található.
A pályázók pályázatukat a
polgármesteri hivatalban, továbbá az interneten a www.
bursa.hu vagy az itt hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.
A pályázatok részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

ben is számítunk és előre is
köszönjük.
Az „A Jóság Tava” Természetes Gyógyítási Rendszer
Reiki Alapítvány (1191. Budapest, Fő u. 19. X/30.) támogatóinak ezúton szeretné
megköszönni, hogy 2007.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
hozzájárultak az Alapítvány
céljainak megvalósításához.
A befolyt összeget – 279 142
Ft – mobil kezelőágyak, székek, asztalok vásárlására és
meditációs hangtechnika fejlesztésére fordítottuk. Adószámunk: 18237285-1-43.

A Zöld Ágacska Óvoda (1191
Bp., Berzsenyi u. 6.) pályázatot
hirdet 1 fő gyógypedagógus
asszisztensi munkakör betöltésére. Elvárások: gyógypedagógusi asszisztensi végzettség;
egészségügyi alkalmasság;
erkölcsi bizonyítvány. Előny:
tapasztalat autista gyermekek
fejlesztésében.
Jelentkezés: önéletrajz; képzettséget igazoló okiratok
másolata.
Pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 28.
Pályázat benyújtásának módja: postai úton – Zöld Ágacska
Óvoda 1191 Budapest, Berzsenyi u. 6. –, vagy elektronikus
úton – zoldagacska@ovoda.
kispest.hu email címre.

TÁJÉKOZTATÓ

Lakáspályázat
Budapest, Főváros XIX., Kispest Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Lakásügyi
Bizottsága 2008. október 20tól november 7-ig rászorultság
alapon pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló
üres bérlakásokra.
A pályázat benyújtásának
határideje: november 7. 12.00
óráig
A pályázatokat benyújtani
csak a pályázat időtartama és
ügyfélszolgálati idő alatt, a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Hasznosítási
Irodáján (Bp., XIX., Városház
tér 18.-20 C. ép. I. 42-es, 44-es
és a 45-ös szobákban) lehetséges. Ügyfélfogadási időn kívül
a pályázatok átvételére lehetőségünk nincs.
Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő: 14.00-tól – 18.00-ig
Szerda: 8.00-tól – 16.30-ig
Péntek: 8.00-tól – 12.00-ig
A pályázati egységcsomag
nyomtatvány csak a pályázat
időtartama alatt szerezhető be:
A Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán Bp. XIX., Városház tér
18. fsz. 2. (főbejárat, információs pulttól jobbra).
A pályázat részletei 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
Eördögh Gábor

Vinczek György

Dr. Istvánfi Sándor

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

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)
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

Gajda Péter

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

Listás képviselõ

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

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

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.

2008. október 17.

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. november 4. A helyes megfejtők között könyveket
és Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Csomagoljam, vagy rögtön rá tetszik ülni?”.
Nyerteseink: Morava Piroska (Jókai utca), Horváth
György (Zrínyi utca). A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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, 17.30kor 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)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi
előesti szentmise 19 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 19 óra. Minden második héten 9 órakor
gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”:
minden hónap utolsó szombat estéje.

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: október 31. www.kispest.hu
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PROGRAMOK

ZENE

Benkó koncert

Az 50 éves Benkó Dixieland
Band koncertje a KMO-ban
november 14-én (péntek) 19
órától. Az 1957-ben alakult
Benkó Dixieland Band a világon az egyik legjobb, Magyarországon a legnépszerűbb
jazz együttes. Már első lemezük aranylemez lett. Hazai
fesztiválok és versenyek sorát nyerték, számos kitüntetést mondhatnak magukénak.
Koncertjeiken tízezres hallgatóság előtt számtalan világsztárral dolgoztak már együtt.
Nemzetközi karrierjüket a
60-as években kezdték. A
Benkó Dixieland Band 2001ben Hungaroton életmű díjat
kapott, több lemezük aranylemez lett. A „The Hemingway
Group” Benkóékat a „Wall of
Fame” tagjai közé választotta
2002-ben. 2007-ben az Amerikai Egyesült Államok elnöke, George W. Bush kitüntető
elismerését kapják. Benkóék
művészetét a legmagasabb elismerés övezi Magyarországon
is. A Benkó Dixieland évente
200-250 koncertet ad itthon
és a nagyvilágban. Most jelent meg hetvenedik lemezük.
Ők hazánk és a new orleansi
jazz utazó nagykövetei. Ezen
az estén mindenki megtalálja szórakozását! Aki a dixie
muzsika szerelmese, az kiváló
koncertet hall Benkó Sándor
humoros összekötő szövegeivel színesítve.

GYEREKEKNEK

Ringató a KMO-ban

Szeretettel várunk a Ringatóra – keddenként 10 és 10.30
óra között – minden olyan
anyukát, apukát, nagyszülőt,
aki szívesen énekel és játszik
együtt a kicsinyekkel, oldott,
szeretetteljes légkörben. Aki
maga is úgy érzi, fontos az,
hogy a művészet eszközeivel
neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti a dalkincsét, vagy
éppen önmaga bátortalan
az éneklésben és segítségre,
vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak
feloldására vágyik egy közösségben.

Programok
RENDEZVÉNYEK
Október 25. szombat 11 óra
Kolompos táncház
Szüreti mulatság
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft, gyerek 700 Ft.
Október 29. szerda 19 óra
Bemutatkozik a kispesti Sprotni Együttes
A belépés díjtalan!
Október 31. péntek 19 – 22.30
Kánaán klub
Kánaán koncert (meglepetés
sztárvendégek).
OctoVoice
Énekegyüttes (zene a legősibb
hangszeren, az emberi hangon).
Karaoke és süti, ropi, tánc, móka, kacagás ...:-)
Belépődíj: 1 000 Ft.
November 3. – december 3.
MAGYAR KIRÁLYOK PANOPTIKUMA
a reneszánsz év alkalmából megrendezésre kerülő különleges
kiállítás. Iskolai csoportoknak
külön ﬁgyelmébe ajánljuk ezt
a csodálatos kiállítást, hiszen
hasznos kiegészítése lehet az
iskolában tanultaknak. Óvodásoknak a mesékből már ismert
Mátyás királyt látni, Szent
Istvánt, Szent Lászlót és más
magyar királyokat megismerni
izgalmas élményt jelent. Az
egyedülálló élmény mellett mit
kínálunk még? A gyerekeknek
rendhagyó történelem órán való
részvételi lehetőséget, ahol egy
vetítés keretében megismerkedhetnek a középkor történelmi és
zenei világával (óvodásoknak
Mátyás mesék vetítése).
Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig 9 – 18 óráig. Péntektől
– vasárnapig 9 – 15 óráig.
Belépődíjak: Diák, gyerek, nyugdíjas belépő: 500 Ft/fő. Felnőtt:
700 Ft/fő. Csoportos belépő 15
fő felett: 400 Ft/fő (a csoportvezetőnek ingyenes). Csoportoktól
előzetes bejelentkezést kérünk!
Szeretettel várunk minden gyereket és felnőttet!
November 7. péntek 20 óra
Görög est – táncház
Zenél a Mydros együttes tánctanítás, ételkóstoló. Belépődíj: 600
Ft. Társházigazda a Kispesti Görög Kisebbségi Önkormányzat.
November 13. csütörtök 19 óra
Minden mondat poén!!!

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

TELEKI UTCA 50., TEL.: 282-9826, 282-9736, WWW.KMO.HU

Szereplők: Galla Miklós és
Bölöni Réka
Belépődíj: Elővételben: 1 600
Ft. Az előadás napján: 2 000 Ft.
November 14. péntek 19 óra
Benkó DixiEland Band koncert
Az 50 éves világhírű dixieland
együttes fergeteges hangulatot
ígérő estje.
Belépődíj: elővételben: 2 600 Ft.
Az előadás napján: 3 000 Ft.
KIÁLLÍTÁS
Előtér Galéria
November 7. péntek 18 óra
Klimaj György festőművész
„Tájak, csendéletek” akvarellkiállítása. A kiállítás megtekinthető: december 18-ig.
KLUBOK
November 10. hétfő 17 óra
Életmódklub
A bükki füvesember gyógynövényei. Előadó: Szabó György.
Könyv és teavásár. A belépés
díjtalan!
Társaságkedvelők klubja
Vasárnaponként 16-21.
Zenél: Somogyi Károly.
TANFOLYAMOK
Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól. A Musztáng Sportegyesület szervezésében. Hétfő,
szerda, csütörtök 16 – 20.30.
Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10 – 11.
Etka Jóga
Kedd, 17.30 – 19.
Gerinc Torna
Kedd, 19.30 – 20.30,
csütörtök 18.30 – 19.30.
Hastánc
Kezdőknek: szombat 10 – 11.
Középhaladóknak: hétfő 17.30
– 18.30, és csütörtök 18 – 19.
Haladóknak: hétfő 18.30 – 19.30.
Fellépő csoport:
hétfő 19.30 – 20.30.
Hatha jóga
Haladó csoport: szerda 18-20,
kezdő csoport: szerda 18-20.
Latin show tánc
13 éves kortól
Hétfő 17.30 – 18.30

Jazzbalett
Kezdőknek: kedd, csütörtök 17
– 18. Középhaladóknak: kedd 18
– 19, és péntek 15 – 16.
Kismamatorna
Hétfő, szerda 9 – 10
Latin tánc gyerekeknek
a Miguel és Timi Stúdió szervezésében 14 éves korig.
Hétfő 16.30 – 17.30
Ovis torna
Kedd, csütörtök 16 – 16.45
Pilates torna
Hétfőtől csütörtökig 17.30 – 19
Ringató
Kedd 10 – 10.30
Salsa CON TIMBA TÁNCiskola
4 éves kortól
Kezdő csoport: kedd, csütörtök
18 – 19. Haladó csoport: kedd,
csütörtök 19 – 20. Középhaladó
csoport: kedd csütörtök 20 – 21
Szilva rajziskola
5 éves kortól. Szerda 17 – 18
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK Táncstúdió
Modern tánctechnikák, színpadi
táncok, koreográﬁák, fellépések
Kezdőknek: szerda 18 – 19;
péntek 16.30 – 17.30; szombat
10 – 11.
Középhaladóknak: szerda 19
– 20; péntek 17.30 – 18.30;
szombat 11 – 12.
Haladóknak: szerda 19 – 20;
péntek 18.30 – 19.30; szombat
12 – 13.
Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: hétfő, szerda 17
– 18. Haladóknak: kedd, szerda,
csütörtök 17 – 18. Versenyzőknek: minden nap.
Modern Ving Tsun Kung Fu
– 12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15 – 20.45
óráig.
Shaolin Kung-fu
8 éves kortól
Szerda 18 – 20 óráig,
szombat 9 – 11 óráig.
Tai ji guen
Hétfő 18 – 20 óráig.
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

PETUR UTCA 7., TEL./FAX: 282-9895, TEL.: 358-0690, HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

KIÁLLÍTÁS
Császár Sándor kispesti alkotó
festményei Wekerle Centenárium rajzpályázatának kiállítása.
A kiállítások megtekinthetőek
október 31-ig munkanapokon 8
– 20 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb – gyerekeknek és felnőttek
Október 17. 16.30 – 17.15: „Kippkopp és a hónapok” – zenés
bábjáték. Részvételi díj: 600 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók!
Október 31. 16 – 19: Ghandi – életrajzi ﬁlmklub (indiai-angol, 1982,
rendező: Richard Attenborough,
főszereplő: Ben Kingsley) A ﬁlm
megtekintése után szakember
vezetésével beszélgetést tartunk.
Részvételi díj: 400 Ft/ fő.

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, éneklés, mozgás
sporteszközökkel, ritmushangszerekkel és közös alkotással a
legkisebb gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30 – 17.10
BABASZÍNHÁZ
Interaktív színház a legkisebbeknek 1-3 éves korig. Sok játék,
állatka, tárgyak, mondóka, ének,
bábozás, mese. Itt szabad beleszólni, odaszaladni, részt venni
az előadásban!
Kedd 17 – 18
ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mesélünk, műremeket,
bábokat készítünk, gyerekek és
felnőttek együtt.
Szerda 10.00 – 10.45
MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozások
a legkisebbeknek, 20 hónapos
kortól 4 éves korig. Festés, nyomdázás, gyurmázás, szórás, ragasztás mesével, dallal, játékkal.
Előzetes jelentkezést kérünk!
Csütörtök 9.00 – 9.30, 10.00
– 10.30, 11.00 – 11.30
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás,
pörgés, forgás, gurulás, ringatózás, futkározás, lóbálás, háton

zötyögés, a térben való mozgás
minden örömével. Speciális tornaszerek használata.
Péntek 9.30 – 10.15
BORIBABA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves
korig hétfőtől csütörtökig délelőttönként. Babatorna, ikertorna. A babatorna után szervezett
beszélgetésekre, tanácsadásra,
tapasztalatcserére van lehetőség.
Törptorna ovisoknak szerdán
16.00 – 16.45-ig.
BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak 3
éves korig.
Szerda 16.00 – 16.30, 16.45 – 17.15

OVISOKNAK
ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a zene
és a mozgás művészetével. Rengeteg játék, dalok és vidámság
kedves, családias légkörben.
Hétfő 17.10 – 17.50
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló alkotás játékos
formában, különleges eszközöket
és technikákat próbálunk ki.
Csütörtök 17.00 – 18.30
OVIS SZÍNHÁZ
„Erdei vetélkedő” – zenés, bábos
mesejáték.
Október 29. 10.00 – 10.50

KISISKOLÁSOKNAK
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 7 – 13 éves korig. Festünk,
rajzolunk, nyomatokat készítünk,
különleges eszközöket és technikákat próbálunk ki (kollázs,
montázs, frottázs, monotípia,
akvarell, viaszkarc stb.).
Csütörtök 17.00 – 18.30
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző anyagokkal, és azok felhasználási
lehetőségével ismerkedünk, megtanuljuk a bábkészítés fortélyait
rövid mesék, versek felhasználásával.
Hétfő 16.00 – 17.30

FAZEKAS MŰHELY
6 –14 éves gyermekeknek. A
foglalkozásokon
megtanítjuk,
hogyan kell bánni az agyaggal, a
koronggal.
Hétfő 16.30 – 18.00
TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
7 éves kortól hetente 2 X 45 percben. A színpadi tánc, a klasszikus
balett és a modern tánc alapjain
nyugvó oktatás.
Csütörtök 16.20 – 17.50
(12 éves korig);
18.00 – 19.30
(12 év fölött)
SAKK SZAKKÖR
Haladóknak és kezdőknek
6-14 éves korig.
Kedd 16.00 – 17.30

FIATALOKNAK
MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. Hogyan olvassunk újságot? Hogyan nézzünk
tévét? Hogyan hallgassunk rádiót? Hogyan használjuk ki az
internet adta lehetőségeket? Médiaelemzés, szerkesztési gyakorlatok, interjúkészítés. Látogatás
szerkesztőségekbe, stúdiókba.
Hétfő 18.00 – 19.30
SZÍNHÁZI STÚDIÓ
13-18 éveseknek. Beszélgetés,
elemzések ﬁlmekről,irodalomról,
zenéről, festményről drámajátékkal. Megjelenítjük a szituációkat,
érzéseket, belebújunk a szereplők
bőrébe.
Péntek: 17 – 20

FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS KEZDŐ ÉS
HALADÓ
20 órás tanfolyam kezdőknek, 12
alapmotívum elsajátítása. 20 órás
tanfolyam haladó szinten.
Csütörtök 17 – -21
SZABÁS - VARRÁS KEZDŐ
ÉS HALADÓ
Kezdő szinten két hónap alatt a
varrásfajták, a varrás alapjainak
elsajátítása. Blúz, szoknya, nadrág, zsebek, cipzár, gombolópántok készítése. A haladó tanfolyamon egyéni szabásminták
készítése. Tervezett ruhadarabok: szoknya, ruha, blézer,
kosztüm.
Kedd 18 – 20

FAZEKAS TANFOLYAM
Három hónapos, 24 órás tanfolyam felnőttek részére. Korongozás, mázazás, használati és
dísztárgyak készítése. A kész
munkákat kiégetjük.
Hétfő 18 – 20
KOSÁRFONÁS
Kéthónapos tanfolyam felnőttek
részére. Kezdő és haladó jelentkezőket egyaránt várunk! Az
árak az anyagköltséget is tartalmazzák.
JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely
belső harmóniához, örömhöz,
egészséghez, a test-lélek-szellem
harmóniájához vezet. Hajlékony,
ﬁatalos testet, energiától sugárzó
személyiséget, tiszta gondolkodást eredményez.
Hétfő 9.00 – 10.30;
szerda 18.00 – 19.30
TERHES TORNA
Három hónapos kortól ajánljuk
várandós kismamáknak. Képzett
gyógytornász vezetésével elsajátíthatják a speciális torna elemeit,
amely a szüléshez szükséges ﬁzikai felkészülést is segíti. Előzetes
jelentkezés szükséges!
Kedd 15.30 – 16.30
TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 – 20.30 haladó;
kedd 18.00-18.50 haladó;
19.00.-19.50 kezdő

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is!
Október 28. kedd: 9 – 12
Október 30. csütörtök: 17 – 20
AGYKONTROLL KLUB
Előadások és relaxációs módszerek gyakorlása.
Hétfő 18 – 21
IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyenceknek. Grafológiai előadások
pedagógusoknak és érdeklődőknek.
Október 17. péntek 17 – 19
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HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Dual,
Schneider. Telefon: 06/20-531-7638, 06/20
542-3529
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja
szőrme bundák átalakítását, javítását,
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX.,
Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
Gyógypedikűrös-manikűrös
házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.:
06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje.
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 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.: 280-1271,
06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind
az „Építő 98” BT. 06-70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 0670-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 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
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése.
Igényes, precíz szakmunka, megbízható
szakemberek. Ingyenes felmérés! Tel.:
06/20-537-8099, 295-3998
GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANIKŰR, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, FRISSÍTŐ, LAZÍTÓ TESTMASSZÁZS (NEM
SZEX), talpmasszázs. Kérésre házhoz
megyek! Ildikó, tel.: 06/20-335-5653,
295-3998
Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli
szakszerű gépi tisztítás. Fábián István,
tel.: 06/20-317-08-43
Ezüst felvásárlás, evőeszközkészlet
(hiányos is). Tálca, cukortartó, persely,
gyertyatartó, a legmagasabb készpénz
ﬁzetéssel. Tel.: 317-9938, 06/30-9911-791,
Bp., VII., Wesselényi u. 19.

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 szobafestés-mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával,
közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 0630-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os
hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144235, 280-2542
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER
JÁNOS TEL.: 06/20-9274-188
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:28405-50, Mobil: 06-70-949-76-90,
E-mail: foldes.zsuzsanna@zoldotthon.hu
Lakásfelújítás, tetőtér-beépítés, építőipari
munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Minőségi munka reális áron, előzetes költségvetéssel. Tel.: 06/20-933-8634, 0670/
38-49-334, 282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Kézrátételes gyógyítás, bioenergetikai
kezelés, pszihoszomatikus problémákra,
depresszióra, ízületi-, anyagcsere-, gyomor
és emésztési, immunrendszer, nőgyógyászati-idegrendszeri problámékra és vérkép javítására. Jöjjön bizalommal! Meggyógyul! Vladimir, Tel.: 06/30-363-51-01
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, 06/20-9221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz,
Lakásán minden típusú háztartási gép
javítása garanciával! Kiszállási díj nincs!
Tel.: 285-3488, 06/30-9-50-17-17, www.
megoldasszerviz.hu

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30961-37-94
Budapesten és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált parketta lerakását vállaljuk rövid
határidővel, takarítással. Állapotfelmérés
ingyenes. Hívjon bizalommal! Telefon:
06/30-505-8982, 06/20-805-6743
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás,
szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és
tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.:
06/30-345-7130
Rövidáru, méteráru olcsón, szövetbélés
100 Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás, zsebanyagok, gombok, cérnák,
zippzárak nagy választékban. Kispest,
Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 280-1147
Földmérés, telekmegosztás, épületfeltüntetések, kitűzések, tervezési
alaptérképek készítése, szolgalmi jog
vázrajzok, földhivatali dokumentálás. Mobil: 06-20-95-59-349, e-mail:
info@geobest.hu
58 éves megbízható asszony, takarítást
vállalna, leinformálható. Tel.: 06/70-50091-11
TÜZELŐ ÉPÍTŐANYAG TELEP KÍNÁL TÜZIFÁT-SZENET ÉPÍTŐANYAGOT
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL,
SZÉNRE
VISZONTELADÓKNAK
KEDVEZMÉNY. UGYANITT GÉPI
FÖLDMUNKA. Rendelés: 1205, Budapest Mártírok útja 29. Telefon:283-5190,
20-3123-286
ANALÍTUKUS GERINCTORNA, GERINCMASSZÁZS, TAPMASSZÁZS:
800-1500 FT/ ÓRA. TEL.: 06/20-5280205
ANGYAL-, REIKI-, AURA-, EGYÉB
TANFOLYAMOK, EMF KEZELÉS,
MEDITÁCIÓK, ELŐADÁSOK, KLUB,
ALAKFORMÁLÓ TORNA, MASZSZÁZS,
SPIRITUÁLIS
TANÁCSADÁS FOLYAMATOSAN. WWW.
ANGYALFENY.HU, TEL.: 06-30-24567-91, 06-30-2-877-426
INGATLAN
XX., kerületben eladó csalási házat
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is!
Hívását köszönöm, előre is! Tel.: 06/2039-74-055
XIX. Petőﬁ utcai, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás, amerikai konykás, belseje felújított, kertes házrész, saját 178 nm-es
kertrésszel, sürgősen eladó. Irányár: 17
M Ft. Kép megtekinthető: http://www.
luxusweb.extra.hu. Telefon: 06/704192-705

Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve
helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 2814249, 06/30-931-5840

ELADÓ WEKERLEI-INGATLANT,
TÁRSASHÁZI-LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT, KERESÜNK ITT A KERÜLETBEN VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ... HATÉKONY - SIKERES KÖZVETÍTÉS ...
HITELÜGYINTÉZÉS, JOGI TANÁCSADÁS... supsa ingatlaniroda.. Telefon:
06-30-830-1179

Könyvelés egyéni vállalkozók és cégek
részére teljes körű ügyintézéssel, korrekt
áron. Kovács Julianna mérlegképes könyvelő 06-70-3641244

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

WEKERLÉN CSENDES HELYEN
NÉGY EMELETES TÉGLAHÁZBAN
GÁZFŰTÉSES, 53 NM-ES, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES, ÉTKEZŐKONYHÁS,
GADRÓBSZOBÁS,
KISREZSIJŰ,
GONDOZOTT BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ!
IRÁR:14,5M FT. TEL.:06/30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
KIADÓ HOSSZÚTÁVRA WEKERLÉN,
KÓS KÁROLY TÉREN, 56 NM-ES,
KÉTSZOBÁS, SZÉPEN FELÚJÍTOTT,
CIRKÓFŰTÉSES, ÉTKEZÖKONYHÁS,
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL! 70.000 FT+REZSI/HÓ TEL.: 06309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
ELADÓ WEKERLÉN KÓS KÁROLY
TÉREN MÁSODIK EMELETI 55 NMES, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, JÓ
ELOSZTÁSÚ, FELÚJÍITANDÓ ÜRES
LAKÁS! IRÁR:13,9 M FT. TEL:06/309-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KIVÁLÓ AJÁNLAT WEKERLÉN
CSENDES
MELLÉKUTCÁBAN!!!
NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN,
HÁTSÓ KERTKAPCSOLATOS, 85
NM-ES, KÉT ÉS FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐS, NAGYKONYHÁS, NAGYON
HANGULATOS
CIRKÓFŰTÉSES,
KLÍMÁS HÁZ, GYÖNYÖRŰ, ÁPOLT
KERTTEL, GARÁZZSAL ELADÓ!
IRÁR: 26,9 M FT. TEL.: 06/30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
ELADÓ TÉGLA LAKÁST, HÁZAT
KERESEK SÜRGŐSEN KISPESTEN
VAGY WEKERLÉN, MINDEN AJÁNLATOT SZÍVESEN VÁROK! HÍVJON
BIZALOMMAL! 06/30-46-263-06
KIVÁLÓ
AJÁNLAT
WEKERLÉN
KERTKAPCSOLATOS
LAKÁS!!!
ELADÓ 55 NM-ES, KÉT SZOBÁS,
CIRKŐFŰTÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ,
KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ, NAGY KONYHÁVAL, ÚJ KONYHABÚTORRAL,
ELÖ-HÁTSÓ KERTTEL, BEÉPÍTETT
VERANDÁVAL! IRÁR: 18,7 M FT, www.
ingatlanvarazs.hu, TEL.: 06/30-9-332-592
ELADÓ WEKERLÉN HATLAKÁSOS
GONDOZOTT
TÁRSASHÁZBAN,
ÜRES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ,
CIRKÓFŰTÉSES,
KÉT
SZOBÁS,
JÓ ELOSZTÁSÚ LAKÁS, GARÁZSZSAL, SAJÁT KERTTEL! IRÁR:14,4
M FT. TEL.: 06/30-9332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN PANNÓNIA ÚTON HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELSÖ
EMELETI, KÉTSZOBÁS, TETÖTÉR
FELÉ BÖVITHETŐ, GONDOZOTT
GÁZFŰTÉSES, DÉLI FEKVÉSŰ LAKÁS, SAJÁT KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL ELADÓ! IRÁR: 13,1 M TEL.:
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
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.: 06/20427-4559
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
Kispest zöldövezetében tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs,
hat szobás családi ház eladó, garázzsal,
irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Telefon:
06/20-5859-748

2008. október 17.
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
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás,
étkezős, gardróbszobás, jó beosztású
ingatlan, egyedi megoldásokkal, erkélylyel, 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
Kispest óvárosában 83 + 22 nm-es ház,
teljesen leválasztva, külön bejárattal, 340
nm-es telekrésszel, kocsibeállóval, pincével eladó. Áras: 23,5 M Ft. Tel.: 281-1819,
06/30-593-1088
Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen lévő téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron eladó. Érd.: 06/20-583-4322
Batthyány utcában 59 m 2-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
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült 90 nm-es családi ház, fsz: amerikai
konyhás nappali + 1 szoba + fürdő + 23
nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba
+ erkély Tetőtérbeépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon-UPC, 340 nöl panorámás
telekkel, szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft.
Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135
XIX. Széchenyi u., 53. nm.-es panel lakás
eladó. 1+2 félszobás, VII. emeleti liftes
házban. IÁr.: 9,5 M. Ft. Tel.: 280-54-34
Földmérés, telekmegosztás, épületfeltüntetések, kitűzések, tervezési alaptérképek
készítése, szolgalmi jog vázrajzok, földhivatali dokumentálás. Mob.: 06-20-9559-349, e-mail: info@geobest.hu
XIX. Corvin krt. garzon házban, metrónál, 32+4 nm.-es erkélyes, liftes, panorámás, csendes lakás, alacsony rezsivel
eladó. Vízóra, szabályozható távfűtés,
biztonsági kamera. Ár: 8,3 M. Ft. Tel.:
357-37-42, 06/20-80-60-460
XIX., Széchenyi u.-ban 53 nm-es, 1 + 2
félszobás panellakás, VII. emeleti liftes
házban. Iá.: 9,5 M Ft. Tel.: 280-5434
Ceglédbercelen eladó egy 3 szobás,
kertes lakóház, 4000 nm-es gyümölcsös
földterülettel 7,4 M Ft irányáron. Tel.:
06/30-440-6736
KISPESTEN ELADÓ 1+3 FÉLSZOBÁS,
ÉTKEZŐS, GARDRÓBSZOBÁS, JÓ
ÁLLAPOTÚ PANELLAKÁS. IRÁNYÁR: 14 500 000 Ft. ÉRDEKLŐDNI:
06/70 451-3587
Eladó Kispesten 68+3 nm-es, erkélyes,
1+3 félszobás, vízórás magasföldszinti
öröklakás. Zöld környezetben, jó közlekedéssel. 06-30-2663939
Kispesttől 3 buszmegállóra, Kőbánya-Újhegyen két egymás melletti összkomfortos lakótelepi lakás (68 és 49
négyzetméteres) egyben sürgősen eladó
összeköltözőknek vagy vállalkozónak.
5 szoba, 3 erkély, 2 fürdőszoba, konyha,
WC. Ugyanott egy harmadik lakás (68
m2) is eladó, egy emelettel lejjebb. Garázs megoldható. Bármelyik lakás önállóan is megvehető 9.700.000 Ft. irányáron.
Érdeklődni: 0620-4117649

APRÓHIRDETÉS
ELADÓ
LAKÁSOKAT
TÁRSASHÁZAKAT, HÁZRÉSZEKET KERESEK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
SŰRGŐSEN! GYORS ÉRTÉKESÍTÉS,
MEGBYZHATÓSÁG.
ÜGYVÉDI
HÁTTÉR,HITELÜGYINTÉZÉS! BIZTOSÍTÁSOK, PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS! HÍVJON BIZALOMMAL! RÁB
TÜNDE, Tel: 06/70-319-3427
Üllői út mellett Kispesten, saját tulajdonú, önkormányzati területen-, 48 nm-es,
bevezetett, felújított üzlet eladó. (Piac,
Spar közelben, villamosmegálló). Dupla
komfortos, 2 bejáratú, 2 üzletként is
üzemeltethető. Köszönöm hívását! Tel.:
06/70-319-3427
Kispesten Árpád u.-csendes részén, 100
nöl-es teleken, 1 szoba- étkezős-konyhás
ház eladó! Új ablakok, alacsony rezsi,
gázfűtés. Autóbeállás megoldható! Tudunk sietve költözni, van megoldás. Tiszta, rendezett ingatlan. Iá.: 19 m Ft. Tel.:
06/70-319-3427
XIX. keresett u-ban, 75 nm-es, 1 + 3
félszobás, étkezős, gardrobszobás, jó állapotú lakás eladó, négyemeletes házban.
Tiszta-rendezett lakóközösségben.- Kicsit
nagy lett! -Költözés megoldható! Iá.: 14,5
M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Balatonakarattyán 100 nöl telken, 90
nm-es, jó állapotú, tiszta, rendezett családi ház eladó! 3 szobás, nagy konyha
fürdőszoba, kamra. Pincézett + padlás
felé bővíthető. Gázfűtéses, tehermentes.
Autóbeálló megoldható! Előkertes + saját
kút. - Lehet, hogy cserélnénk is! - Iá.: 19,5
M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Kispesten a Deák u-ban, liftes ház, V.
emeletén, jó állapotú, világos, tiszta, 2
szoba- hallos öröklakás új tulajdonosra
vár. Tiszta-csendes-jól gazdálkodó társasházban. Kitűnő ellátottságú, erkélyes.
- Költözni bármikor lehet!- Iá.: 9,3 M Ft.
Tel.: 06/70-319-3427
LEHETŐSÉGEK HÁZA! Felső Kispest
csendes részén, emeletes ház (2 X 100
nm + kis ház) 65+30 nm eladó! Több
generációnak vagy társasháznak, vállalkozásnak kitűnő! Cirkófűtésű - kandallópadlófűtés is. Olcsóbb fűtés! 584 nm-es
telek: autóbeállók. Iá.: 36,9 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
XIX. négyemeletes házban, 68 nm-es,
világos, kitűnő állapotú, 1 + 2 félszobás +
hallos + erkélyes lakás eladó! Új burkolatok, új vezetékelések. Új konyha, új fürdő.
Bármikor költözhető! - Mi már mennénk!
Iá.: 13,2 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
WEKERLEI
CSODA
IKERHÁZ!
530 nm-es kertes, igényesen felújított
ikerházfél eladó! Gazdaságos kombi cirkó
fűtés + padlófűtés + kandalló. Nappalikonyha-kamra, fürdő, wc. Harmóniában
az egész ingatlan. Új nyílászárók. Tetőtér: 3 kis szoba, wc. Beépített bútorok,
konyhagépek, jó márkájúak, a vételárban.
Kerti tárolók (pince is), autóbeállók. Sietős, van hová! - Tökéletes szigetelés,
új vezetékelések. Iá.: 38.750.000 Ft. Tel.:
06/70-319-3427
Wekerlén, csendes helyen, 8 lakásos
társasházban, földszinti, jó állapotú, gázkonvektoros lakás eladó! Külön bejáratú a
két szoba. Leválasztott jó méretű kerttel +
autóbeállóval! Gyors költözés - van hová!
Iá.: 13,5 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Fő utcában, felújítandó, 8. emeleti, 53
nm-es, 1 + 2 félszobás, erkélyes panellakás eladó 9 Millióért. 06-20/389-6675

MEGBÍZHATÓSÁG- RUGALMASSÁG.
Eladó öröklakást- házat keresek. minden
megoldás érdekel. lehet felújítandó is
vagy felújított. Hívását köszönöm! Tel.:
06/30-218-96-97
KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105
m 2 családi ház. 2 külön lakrésszel 2+2
fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET
ELADÓ Irányár: 31,9 M Ft. Tel: 377-6989
06/30-975-9572, megtekinthető: http://
ww w.star tapro.hu /ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
XIX. kerületben a Kazinczy u.-ban, 37
nm-es, mfsz-i lakás, nagykonyhás, világos, 9 M Ft-ért eladó. Tel.: 243-1484,
06/70-513-5832
Kisfaludy u.-ban 59 nm-es, 1+2 félszobás,
nagy konyhás, III. emeleti, biztonsági
ajtóval ellátott, felújítandó pannel lakás
tulajdonostól eladó. Iá.: 8,9 M Ft. Tel.:
06/30-429-4911
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban,
tulajdonostól eladó egy 125 nöl-es teleken, 85 nm-es, összkomfortos családi
ház. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20-295-1437
Eladó a Kós Károly téren II., emeleti, 58
nm-es, www.rearpearl.ws oldalon megtekinthető. Ára: 15.95 M Ft.Tel.: 06/30-5318456
Eladó Kispesten kertvárosában 50 nm-es,
részben felújított családi ház, csendes
utcában, szép kerttel. Iá.: 25 M Ft. Tel.:
06/20-460-2971
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KISPESTEN
SZINTELTOLÁSOS
NÉGY EMELETES HÁZ II. EMELETÉN, 68 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, / DE 1+3
FÉL SZOBÁSSÁ ALAKÍTOTT /, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS, ERKÉLYES,
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, VÍZÓRÁS, TEHERMENTES GYORSAN
KÖLTÖZHETŐ, CSENDES ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL IRÁNYÁR
13.000.000 FT. A HÁZ A PANELPROGRAMBAN SZEREPEL. TEL.: 06-20364-4237, www.ilonalak.fw.hu
KISPESTI
INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERES ÉS KÍNÁL A KERÜLETBEN
ELADÓ INGATLANOKAT. DÍJMENTES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL,
ÜGYVÉDI HÁTTÉR, HITELÜGYINTÉZÉS, KÖLTÖZTETÉS. TEL.: 06-20364-4237, www.ilonalak.fw.hu
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire,
nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi
munkára felkészítés. Tel.: 280-2640,
06/30-858-1068
Angol nyelvoktatást, korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára, érettségire való
felkészítést vállalok. Számítástechnikai
oktatást is. Tel.: 06/20-92-11-309
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

BALATONAKARATTYÁN 100 NÖL
TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ,
TISZTA, RENDEZETT CSALÁDI HÁZ
ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONYHA,
FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS FELÉ BŐVÍTHETŐ.
GÁZFŰTÉSES,
TEHERMENTES,
AUTÓBEÁLLÓ
MEGOLDHATÓ!
ELŐKERTES + SAJÁT KÚT- LEHET,
HOGY CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 19,5 M
FT. TEL.: 06/70-319-3427

Felvételire való felkészítés MATEMATIKÁBÓL, korrepetálás általános- és közép iskolásoknak. Tel.: 06/70-225-5230.
kisser@t-email.hu

Ügyfeleinknek keresünk eladó ingatlanokat Dél-Pesten. AnDeZ Kft.
1191Budapest, Báthory utca 2., 06-70/365-6499 www.andez.hu

Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.:
06/70-243-4850

Fő utcában, jó állapotú, V. emeleti, 59
nm-es, 1 + 2 félszobás panellakás eladó
10.8 Millióért. 06-20/389-6675
Kazinczy utcában, felújítandó, I. emeleti,
62 nm-es, 2 és félszobás, erkélyes panellakás eladó 10.8 Millióért. 06-20/955-4489
Csokonai utcában, jó állapotú, VII.
emeleti, 60 nm-es, 2 és félszoba hallos,
erkélyes panellakás eladó 10.3 Millióért.
06-20/389-6675
Kós Károly tér legjobb házában eladó egy
felújított, 75 négyzetméteres, két szoba
hallos, összkomfortos lakás. Irányár:
22,5 millió. 06 20 5847489
Eladó Kispesten 68+3 m 2-es, erkélyes,
1+3 félszobás, vízórás magasföldszinti
öröklakás. Zöld környezetben, jó közlekedéssel. Ir.ár: 12 millió Ft. Tel.: 06-302663939
XIX. KISPESTEN RENDEZETT LÉPCSŐHÁZBAN 52 NM-ES, 1+2 FÉL
SZOBÁS, ERKÉLYES, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, VÍZÓRÁS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ TEHERMENTES
ÖRÖKLAKÁS 9.500.000 FT ELADÓ.
TELEFON:
06-20-364-4237,
www.
ilonalak.fw.hu

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”,
„C”, C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és
„D kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, autóbuszvezetői és vállalkozói
szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/264-5045,
30/900-5562, 30/458-1723

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. Telefon: 280-9738, 06/70337-5703
Matemetika, ﬁzika tanítás, általános és
középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06/209-590-134
DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt
stúdióban a legkorszerűbb módszerekkel,
gyors eredménnyel Kispest központjának
közelében. Tel.: 215-7467. 30-495-7470
Vállalom alsó tagozatos gyermeke
hétköznap délutáni rendszeres felügyeletét, segítek tanulásában (diplomával,
baby sitter tanfolyammal). Betegség
esetén egész napra is. Telefon: 06/20928-1838
Angol-spanyol nyelvoktatás, gyereknek,
felnőtteknek, diplomás, tapasztalt tanártól, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés.
Házhoz megyek. Tel.: 06/30-913-7514
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Minden szinten mindent, amit az OLASZ
nyelvről tudni akarsz tanárnőtől. 0620918-5613
Német anyanyelvű egyetemista, korrepetálást és nyelvvizsga felkészítést
vállal. Telefon: 06/30-9748-707, 2814335
Egyetemista lány korrepetálást vállal
német és angol nyelvből, földrajzból
német nyelven, valamint történelemből,
németül,illetve magyarul is. Tel.: 06/30855-6600, 357-4534
Fejlesztő pedagógus vállalja óvodás,
alsó tagozatos gyerekek diszlexia,
diszkalkulia, diszgráﬁa prevencióját,
fejlesztését korrepetálását kispesti otthonában. Telefon: 20-257-86-07 vagy
benkomonika69@freemail.hu
ÁLLÁS
A Károlyi Mihály Gimnázium felvételt
hirdet 8 órás gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. Feltétel: 3 éves gazdasági ügyintézői gyakorlat, középfokú
végzettség; KIR, FŐKIR programban
való jártasság előnyt jelent. Bérezés a
KJT szerint. Jelentkezés önéletrajzzal a
gazdasagi@karolyigimnazium.sulinet.
hu vagy a 1191 Budapest, Simonyi Zs.
u. 33. címen
3-6 hónapra, alkalmi munkalehetőséget kínálok, gyakorlattal rendelkező
gépkocsivezetőnek, személygépkocsira.
Elvárás: megbízhatóság, rugalmasság,
járművezetői
gyakorlat,
budapesti
helyismeret. Érdeklődi, jelentkezni
lehet: e-mail vagy sms üzenetben lehet
a telefonos elérhetőség megadásával:
email: bolyzi@t-online.hu, Telefon:
06/20-496-1095

EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.:
282-2420
KANAPÉ kihúzható, két személy részére
fekvőfelülettel + két kényelmes fotel
8.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-311-9820
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer 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
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvzszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, diópácos, kulcsos,
kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet
íróasztal. Külön és egyben is. Telefon:
06/70-319-34-27
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó
Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES TERHESSÉGI TESZT.
Információs és segélyvonal: 06/70-3345052
Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX
kerékpár, íróasztal, éjjeli szekrény, olajkályha, TV-VIDEO-HIFI állvány, gyermek forgószék, keverőtárcsás mosógép,
férﬁ váltós kerékpár. Telefon: 06/30-60689-55

SZOCIÁLIS

Segítségnyújtás
gombnyomásra!
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kispesten időseknek, betegeknek
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idős, beteg emberek számára nyújt otthonukban
szakszerű ellátást. Segíti a kispesti lakosságot a magasabb
színvonalú szociális ellátás
igénybevételében. A biztonság
érték! Legyen biztonságban,
a saját otthonában! Az év
bármelyik napján, a nap 24
órájában, a saját otthonában. A
segítség csupán egy gombnyomáson múlhat! A szolgáltatás
célja: a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás keretében a
saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a

segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorúak
vagy betegek részére nyújt
segítséget, váratlanul adódó
helyzetekben. Mennyibe kerül
mindez? Rászorultság esetén
csupán a havi jövedelmének
1%-a havonta (például 80 000
forint nyugdíj esetén ez csupán
800 forintot jelent havonta).
Ne feledje, a biztonság érték,
mi vigyázunk Önre! Forduljon
bizalommal
intézményünkhöz: Érdeklődni a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
Gazdasági Központjában lehet: 1193 Budapest Táncsics
M. u 7., telefon: 282-9501.

Egyszemélyes barna ágyneműtartós heverő 8 ezer forintért eladó. Tel.: 280-9162,
20-5906945
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték, 10-kg-ós csomag, könnyű tisztántartás. 400 Ft/csomag www.fabrikettalas.hu,
70/9-400-555
Eladó, 4 db műanyag, fonott 15 literes demizson, szőlődaráló, szőlőprés,
műanyaghordó, erős kivitelű alumínium üst. Telefon: 707-6570 este 19 óra
után.
Helyhiány miatt eladó egy modern plüss,
garanciás, epedás, ágyneműtartós kihúzható sarokgarnitúra (270 X 240) 127.000
Ft helyett 90.000 Ft-ért. Tel.: 06/20-5268520
Eladó 4 darabból álló elemes szekrénysor
és 2 személyes ágynak nyitható rekamié,
2 db fotellal, költözés miatt 1/4 áron.
Majdnem új. Telefon: 280-5434
Eladó egy Calor II. földgázzal üzemképes falra szerelhető melegítő, 1 db SKIL
körfűrész 230 átmérő lappal. Este 19 óra
után: 707-6570
INGYENES SZÍNTERÁPIÁS KEZELÉS Fáj a lába, háta, fáradékony? Rosszul
alszik? Hívjon és próbálja ki legújabb
fényterápiás- és masszázs gépeinket.
Enyhítse fájdalmát fénnyel! Telefon:
06/30-401-1029
Koloniál szekrénysor (könyvespolc,
íróasztal, komód) eladó. Érdeklődni
7070-467-es számon az esti órákban,
vagy a (70)3129-335-ös számon, illetve a
bmo@freemail.hu e-mailcímen

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 SZÓIG: 1 800 Ft,
KERETES: 2 400 Ft.
HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
Telefonon:
260-2449, 348-0335
Faxon:
260-2449,
E-mailen:
ujsag@kispest.hu
Levélben:
1192 Budapest,
Kós Károly tér 6.
Személyesen:
a Kós Károly tér 6. és 13. szám
alatt.
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.

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

„ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK”
A ZÖLDHULLADÉK összegyűjtéséhez és kulturált elhelyezéséhez
már egyre többen veszik igénybe Kispesten az FKF Zrt.
emblémájával ellátott műanyag zsákokat
A kukák mellé kell csak állítani, melyet rendszeresen
begyűjt és komposztálóba szállít a köztisztasági cég.
A „zöldhulladékgyűjtő zsák” ára 140.-Ft,
mely megvásárolható a kerületben is:
KÖZPARK Nonproﬁt Kft.
1192 Bp. Bercsényi u. 18. szám alatt.
8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig
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