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HARASZTŸ ISTVÁN

Laborcz Ferenc szobrászművésznek állít emléket
a Nagy Balogh János
Kiállítóterem legújabb tárlata, melyet Harasztÿ István,
kispesti Kossuth-díjas művész
nyitott meg.
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A cigányság mutatkozott be a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség
kispesti gyülekezetének Méltóság
Napja elnevezésű
programján.

„Az utóbbi években nagyarányú fejlődést tapasztalhatunk a kispesti
szak- és háziorvosi rendelőkben. Átadták az új sürgősségi ügyeleti rendelőt,
korszerűbb vizsgálati eljárásokra nyílt lehetőség.”

„Fontos, hogy a lakosság
úgy érzékelje, amikor az
önkormányzattal kapcsolatba lép, hogy könnyen,
egyszerűen eléri a szolgáltatásokat, és ne kelljen
feleslegesen számtalan
helyre mennie.”

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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IDŐSEK VILÁGNAPJA

Ünnepeltek az idősek

Az Idősek Világnapja alkalmából október 15-én a Kispesti Vigadóban, másnap a Kaszinóban rendeztek zenéstáncos ünnepséget a kerületi nyugdíjas klubok tagjai.

Zs

úfolásig megtelt a Kispesti Vigadó
színházterme az MSZOSZ Kispesti Területi Nyugdíjas Alapszervezete
klubjának zenés műsorán. A közönséget
köszöntő polgármester külön kiemelte a
szervező civil szervezet aktivitását, amivel
részt vesz Kispest közéletében, és megköszönte azokat a
tanácsokat és javaslatokat, amikkel a
nyugdíjasok segítik
az önkormányzat
munkáját.
Gajda
Péter
elmondta,
idén az önkormányzat többet tud
nyújtani a civileknek, így a nyugdíjas
szervezeteknek is.
„Meg próbálu n k
ﬁgyelni azokra a területekre, amelyek
Önöket kiemelten
érintik” – hangsúlyozta, példaként említve,
hogy a kerület szeretné, hogy már az idén
százan vehessék igénybe kedvezményesen
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Szólt a Kispesti Egészségügyi Intézet
eszközfejlesztéseiről is, amelyek – mint
mondta – azt a célt is szolgálják, hogy
az idős emberek kevesebb várakozással,
könnyebben jussanak hozzá a színvonalas
egészségügyi szolgáltatásokhoz. A köszöntőt követő táncos-zenés műsorban fellépett
Gránát Zsuzsa, Nógrádi Tóth István, Henk
Marika, Molnár Edit, Kardos Sarolta, Kerekes Róbert, Szelei Miklós, Czebe Iván,

valamint a dalénekes iskola tanulói és a
Napfény Tánccsoport Dunaharasztiból. A
műsort Jászteleki Sánta József klubvezető
rendezte, a zenés délután háziasszonya
Medgyes Lászlóné volt.
Másnap a Kaszinóban a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat rendezett ünnepséget.
Előbb a polgármester, majd Vinczek
György köszöntötte
a vendégeket. Az
alpolgármester azt
mondta, olyan közösségi terekre van
szükség, ahol az idős
emberek érzik és
tudják, hogy szükség
van rájuk. Ennek
kapcsán a személyes
kapcsolatok fontosságáról és az egyre
elterjedtebb kortárs
segítői rend-szerről
beszélt. Végül Kosztolányi Dezső „Intés
az öregebbek tiszteletére” című versének
egy részletét mondta el Vinczek György,
és jó egészséget kívánt a megjelenteknek.
Ezután a klubtagok és az intézmény dolgozói adtak műsort. Versek és dalok váltották
egymást, még a „Honky-Tonk Women” is
felcsendült, ám ezúttal nem a Veresegyházi
Asszonykórus, hanem a Segítő Kéz munkatársai arattak vele sikert. Kissé megkésve ugyan, de a várt vecsési népdalkör és a
citerazenekar is befutott a rendezvényre,
amelyen az önkormányzat hatalmas ünnepi
tortájából mindenkinek jutott egy szelet.

SZAKSZERVEZETEK

Sz

Érdekegyeztető Fórum

eptemberi megalakulását követően
először ült össze október 28-án az
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum
(ÖÉF). A képviselő-testület a szeptemberi ülésen döntött az ÖÉF létrehozásáról,
azzal a céllal, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt
érintő területi és települési jelentőségű
kérdésekben a helyi szinten reprezentatív szakszervezetekkel egyeztessen
az önkormányzat. Az első találkozón a
Pedagógus Szakszervezet, Egészségügyi
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete, Magyar Zeneművészek

és Táncművészek Szakszervezete, Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete
képviselői, valamint az önkormányzat
részéről Gajda Péter polgármester és
Vinczek György alpolgármester aláírták
az ÖÉF hatáskörét, működését szabályozó ügyrendet. A megbeszélésen a polgármester tájékoztatta a megjelenteket
az önkormányzat – készülés alatt álló
– 2009. évi költségvetési koncepciójáról,
amelyet véleményezésre megküld a reprezentatív szakszervezeteknek, s a felek
novemberben egyeztetnek a tervezetről.
Gajda Péter elmondta azt is, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete stabil.

KISPESTI ÜNNEPSÉGEK

1956-ra
emlékeztek
Az Ötvenhatosok terén
kezdődött, a Templom téren folytatódott az önkormányzat emlékünnepsége
október 22-én délután. Este
a KMO Művelődési Házban színdarabot mutattak
be az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából. A kispesti
‘56-osok október 23-án
délelőtt az Újtemetőben
álló kopjafánál, november
2-án a Határ úti kopjafánál
emlékeztek.

A

z Ötvenhatosok terén rendezett október 22-i ünnepségen Obersovszky
Gyula „Élünk” című versét szavalta el
Nagy Mihály, majd az önkormányzat, a
pártok, az egyházak, az intézmények és a
civil szervezetek képviselői helyezték el az
emlékezés virágait az emlékmű előtt. Az
önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, Vinczek György és Eördögh Gábor
alpolgármesterek, valamint dr. Istvánﬁ
Sándor jegyző koszorúzott. Az emlékezés
csendes virágelhelyezéssel folytatódott a
Templom téren.
ste a KMO színháztermébe várta a
kispestieket az önkormányzat. Ünnepi
beszédében a polgármester felidézte az
1956-hoz vezető utat, beszélt a felkelést
kirobbantó forradalmi ifjúságról, a munkásságról és a velük közösséget vállaló értelmiségi-írói elitről, Nagy Imre meghatározó szerepéről. „A saját lehetségesnek hitt
szerepét fényévekkel meghaladó miniszterelnök talán akkor vált minden magyar
nemzeti hősévé, amikor döntéseit és annak
felelősségét a bitófa árnyékában is vállalta”
– mondta Gajda Péter, aki a nemzeti és tár-

E

sadalmi felszabadulás iránti vágy heroikus
megnyilvánulásának nevezte ‘56-ot. „Úgy
hiszem, s remélem, hogy a magyar nemzet
egységét jelképező és hirdető ünnepet ma
már semmilyen hatalom, semmilyen aktuális politikai szándék nem veheti el tőlünk,
mert az mindannyiunké... Őrizzük hát közösen az elnyert szabadságot, soha nem feledve az áldozatot, mellyel elnyertük azt, s
teremtsünk új, együttműködő társadalmat
történelmünk tudás alapú megértésében
is”– fogalmazott beszéde végén Kispest
polgármestere. A kerület ünnepsége színházi előadással folytatódott: Rentz Antal
rendezésében a Nevesincs Színház mutatta
be „Emlékpróba” című darabját.
któber 23-án a kispesti ‘56-osok hívták
emlékezni az embereket a kerületben
elesett szabadságharcosokra. Az Újtemetőben álló kopjafánál tartott rendezvényen
a Magyar Gárda is részt vett. Beszédet
mondott Hegedűs László esperes-plébános,
Ablonczy Zsolt lelkipásztor, Csukás Irén,
Lányi Zsolt, dr. Gaudi Nagy Tamás, dr.
Szilárd István és végül a megemlékezést
szervező Porubszky István, Potyka bácsi

O

is. Az ünnepség végén az emlékezők koszorúkat és virágokat helyeztek el a hősök
emlékhelyénél.
ovember másodikán a Határ út és Ady
Endre út kereszteződésnél felállított
kopjafánál tartottak megemlékezést. Ünnepi beszédében Vinczek György alpolgármester hangsúlyozta, „1956-ban a magyar
szabadságharcos volt az, aki félresöpört
minden rációt, nagyhatalmi politikát. Aki
megelégelte azt a szürreális korszakot, aki
megelégelte az elnyomást, aki nem akart
mást, csak szabadon élni, rettegés nélkül
nevelni gyermekeit, félelem nélkül dolgozni.” Emlékező szavait Márai Sándor
gondolataival zárta az alpolgármester. A
rendezvényen a Magyar Gárda tagjai, valamint a Wekerlei Fiatal Házas Közösség
ﬁataljai is részt vettek. Az ünnepségen
beszédet tartott Szalay Róbert történelem
tanár, egykori ’56-os, Koroly György kispesti szabadságharcos és Csukás Irén, a
kerületi POFOSZ vezetője, valamint a rendezvény főszervezője Porubszky István,
Potyka bácsi. Az ünnepség koszorúzással
ért véget.

N
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Méltóság Napja

A cigányság mutatkozott be október 26-án a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség kispesti gyülekezetének Méltóság Napja elnevezésű programsorozatának újabb állomásán.

A

gyülekezet egy éve indította útjára rendezvénysorozatát, mellyel az emberi méltóság megsértésének társadalmi
méreteket öltött problémájára
akarja felhívni a ﬁgyelmet.
A vendégeket köszöntő Vinczek
György alpolgármester elsőként Burány Sándor, Kispest
országgyűlési képviselőjének
jókívánságait tolmácsolta, aki
betegsége miatt nem tudott
részt venni az eseményen. Az
alpolgármester beszélt a napjainkban egyre inkább elharapódzó előítéletről, ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, egyre
inkább sürgető feladat a romák
helyzetének országos mértékű
átgondolása. Elmondta, a helyi
önkormányzat elsősorban az
oktatás, a munkahelyteremtés
és a civil kezdeményezések támogatásában látja a cigányság
felemelkedésének lehetőségét.
Oktatás területén Kispesten
ösztöndíjakkal és pedagógusok képzésében nyújtanak
segítséget, munkahelyteremtés
kapcsán elmondta, közel száz

roma dolgozik a kerületi közfoglalkoztatásban. Kiemelte
a civil szervezetek szerepét,
hangsúlyozva, leghasznosabbnak azokat a szervezeteket
tartja, amelyeket maguk a romák alakítanak. A hazai média
fontosságáról szólva elmondta,
nagyon csekély mértékben
mutat be pozitív példákat a cigányság körében, sok esetben
külföldön ismertebb egy-egy

cigány művész, mint idehaza
– fogalmazott az alpolgármester, aki köszöntője végén
Rostás Farkas Tímea, kispesti
költő egy versét olvasta fel.
Iványi Miklós, helyi lelkész a
többségi társadalom felelőségét emelte ki beszédében: „az
embert sohasem lehet bőrszín
vagy akár vallási hovatartozás
alapján megítélni” – hangsúlyozta. A rendezvénynapot

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Munkanélküliek foglalkoztatása

Tartósan munkanélküli és a hajléktalanság szélére sodródott emberek foglakoztatásáról kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat, a fővárosi Vöröskereszt és a Kispesti Családsegítő Szolgálat.

A

dokumentumot Gajda Péter polgármester, Vighné
Vincze Erzsébet, a családsegítő
igazgatója, valamint a Vöröskereszt részéről Kardos István
budapesti igazgató és helyettese, Szám László írta alá október 28-án a városházán. Az
eseményen Vinczek György alpolgármester, Kolozsy György
foglalkoztatáspolitikai tanácsnok és Kökényesi Györgyné, a
Magyar Vöröskereszt Dél-Pesti
Szervezetének vezetője is részt

vett. A megállapodás értelmében az önkormányzat kedvezményes bérleti konstrukcióban
a Vöröskereszt rendelkezésére
bocsátja az Üllői út 243. alatti
83 négyzetméteres ingatlant,
ahol a karitatív szervezet
„Vöröskereszt Szolgáltatóház”
néven szociális foglalkoztatót
kíván létrehozni. A szociális vállalkozás egyrészt a
Vöröskereszt iroda- és intézményhálózata számára végez
karbantartási és bútorfelújítási

tevékenységet, másrészt a nyílt
munkaerőpiacon kínál munkát
a tartós munkanélkülieknek és
hajléktalanoknak. A gyakorlattal rendelkező családsegítő
szolgálat a munkára való felkészítésben, a projekt résztvevőinek
kiválogatásában,
képzésében, pszichés-mentális
gondozásában működik közre.
„A program újabb lehetőséget
teremt arra, hogy tartósan
munkanélküli, esetleg a hajléktalanság szélén élő kispestiek

megnyitó Buffó Rigó Sándor,
a 100 tagú cigányzenekar művészeti vezetője elmondta, „a
rendezvény egy zsilip, egy átjáró a többségi és a kisebbségi
társadalom között”. Hozzátette, a világhírű zenekar a cigányság követeként igyekszik
végezni a munkáját.
Az egész napos program
során Buffó Rigó Sándor és
zenekara muzsikált, a cigány
költészet remekeit Jónás Judit
színművész adta elő, Lakatos
Benjamin klasszikusokat játszott zongorán, Lakatos Anka
kultúrtörténész a cigány nép
eredetéről tartott előadást,
míg Farkas Ágnes újságíró a
cigány asszonyok szerepéről
beszélt. A vendégeknek a
cigány konyha megízlelése
után Rontó Attila és zenekara
zenélt, majd Fátyol Tivadar,
a Rádió C igazgatója és Joka
Daróczi János, a Magyar Televízió Roma Magazinjának
főszerkesztője „Cigányok a
médiában” címmel tartottak
beszélgetést. Puka Károly és
zenekarát követően cigánysorsokról beszélt Kalla Éva
szerkesztő és Bogdán Árpád
rendező, míg Lázár Péter pedagógus és dr. Forray R. Katalin tudományos tanácsadó
pedagógiai előadást tartott. A
rendezvényen fellépett Bangó
Margit, Kossuth-díjas előadóművész, Kispest díszpolgára,
majd a programsorozatot táncház zárta. A helyszínen (Fő u.
110.) cigány képzőművészek
alkotásaiból nyílt kiállítás.
munkához jussanak, és hasznosítható képzést kapjanak. Cél,
hogy az egyéves védett időszak alatt segítséggel annyira
felkészülhessenek az emberek,
hogy utána önállóan is helyt
tudjanak állni a munkaerőpiacon” – összegezte a projekt
jelentőségét a polgármester és
az alpolgármester. Megtudtuk:
a programot hét ember kezdi,
de az évek során legalább 30
embert szeretne bevonni a kerület a programba.
A mostani együttműködést a
Budapesti Vöröskereszt és a
Kispesti Családsegítő Szolgálat közös munkája előzte
meg: a karitatív szervezet és
a kerületi szociális intézmény
sikerrel szerepelt az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány,
valamint a Vodafone Alapítvány hajléktalan-foglalkoztatási pályázatán.
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KÖZTISZTASÁG

Diákok takarítottak
a Wekerlén

Kispesti középiskolák tanulói szedték az avart október 18-án
Wekerle-telepen. A nemzeti ünnepek előtti környezettisztasági
program Horváth Csaba főpolgármester-helyettes kezdeményezésére tavaly indult a fővárosban. A kerület is szervez ingyenes avargyűjtést: a szállítás várhatóan november közepétől december elejéig tart.

5

dési akció. Hozzátette, fontos,
hogy a nagy mennyiségű
lombhulladékot ingyen szállítja el az FKF, így a költség nem
terheli a kerületet.
A Kispesti ZI vezetőjétől megtudtuk, a kispesti önkormányzat várhatóan a november közepe és december eleje közötti
három hétben szállíttatja el ingyenesen az összegyűlt avart.
Ezt megelőzően és utána a
kerület nem tudja bevállalni az
ingyenes lombszállítást, ezért
a jelzett időszakon kívül a
kerttulajdonosok vagy az FKF
zsákjaiban teszik ki szállításra
a levélhulladékot – Kispesten
a MOL-benzinkutaknál, a
Wekerlei Társaskörben és a
KÖZPARK Kft. telephelyén lehet zsákokat vásárolni –, vagy
a szabályokat betartva elégetik
az avart és a kerti hulladékot.

RENDEZVÉNY

Egészségnap
a KMO-ban

M

integy 500 m3 falevelet
szedtek zsákokba a diákok tizenhárom wekerle-telepi
helyszínen október 18-án. Az
akcióban négy fővárosi fenntartású kispesti intézmény – a
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű
Gyakorló Szakközépiskola és
Szakiskola, a Károlyi Mihály
Magyar - Spanyol Tannyelvű
Gimnázium, a Semmelweis
Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, a Trefort
Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola –,
valamint a kerületi kézben lévő
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium összesen csaknem 520
tanulója vett részt. Az eredményes munkához 14 járművel és
9 konténerrel – ekkora köztisztasági géppark egyszerre még
nemigen dolgozott a telepen
– járult hozzá a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF), de
segített a FŐKERT, az OBI,

Fent:
Diákok takarítanak
a Kós Károly téren
Lent:
Balogh Pál
önkormányzati képviselő
is besegített
valamint a kerületi Zöldprogram Iroda (ZI) és KÖZPARK
Kft. is. Az összegyűjtött avart
a pusztazámori komposztálóba
szállította az FKF.
A munka végeztével a Kós Károly téren gyülekeztek a diákok,
ahol tea és zsíros kenyér várta
őket a kerületi önkormányzat
jóvoltából. Az avargyűjtőknek
a környezettisztasági program
ötletgazdája, Horváth Csaba
főpolgármester-helyettes
és
Gajda Péter polgármester köszönte meg a munkát. Kispest
első embere a tiszta és rende-

zett kerület érdekében idén
elindított Zöldprogramról és a
nagy közparkok rendbetételét
célzó ún. „Zászlóshajó” projektről is beszélt a diákoknak.
Lipcsei Szabolcs főkertész szerint 80 százalékban sikeresnek
mondható a wekerlei avarsze-

Ismét a KMO adott otthont
a
hagyományos
Családi
Egészségnapnak. A Védőnői
Szolgálat már huszadik alkalommal szervezte meg október utolsó napján az ingyenes
vizsgálatokra épülő kerületi
rendezvényt. Délelőtt 10 órakor dr. Zádori Magdolna, az
ÁNTSZ XVIII-XIX. kerületi
tisztifőorvosa nyitotta meg
az egészségnapot, majd előbb
a gyermekrajzpályázat díjait
adták át, utána azokat a kisgyermekes anyákat jutalmazták, akik anyatejleadással segítettek a kerületi kisbabákon.
Az egészségnap programja és az
igénybe vehető szolgáltatások
köre hasonló a korábbiakéhoz,
igazodik a lakosság igényeihez
– mondta el lapunknak Janurik
Erzsébet intézetvezető védőnő.
Az ingyenes hallásvizsgálat,
csontsűrűség-,
vérnyomás-,
vércukor- és koleszterinmérés,
vastagbélrák szűrés, számítógépes talpvizsgálat mellett
frissítő masszázs, termékbemutatók, kóstolók, kedvezményes vásárlási lehetőségek
várták a látogatókat. Bemutatkozott a Baba-mama Kör, valamint az érdeklődőknek tanácsadást tartottak az egészséges
életmódról és táplálkozásról,
a családtervezésről, a védőoltásokról, fogászati prevencióról és babamasszázsról is.
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KIÁLLÍTÁS

A szobrász
életműve

Laborcz Ferenc szobrászművésznek
állít emléket a Nagy Balogh János
Kiállítóterem október 17-én nyílt, és november közepéig látható tárlata.

A

megnyitó
vendégeit
– köztük B. Laborcz
Flórát, aki a kiállítás
létrejöttét édesapja műveivel
segítette – Gajda Péter polgármester köszöntötte, majd az
egykori tanítvány, Harasztÿ
István szobrászművész emlékezett Laborczra, a vele való
10 éves kapcsolatra.
A kiállítás a 40-es évek közepén született művektől az utolsó alkotásokig mutatja be az
életművet. A nagyobb köztéri
alkotások közül – 33 van belőlük szerte az országban – néhányat fotón láthat a közönség.
Mohay Orsolya művészettörténész, a tárlat rendezője lapunk-

nak elmondta: Laborcz Ferenc
útkereső szobrász volt, ismerte
és ﬁgyelemmel kísérte kora
legújabb művészi törekvéseit.
A 60-as évekre csúcsosodott
ki művészete. Mindig izgatta,
mi a szobrászat, mi a szobrász
feladata. „Amit más tud, amit
más csinál, az már nem az én
feladatom. Megoldani azt,
amit más még nem valósított
meg, erre törekszem” – írja
egy 1969. május 1-jén kelt naplóbejegyzésben.
Laborcz egy éves volt 1909ben, amikor az épülőfélben
lévő Wekerle-telepre költöztek.
Ahogy naplójában írja: „Kispest számomra a gyermekkor,

Művészzászlók

P

rohászka Margit művészzászlóiból nyílt október
27-én kiállítás a polgármesteri
hivatal aulájában. A Kispesti
Városháza Tárlat vendégeit
köszöntő Gajda Péter polgármester után Czeglédi Júlia
kispesti textilművész tartott
megnyitó beszédet. Elmondta, Prohászka Margit mögött
már hosszú pályafutás áll, hiszen több mint 30 évig gyári
tervező volt, „viselve a gyári
tervezés szűk kereteit, de ott
is megpróbálva a maximumot nyújtani”. Beszédében
felvillantotta a művészzászlók ’70-es évektől napjainkig
tartó történetét, a zászlóról
pedig elmondta: „egy-egy
művész sajátos tartalommal
felruházott textíliája, amely
egyéni
gondolatvilágot
tükröz,
dekorativitásával,

színességével jó térformáló,
ﬁgyelemfelkeltő eszköz.”
A tősgyökeres kispesti művészről elmondta, „a gyári
tervezés során beléívódott
szerkezeti tisztaság, az arányok és formák megfelelő
egyensúlya minden munkáján
nyomon követhető, van, ahol
teljesen visszafogott színek
– fehér, arany, ezüst –, de van,
ahol a színek tobzódása teljesíti ki a művész gondolatait”.
Megjegyezte, a tárlat alkotásai csak egy szűk töredéke
annak, amit a műfaj jelent számára, a művészzászlók mellett kiállított tervekkel együtt
kaphatunk teljesebb képet az
alkotóról. A Kispesti Városháza Tárlaton a textilművész
6 nagyméretű művészzászlója
és 12 zászlóterve tekinthető
meg 2009. január 26-ig.

az eszmélés, a felkészülés”.
Előbb az Iparművészeti, majd
a Képzőművészeti Főiskolát
végezte el. Első köztéri alkotása – 1938–39-ben készült
– a Wekerletelepi Szent József Plébánia bejáratánál álló
feszület (fényképe látható a
tárlaton). 1940-től kiállító művész, minden jelentős csoportos kiállításon részt vett. Első
tárlatát Rómában a Collegium
Hungaricumban rendezte meg,
itthon csak a háború után jutott
kiállítótérhez. 1957-ben Munkácsy-díjjal ismerték el mű-

vészetét. 1949-től tragikus haláláig a Dési Huber Kör tanára
volt, és vezette a Dunaföldvári
Országos Ifjúsági Amatőr
Művésztelepet is. Felnőttként
ugyan a XVII. kerületben élt,
de nem szakadt el Kispesttől.
1970-ben a Kispesti Helytörténeti Gyűjteményben volt kiállítása, és részt akart venni a
Nagy Balogh János-szoborpályázaton is. 1991-ben életművének gondozására és a kortárs
magyar szobrászat támogatására a nevét viselő alapítványt
hoztak létre.

Gyerekrajzok és amatőr
művek Wekerléről
A Wekerle-telep, illetve a
centenárium témakörében
175 hagyományos technikával készült alkotás érkezett
a Wekerlei Társaskör Egyesület öntevékeny (amatőr)
képzőművészek számára kiírt pályázatára. A seregszemlét október 18-án nyitotta
meg Varga Géza producer a
Wekerle Étteremben (a képek
egy része is itt látható, többségüket a Wekerlei Gyermekházban állították ki), a tárlaton az Erkel Ferenc Általános
Iskola „Kicsinyek-kórusa”
adott műsort Sebőkné Kós
Szilvia vezetésével.
A zsűri öt kategóriában összesen 27 díjat adott át a legjobbnak tartott művek készítőinek.

Különdíjként a King Galéria
három kiállítást, a TV Kispest két portréﬁlmet ajánlott
fel. „Mindenki a legnagyobb
szakmai tudással készítette
alkotását, érződik, hogy a gyerekek ragaszkodnak a telephez,
szeretik az utcákat, a fákat, a
házakat” – értékelte a tárlatot
Udvari Hajnalka, a seregszemle művészeti szervezője.
A wekerlei iparművész különösen fontosnak tartja, hogy a
pályázaton keresztül sok család
ﬁgyelt fel a telep értékeire. Az
amatőr alkotók és a gyerekek
kiállítását november közepéig
tekinthetik meg az érdeklődők
a Wekerlei Gyermekházban,
valamint hétvégenként délután
a Wekerle Étteremben.
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Hogy érinti a válság
Kispestet?

S

okan kérdezik mostanában tőlem, hogy milyen
hatással lesz a gazdasági
világválság Kispestre. Erre
persze nehéz válaszolni, és
csak az a biztos, hogy sok
pozitívummal nem számolhatunk. Annak ellenére, hogy
az önkormányzat gazdasági,
pénzügyi helyzete stabil. Ezt
annak köszönhetjük, hogy
évekkel ezelőtt sikerült azt
megtennünk, amivel az ország
csak most kezd el foglalkozni.
Összefogás kellett hozzá, elsősorban az itt élő kispestieké, a
tanároké, óvónőké, egészségügyben dolgozóké, a városházi
köztisztviselőké és képviselőké. Nem volt könnyű időszak,
de mindenki megértette, ha
néha dühöngve, morogva, fájó
szívvel, hogy ha nem lépünk,
nagyobb lehet a baj. Nehéz volt,
mert mindenkinek le kellett valamiről mondania. Intézményi

függetlenségről, jutalomról,
a ﬁzetések, tiszteletdíjak egy
részéről. Itt, Kispesten, a képviselők is megértették, hogy
nem lehet úgy elvárni senkitől,
hogy elfogadja a rá nézve negatív határozatot, ha a döntést
meghozók nem magukon kezdik a nadrágszíjmeghúzást.
Biztos emlékeznek rá, nálunk
a képviselők saját tiszteletdíjuk
több mint 30%-ról mondtak le,
és az sem fordult még elő Kispesten, hogy egy polgármester
éveken át nem veszi fel a testület által megszavazott jutalmat,
most ez is megtörtént, és nem is
tartok igényt a korábban szinte
automatikusan megszavazott
jutalmakra, amíg polgármestere vagyok a kerületnek. Szóval
ezért nézünk most szembe,
más önkormányzatokkal ellentétben, stabil gazdasági helyzetben a pénzügyi válsággal.
Ez persze nem jelenti azt, hogy

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat
képviselő-testülete október
21-én tartotta soros ülését:
- A napirend elfogadását
követően Gajda Péter polgármester bejelentette a testületnek, hogy Kispest a legszebb
kerületnek járó díját nyerte el
a fővárostól az idei Virágos
Magyarországért Környezetszépítő Versenyben. A Zöldprogram beindításáért kapott
elismerést október 10-én vette
át Szombathelyen.
- Szemők Gábor javaslatára
a képviselők egyperces néma
felállással adóztak az 56-os
hősök és áldozatok emlékének.
- A zárt ülést követően előbb
a
polgármesteri
hivatal
SZMSZ-ét, majd a Kispesti

Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak térítési- és tandíjﬁzetési kötelezettségéről szóló
rendeletet módosította a testület. A 2008/2009. tanévben
a felnőttoktatásban résztvevő
diákok 60 százalékkal kevesebb térítési díjat ﬁzetnek.
- Konzorciumi együttműködési megállapodást köt az
önkormányzat a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti
Módszertani Központtal, valamint a Kispest Biztonságáért
Közösségi Jóléti Egyesülettel.
A felek az önkormányzat vezetésével közösen nyújtanak
be pályázatot a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
felhívására. A pályázat célja
az alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkező emberek
életvitelének,
foglalkoztathatóságának és társadalmi

nem érinti negatívan a kerületet a válság. Megmondom
őszintén, nagyon együttérzek
azokkal, akik azt mondják,
hogy elegük van abból, hogy
válságból válságba bukdácsol
az ország. Nem vagyok ettől
én sem vidám, és nehezen is
tudom elfogadni, hogy amikor
itt mi szűkebb házunk táján
szinte mindent rendbetettünk a
kerület gazdálkodását illetően,
akkor most ismét összeszorulhat a gyomrunk.
Hogy miben érint minket biztosan a világválság? A közalkalmazotti és köztisztviselői
bérekben, melyek eddig sem
voltak magasak, most a közszférában dolgozók helyzete
még nehezebb lesz. Nem
tudni biztosan, hogy miként
érinti a kerületi nagyberuházásokat a hitelválság, de az
biztos, hogy a világgazdasági
pénzszűke nem lesz pozitív

integrációjának javítása a
szociális szolgáltatások és a
szociális munka eszközeivel,
valamint az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz
szükséges kulcskompetenciák
megerősítésével.
- Mintegy 15-20 Kispesten
szolgálatot teljesítő rendőr
lakásgondja oldódhat meg
hamarosan. A képviselőtestület döntése értelmében
az önkormányzat bérbe ad a
BRFK-nak két, egyenként 110
négyzetméternél nagyobb lakást az Ady Endre út 57.-ben.
A felek megállapodásban rögzítik, hogy kizárólag a kerületi kapitányság állományába
tartozó, Kispesten szolgálatot
teljesítő rendőrök lehetnek a
lakók.
- Pályázatot írt ki a testület a
Szegfű utca 10. alatti iskola, a
Kisfaludy utca 56. alatti egykori zeneiskola és a Fő utca
38. alatti volt helytörténeti

hatással azokra a nagyberuházásokra, ahol külföldi tulajdonosok építkeznek. Amit
viszont nagy valószínűséggel
nem érint, az a kerület működése és az eltervezett saját fejlesztések folytatása. Nem kell
számítanunk tanári, óvónói,
egészségügyi
álláshelyek
megszűnésére, nem kell attól
tartanunk, hogy veszélybe
kerülne bármelyik önkormányzati intézmény működése. Biztos, hogy folytatjuk
a Térﬁgyelő Programot, a
Zöldprogram további fejlesztését, a parkrekonstrukciókat,
a kerületi iskolák és óvodák
karbantartását és felújítását,
az egészségügyi fejlesztéseket. Nagyon szeretném azt
mondani a következő év közepén, hogy nem csak a hazai,
de a világgazdasági válságot
is átvészelte Kispest, nagyobb
megrázkódtatás nélkül.

múzeum korlátozottan forgalomképes ingatlanjainak
hasznosítására bérbeadással.
- A képviselők elfogadták
a KÖZPARK Kft. idei első
félévi tevékenységéről, az
U-19 Kispesti Gyermek és
Utánpótlás Sportért Közalapítvány 2007. évi működéséről, valamint a lakosság
egészségügyi helyzetéről és
a Népegészségügyi Program
eddig elért eredményeiről
szóló beszámolókat.
- Jóváhagyta a testület két
általános iskola pedagógiai
programjának módosítását.
Az Erkel iskola a 2-4. évfolyamon a félévi és év végi
szöveges értékelések közötti
időszakban érdemjegyekkel
való értékelést vezet be. A
Kós iskola újra indítja az iskolaotthonos oktatást, és 1-2.
évfolyamon heti egy órában
játékos idegen nyelvi előkészítő szakaszt vezet be.
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BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Forintstabilitás
vagy versenyképesség?
A

ga z d a s ág p ol it i k ába n
minden
relatív,
ez
néhány nap alatt bebizonyosodott A gyakorlati
szakemberek lázasan gondolkodnak: hogyan lehet mérsékelni a recesszió hatását?
Mert a recesszió itt van a
nyakunkon.
Magyarország
előnye, hogy bankrendszere
stabil. Nálunk nem jellemző
a nem, vagy csak nehezen behajtható kintlévőségek magas
aránya. A magyar bankﬁókok olyan kemény feltételeket
támasztottak a potenciális
adósokkal szemben, hogy aki
ezeknek a feltételeknek megfelelt, az nem is szorult igazán
hitelre. Az itthoni bankok
túlnyomó többsége egy nagy
külföldi bank leányvállalata.

Ha az anyacégbe vetett bizalom külföldön megrendül,
az itthon is bizalmi válságot
kelthet anélkül, hogy erre
tényleges ok lenne. Az igazi
veszély azonban az, ha végzetesen meggyengül a forint és
a világban várható recesszió
következtében visszaesik a
magyar gazdaság is. Mindent meg kell tennünk tehát
az első veszély elhárításáért
és a második veszély mérsékléséért. Elemi érdekünk
tehát, hogy az államháztartás
hiánya minél előbb a GDP
három százaléka alá csökkenjen. Nem lóghatunk ki e téren
az euro-övezetből, ugyanis
ellenkező esetben az ország
valutája folyamatos spekulációs támadásnak lesz kitéve.

„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.

Kis magyar középkor
Különlegességgel várja az
érdeklődőket a KMO december 3-ig: a reneszánsz év
alkalmából november 3-án
nyitotta meg kapuját a Magyar
Királyok Történelmi Panoptikum. A látogatók 16 uralkodó
életnagyságú viaszﬁgurájával
találkozhatnak Géza fejedelemtől Hunyadi Mátyásig,
korhű ruhában, fegyverzetben
vagy koronázási jelvényekkel,
középkori enteriőrben.
A tárlat rendhagyó történelem
óra formájában nyújt betekintést Magyarország középkori
históriájába. Az óvodások és
kisiskolások a látvány mellett
középkori zenékkel és Mátyás-

mesékkel ismerkedhetnek, a
felsősök és a nagyobbak mese
helyett ﬁlmet nézhetnek meg
az ország történetéről.
Kiss Ágnes művelődésszervező elmondta: az összes fővárosi iskolát és az agglomerációs
településeket is értesítették a
kiállításról, hiszen Budapesten csak a KMO-ban látható a
panoptikum. Várják az óvodás
és nyugdíjas csoportokat, valamint az egyéni látogatókat
is a kuriózumnak számító,
látványos tárlatra (megtekinthető hétfőtől csütörtökig 9 és
18 óra, péntektől vasárnapig 9
és 15 óra között a Teleki utca
50-ben).

Ha ezek a támadások eredményesek lesznek, akkor a forint végzetesen meggyengül,
meglódul az inﬂáció. Ezért
minden halasztható kiadást,
minden halasztható bevételcsökkentést el kell halasztani.
A helyzet most az, hogy a
tervezett adócsökkentéshez
szükséges forrást a forint stabilitása érdekében a kiadások
mérséklésére kell fordítani.
Ha valaki most úgy dobálózik
ezer milliárdos adócsökkentéssel, hogy nem mondja meg,
milyen kiadásokat hagyna el a
jövőben, az becsapja az embereket. A második veszélyt az
esetleges recesszió következményei jelentik. Mivel a hazai
GDP növekedési üteme az exportlehetőségeken múlik, nem

mindegy, hogy mi történik a
külföldi piacokon. Az egész
gazdaságot nem lehet megvédeni, akkora védőpajzs a
világon nincs, amekkora van,
azt a kicsik elé kell tartani. A
versenyszférában foglalkoztatottak zömét ugyanis kis és
közepes vállalkozások foglalkoztatják. Ezért kell őket
védeni.
Felelős és gyors döntéseket
kell meghozni, és ráadásul a
sorrend sem mindegy. Először
a pénzünk értékét kell megőrizni, hogy maradjon mozgástér minden másra. Hogy a
vihar elmúltával újra magától
értetődően beszéljünk két
összetartozó dologról: a forintstabilitásról és a versenyképességről.

ÜNNEPSÉG

Emléktábla-avató
Október 17-én avatták fel
egykori lakóhelyének falán
az 1971-ben elhunyt Laborcz
Ferenc
szobrászművész
emléktábláját. A dombormű lánya, a szintén képzőművész B. Laborcz Flóra
alkotása. A Gellért utca 15.
alatti háznál rendezett ünnepségen Eördögh Gábor
alpolgármester emlékezett a
művészre, „aki éppen abban
az évben látta meg a napvilágot, amikor törvény született

Wekerle-telep felépítéséről”.
Hangsúlyozta, a centenárium kapcsán nemcsak a telep
megszületésére és az építészek
szellemiségére lehet büszke a
kerület, „hanem arra is, hogy
az ide költözőkből, az itt felnövő generációkból számtalan jelentős tudós, pedagógus
és művész került ki és kerül
ki ma is”. Az avatóünnepség
a Vass Lajos iskola diákjainak Laborcz Ferenc emlékét
felidéző műsorával zárult.

TÁRLAT

Fotósarok a Suhiban
November 21-én 18 órakor
Nyitrai Ferenc fotóiból nyílik
kiállítás a Suhi presszóban
(Kossuth Lajos u 162.) „Fotósarok” címmel. A tárlat a
vállalkozó kedvű vendégekről
készült képeket mutatja be
a presszó egy szegletében.
Megtudtuk, a pózok, a beál-

lások zömében a szereplők
kívánságának
megfelelően
alakultak, igyekezvén minél
kevesebb külső beavatkozást
alkalmazni. Mint tudjuk,
azonban az objektív az egyik
legszubjektívabb dolog a világon... Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
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kerületben több mint 60
ezer ember él, melyből 10
ezer a gyermekek száma. Megdöbbentő, hogy a gyerekek közel egyharmada szenved valamilyen betegségben, valamint a
statisztikai adatok szerint a nők
a „betegebbek”, mégis a férﬁak
halandóbbak. Az okok hátterében az egészségtelen életmód,

intézményekkel együttműködve, sokat áldozunk felvilágosító
programok bevezetésére, ilyen
például a KMO-ban hosszú
évek óta működő „Mondj nemet!” drogprevenciós program,
vagy éppen legutóbb az ugyancsak a KMO-ban tartott hagyományos Családi Egészségnap,
ahol a Védőnői Szolgálat már
huszadik alkalommal szervezte
meg az ingyenes vizsgálatokra
épülő kerületi rendezvényt.
Évente a kerületi önkormányzat 45 millió forinttal járul
hozzá a Kispesti Egészségügyi
Intézet működéséhez. Tavaly
a sürgősségi betegellátás – 24
órás felnőtt háziorvos ügyelet
– indult el, amely meghaladja
az Országos Egészségbizto-

sítási Pénztár ﬁnanszírozási
mértékét, a különbözetet az
önkormányzat ﬁzeti. Az összegen felül idén még további 20
millió forintból újulhatott meg
az intézmény udvara. Az Ady
Endre úti intézet az elmúlt időszakban saját forrásból is tudott
fejleszteni: mintegy 15 millió
forintos szívultrahang-készülékre cserélték le a régi berendezést. (Az intézet kardiológiai
osztályán évente mintegy 120
ezer beteget vizsgálnak meg.)
Jövőre egy jótékony adománynak köszönhetően további 30
millió forinttal bővülnek a
források, az összeget szintén a
kerületi egészségügy színvonalának növelésre fordítja Kispest
önkormányzata.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

A

Nemzeti Népegészségügyi
Programot évekkel ezelőtt,
tíz évre szóló tárcaközi stratégiai programként hozta létre a
kormány azzal a célkitűzéssel,
hogy Magyarország egészségi
állapotát arra a szintre emelje,
amely megfelel az ország társadalmi és gazdasági fejlettsé-

A

z egészségügy helyzetéről beszélni véleményem
szerint mindig időszerű, talán
a legfontosabb dolog, mivel
egészséges és tettre kész emberek kellenek ahhoz, hogy egy
nemzet hatékonyan működjön!

erős emelkedés tapasztalható. Legnagyobb mértékben a
magas vérnyomásban szenvedők száma nőtt az elmúlt 10
évben, amíg 1996-ban 8 451
előfordulási esettel találkozhattunk, ez a szám 2007-re
15 086 esetre emelkedett.
Ezeknek a tendenciáknak a
megfordítása érdekében nem
a várólisták hosszát kellene
növelni, és az orvosok idejét
a gyógyítás helyett adminisztrációval terhelni, mert ugyan
a takarékosság szempontjából
ez egy hatékony módszer, és
elmondhatjuk, hogy az egészségügyi intézet gazdálkodása

jó, de szerintünk sokkal fontosabb lenne a megelőzésre
helyezni a hangsúlyt! Ezen
számok ismeretében igazán
komoly sikernek könyvelhetjük el a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének (Tarnai Richárd)
egyéni képviselői indítványát,
melynek köszönhetően ma
már a kispesti agyvérzéses
betegeket, nem a mentővel
is 40 percre lévő kistarcsai
kórházba szállítják, hanem a
közelben lévő Bajcsy kórház
fogadja őket, így legalább a
közvetlen életveszélyben lévő
emberek túlélési esélyeit sikerült javítanunk!

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

K

ispesten a város vezetése
számára mindig fontos volt
az itt élők színvonalas egészségügyi ellátása. Ezért is vettük át az Egészségügyi Intézet
(egykori SZTK) működtetését

még az első ciklusban. Lassan két évtizede folyamatosan
fejlesztjük a műszereket, berendezéseket, és az épületet is
sikerült szinte teljes egészében
felújítani. Az utóbbi közel tíz év
alatt korszerűsödött informatikai rendszere is. A kispestieket
felkészült és lelkiismeretes
szakembergárda legjobb tudása szerint, a rendelkezésre álló
eszközök szakszerű működtetésével magas színvonalon
látja el. Nem az ő hibájuk, hogy
sajnos a lakosság általános
egészségi állapota meglehetősen gyengének nevezhető. Az

Egészségügyi Intézetben csodát
nem tudnak tenni, hiszen a jövedelmi viszonyok, az életvitel,
a káros szenvedélyek, illetve az
országos szinten tapasztalható
lemaradás, valamint kaotikus
állapotok mind befolyásolják a
statisztikákban található mutatókat. Nem szabad megfeledkeznünk a gyermek és felnőtt
háziorvosok
lelkiismeretes
munkájáról sem, hiszen kisebb-nagyobb gondjainkkal általában hozzájuk fordulunk, és
az ő döntésük határozza meg,
hogy milyen további kezelést
kapunk. Az ÁNTSZ ugyan nem

kap nagy nyilvánosságot, a háttérben végzett munkájuk sokkal több elismerést érdemelne,
mint amennyit kap. A jelenlegi
városvezetés, és az Intézmény
kritikájaként annyit meg lehet
említeni, hogy a megelőzéssel
kapcsolatos
propagandára,
ismeretterjesztésre több ﬁgyelmet kellene fordítania. Mindent
egybevetve ki lehet jelenteni,
hogy a kispestiek az egészségügyi ellátás szempontjából
a kerület határain belül jó kezekben vannak, az ezen kívüli
helyzetet sajnos érdemben nem
tudjuk befolyásolni.

géből adódó követelményeknek
és minden magyar állampolgár
a lehető legegészségesebben
éljen. Legfontosabb elvárásként megfogalmazza azt, hogy
a magyar népesség születéskor
várható élettartamának közelítenie kell az Európai Unió
országainak átlagához és azt,
hogy tíz év távlatában ez mindkét nem esetében három évvel
legyen hosszabb: férﬁaknál
legalább 71, nőknél legalább 79
év. A program kiemelt prioritása az elsődleges megelőzés, elsősorban az alábbi területeken:
a dohányzás visszaszorítása,
az alkohol- és drogprevenció,
az egészséges táplálkozási
szokások elterjesztése és az

élelmiszerbiztonság fejlesztése, az aktív testmozgás elterjesztése, a közegészségügyi és
járványügyi biztonság fokozása, valamint az egészséges
ﬁzikai környezet kialakítása.
Mint ahogy eddig szinte valamennyi, a kormány által meghirdetett az egészségügyben
javulást eredményezni óhajtott
program nem valósult meg,
ugyanúgy ez sem. Nézzük
végig a program prioritásait!
Fájdalom, de kijelenthetjük,
soha ennyi ﬁatal nem dohányzott, a drog fogyasztását a
kripto-kormánypárt engedélyezni kívánja, az egészséges
táplálkozáshoz szükséges élelmiszerek a magyarnak megﬁ-

zethetetlenek, az élelmiszerbiztonság – miután a kormány
az ellenőrző tevékenységet
végző szerveket megszüntette,
vagy hatáskörüket megnyirbálta – az ásóbéka feneke szintjén
van. A közegészségügy álproblémákkal van elfoglalva, nem
létező járványokkal való ijesztgetésekkel fedezi a milliárdos
álfejlesztéseket. Az egészséges
ﬁzikai környezet kialakítására
igen jó példa a kormányzati
negyed terve, vagy nálunk a
KÖKI-projekt. Természetesen,
Kispest nem vonhatja ki magát
az országos trendből. Az előző
évekhez képest a megbetegedések száma nőtt, a várható
élethossz csökkent.

Szemők Gábor (SZDSZ)

Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Ennek fontosságát a FideszKDNP által kezdeményezett
népszavazás eredményének
ismeretében úgy érezhetjük,
hogy mind a kispestiek, de
az egész ország is felismerte,
és elutasította Burány Sándor
és a szocialisták TB szétverésére vonatkozó tervezeteit!
Az októberi testületi ülésen
ismerhettük meg a népegészségügyi beszámolót, amely
örömre nem igazán adott
okot. Szembesülhettünk azzal
a szomorú ténnyel, hogy a kispesti felnőtt lakosság körében
szinte kivétel nélkül minden
betegségcsoport tekintetében
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A képviselő-testület októberi ülésén tárgyalt Kispest lakosságának népegészségügyi helyzetéről.
Mi a véleményük a frakcióknak a kerületi egészségügyi ágazatról?

Szujkó Szilvia (MSZP)
a környezetszennyezés, a társadalmon belüli egyenlőtlenségek vannak jelen, és szerepel
az egészségügyi ellátás sokszor
kifogásolható színvonala is. A
lakosság egészségügyi állapotában csak akkor következhet be
pozitív változás, ha összehangolt, több szektorra kiterjedő
cselekvéssorozat szerveződik,
és a tanácsadás, a felvilágosítás,
az egészségnevelés, valamint a
szűrővizsgálatok propagálása
minden fórumon megtörténik.
Azonban nemcsak az egyén felelős saját egészségi állapotáért,
hanem a társadalom is felelős
saját állampolgáraiért. Ennek
tudatában végzi munkáját Kispest önkormányzata az egészségügy területén. A kerületi

VÉLEMÉNY
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öztudomású hogy Magyarország egészségi állapota sajnálatos módon a legrosszabbak közé tartozik Európában. Az okokat
vizsgálva kiemelhetjük az egyén
felelőssége mellett az egészségügyi ellátás rendkívül leromlott
színvonalát. A rendszerváltástól
napjainkig semmilyen jelentős
érdemi változás, fejlődés nem
történt. A legfőbb oka ennek
az, hogy a változások, reformok
nem mindig népszerűek, és ezeket a lépéseket a hatalmukat féltő
politikai pártok közül egyedül az

Köszönjük!
A Kispesti Atlétikai Club
(18056697-1-43) a személyi jövedelemadó 1%-ából 2007. évben
56 563 Ft-ot kapott. Az összeget
az egyesület a kimagasló eredményeket elért sportolói részére
nyújtott „Év sportolója” díj költségeire fordította. A felajánlásokat ezúton is köszönjük!

SZDSZ merte felvállalni. Persze
lehet azon vitatkozni, hogy a
bevezetett intézkedések jók vagy
rosszak, azon viszont nem, hogy
a fejlődés érdekében változtatni
kell, és már sokkal korábban kellett volna. A Fidesznek az általa
kezdeményezett népszavazással
(ami elsősorban saját hatalmi
érdekeit szolgálta) sikerült megállítania az összefogás hiánya
miatt egyébként is nehezen induló reformot. Olyan ez, mint
amikor szeretett főnököm egy
probléma megoldása kapcsán
azt mondta: „Én nem tudom mi
a megoldás, de ha Ti kitaláljátok,
akkor Én megmondom, hogy
az miért nem jó”. Hát inkább
együtt kellene gondolkodni és
dolgozni, az talán célravezetőbb lenne. Szép példája ennek
a stroke-betegek ellátásának
áthelyezése Kerepestarcsáról a
Bajcsy kórházba, melyet a Fidesz kezdeményezett, de minden

párt támogatott. Ha ez fordítva is
tudna működni, előbbre jutnánk.
Ami a kerületi egészségügyet
illeti, itt jóval kedvezőbb a kép.
Az utóbbi években nagyarányú
fejlődést tapasztalhatunk a kispesti szakorvosi és háziorvosi
rendelőkben. Átadásra került az
új sürgősségi ügyeleti rendelő.
Korszerűbb vizsgálati eljárások
alkalmazására nyílt lehetőség,
modern szívultrahang-berendezést helyeztek üzembe. Csökkentek az adminisztráció és ezzel a
várakozás terhei a számítógépes
rendszer megújulásának köszönhetően. Bővült a rehabilitációs
lehetőségek köre is. Mindezek
a fejlődések komoly segítséget
jelentenek a betegek gyógyulásában. Mi a legfontosabbnak az
egészségmegőrzést tartjuk, a saját egészségünkért való felelősség kialakítását. Ide tartozik az
egészséges táplálkozás, életvitel,
sport, drog- és alkohol-preven-

ció, szűrővizsgálatok, stressz- és
agresszió-kezelés. Ezen a területen élenjáró kezdeményezések
működnek Kispesten, a legtöbb
óvoda és iskola pedagógiai
programjában kiemelten szerepel az egészségmegőrzés. Úgy
gondoljuk, hogy a gyerekek és
ﬁatalok körében ezek a gondolatok egyre ismertebbé válnak.
Sajnos a felnőtt lakosságot nehezebb elérni és meggyőzni, még
mindig elég kevesen vesznek
részt szűrővizsgálatokon, sok a
dohányzás és alkoholfogyasztás
következtében kialakult krónikus betegség és leszázalékolás
is. Van még bőven tennivaló. A
kispesti egészségügyben dolgozók fáradságos és felelősségteljes munkát végeznek nap mint
nap. Ezúton is szeretném megköszönni az általam képviselt
kispesti polgárok, az SZDSZ és
a magam nevében mindazt, amit
értünk, kispestiekért tesznek.

A Gémes Természetjáró Egyesület (19024763-1-43) 2007-ben
134 826 Ft-ot kapott a személyi
jövedelemadó 1 %-ából. Az
összeget az egyesület pihenőházának felújítására, valamint
túrák szervezésére fordítottuk.
Köszönjük a felajánlásokat!

kapott 22 586 Ft összeget a belföldi kirándulások költségeihez
való hozzájárulásra fordította. A
támogatást köszönjük!

lyozott gyermekek és ﬁatalok
iskolai és szabadidős foglalkozásainak támogatására, az
erdei iskola és a nyári tábor
programjaira, ösztöndíjakra,
valamint a környezeti és egészségnevelési témanapok költségeire fordítottuk. A felajánlók
így nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy támogatottjaink
tanulási lehetőségei és életkörülményei javuljanak.

A Kárász István Természetbarát Egyesület (19009973-143) az szja 1%-ából 2007-ben

A Kéz a Kézben Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik 2007. évi
adójuk 1 %-át e közhasznú
szervezet javára ajánlották föl.
A 383 220 Ft-ot az általunk
támogatott tanulásban akadá-
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nagy összegű tartozásig – ezeket igénybe vehetné.

„Pályázatokkal kell
bővíteni a lehetőségeket”

Két év telt el az önkormányzati
ciklusból, vezetőként mire helyezte leginkább a hangsúlyt,
alpolgármesterként mik a legfontosabb céljai?

Vinczek György alpolgármesterrel a panelprogram mellett
a foglalkoztatásról, az egészségügyről és a kerületi lakáskezelésről beszélgettünk.
Kispest: Harmadik éve vesz
részt az önkormányzat a panelprogramban. Mi változott
az elmúlt idő alatt, milyen az
igény rá?
VINCZEK GYÖRGY: Az állami
rendszerben a legnagyobb változás az, hogy már az önkormányzat támogatása nélkül is
lehet forrásokhoz jutni. Erre
leginkább azért volt szükség,
mert voltak olyan önkormányzatok, amelyek semmilyen módon nem tudták ezt támogatni,
így sokan kiszorultak ebből a
lehetőségből. Kispesten szerencsére még mindig megmaradt az a lehetőség, hogy az
önkormányzat is támogatni
tudja a programban résztvevőket. Igaz, nem tudjuk vállalni
az egyharmados rész ﬁnanzszírozását, de a költségvetésünkben azt garantálni tudtuk,
hogy lakásonként százezer
forint vissza nem térítendő
összeggel támogatjuk azokat
a pályázatokat, amelyek eredményesek lesznek az állami
értékelésnél. Idén egy nagyon
sikeres pályáztatás után 530
lakásnak nyújtunk támogatást,
ami a gyakorlatban 53 millió
forintot jelent. Ez ugyan több,
mint amit terveztünk, de mind
az illetékes bizottságok, mind
a képviselő-testület jóváhagyta, hogy plusz forrást biztosítsunk erre a célra. Amennyiben
év végéig az állam is dönt a pályázatokról, azután mi is megkezdhetjük a folyósítást. Az
összeget azért emeltük meg,
hogy minden pályázó beleférjen, hiszen eredetileg érkezési
sorrendben kapták volna az
összege, így viszont mindenkinek jut belőle. A program

egyik leglényegesebb eleme,
hogy azok tudnak hozzákapscsolódni, ahol egységes a társasház, és van megtakarításuk.
Hozzáteszem, nagyon nehéz
egy ilyen pályázatot megírni,
ebben nyújtott az önkormányzat támogatást az érdeklődőknek, idén is egy külső szakértő
cég segített a társasházaknak.
Megtakarítása leginkább annak a társasháznak lehet, ahol
a tulajdonosok dolgoznak. A
helyi foglalkoztatás növelése
érdekében mit tett, és mit tehet
az önkormányzat?
VINCZEK GYÖRGY: Amióta uniós tagország lettünk, láthatjuk,
hogy a tagállamoknak is az a
legfontosabb, hogy a foglalkoztatottsági szint növekedjen.
Magyarország sajnos az utolsók
között van ebben a mezőnyben,
Kispesten jelenleg 57 %-os a
foglalkoztatottság. Ami azt jelenti, hogy az aktív korú lakosságnak csak alig több mint a fele
dolgozik, a többiről pedig nincs
tudomásunk, sokan végeznek
valószínűleg feketemunkát. Az
említett szintnek 60 % fölé kellene emelkednie. Itt Kispesten
igyekszünk mindent megmozgatni annak érdekében, hogy a
helyi foglalkoztatottság növeléséhez forrásokhoz jussunk. Nagyon sok pályázaton indulunk,
melyek elsősorban arra irányulnak, hogy azok az emberek, akik tényleg tenni akarnak
annak érdekében, hogy dolgozzanak, azokat menedzselni tudjuk. Ehhez sok esetben olyan
dolgokat kell megtanulniuk,
amelyek manapság alapvetők
ahhoz, hogy a munkaerőpiacon
érvényesüljenek – az önélet-

rajzírástól a megjelenésen át,
a megfelelő egészségi állapot
biztosításáig, de legfontosabb
az átképzésen való részvétel.
Ezeket a folyamatokat segítik
a pályázatok, melyek sikerességének feltétele, hogy bizonyítsuk, kispestieket tudtunk a
munka világába visszairányítani. A munkát nagyrészt a Családsegítő Szolgálat munkatársaival közösen, valamint külső
cégek segítségével végeztük,
akik elsősorban a képzésben
vettek részt. A program folytatódni fog, jelenleg is vannak
benyújtva ilyen pályázataink,
többek között a pályakezdőkre
irányuló pályázat, valamint kiemelt ﬁgyelmet fordítunk az öt
éven túli munkanélküliekre és
a fogyatékkal élők munkához
juttatására. Ma már országos
szinten látható, hogy a rendszeres szociális segély átalakításra
szükség van. Ebben az egyik
legfontosabb szempont megítélésem szerint, hogy a munkanélkülinek megérje elmenni
dolgozni, a másik pedig, hogy
a gazdaságban vissza kell szorítani a fekete munka térnyerését.
Elsődleges cél, hogy a jelenleg
rendszeres szociális juttatásból élők legalább egyharmadát
munkához juttassuk a közfoglalkoztatás keretében. Egyrészt
így csökkenne a segélyre fordított összeg, másrészt fontos lenne, hogy a ﬁatalok úgy szocializálódjanak, hogy a családban
dolgozik apa és anya is.
A mentális egészség mellett a
testi egészség is elengedhetetlen. Idén az egészségügy nehéz
időszakot élt át, milyen lépések
történtek a kerületi egészségügyben?
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VINCZEK GYÖRGY: Az alapellátás, azaz a háziorvosi és a
gyermekorvosi szolgáltatás az
önkormányzat kötelezettsége.
Ebben az évben érezhetően
nagy feszültségek alakultak ki
az ágazatban, ami alapvetően
az országos politika lecsapódását jelentette nálunk is. Mi
megpróbáltunk elébe menni
a problémáknak oly módon,
hogy őszintén beszéltünk erről
a háziorvosokkal és a gyermekorvosokkal, és apróbb kéréseiket támogatni is tudtuk. Az
önkormányzat a rendelőintézet
fenntartója, ezért fontos, hogy
tudjunk forrásokat biztosítani
a fejlesztésekre. Ha nem is látványos módon, de folyamatosan támogatjuk az intézményt,
és az intézet jó gazdálkodásával minden évben elkönyvelhetünk eredményeket. Idén
elsősorban eszközbeszerzéssel
(például
szívultrahang-készülékkel), valamint az informatikai hálózat fejlesztésével
tudtuk segíteni a kispestiek
jobb ellátását. Jövőre, bízom
benne, tovább folytatódnak a
fejlesztések, melyhez hozzájárul majd egy plusz 30 milliós
forintos adomány is. Jelenleg
az egészségügyi hálózat gaz-

dálkodása Kispesten stabil,
ami nagyon jó eredmény.
Mennyire jó eredményt tud felmutatni az önkormányzat a lakásgazdálkodás területén? Komoly tartozásokat halmoztak a
fel a bérlők az évek során.
VINCZEK GYÖRGY: Olyan nagy
volt a kintlévőség – százmilliós összegre rúgott a lakbérhátralék –, hogy ezt mindenféleképpen kezelni kellett. Eddig

azt tudtuk elérni, hogy ez nem
növekedett, ami mindenféleképpen eredmény. Emellett elindultunk abban az irányban,
hogy támogatjuk, hogy minél
többen jussanak tulajdonhoz,
vagyis megvegyék a lakásokat
a bérlők. Természetesen azok,
akik rendeltetésszerűen használják, és nincs adósságuk.
A hátralékkezelés legnagyobb
problémája, hogy nagyon sokan még a több évig tartó tortúra közben és után sem tesz-

TESTVÉRVÁROS

nek semmit annak érdekében,
hogy rendezzék adósságukat.
Az esetek nagy részében az
emberek nem fogják fel, hogy
az önkormányzat kénytelen
megtenni a fájó lépéseket.
Pedig Kispesten is vannak
lehetőségek, például a hátralékkezelő-támogatás vagy az
adósság-rendezési támogatás,
amit a családsegítőnél lehet
kezdeményezni. Ha valaki komolyan gondolja az együttműködést – és még nem jutott el

VINCZEK GYÖRGY: Nagyon
fontos lenne, hogy a lakosság úgy érzékelje, amikor az
önkormányzattal vagy intézményeivel kapcsolatba lép,
hogy könnyen, egyszerűen
eléri a szolgáltatásokat, és ne
kelljen feleslegesen számtalan
helyre mennie. Ez az úgynevezett egyablakos kiszolgálórendszer lenne, ahol, ha az
ügyfél jelentkezik, akkor ott
helyben szakszerűen tudjanak segíteni, és ne küldözgessék ide-oda. Ez egy ﬁlozóﬁa,
melyhez nagyon komoly szervezési munka szükséges még.
Most egy alapítvánnyal azon
dolgozunk együtt, hogy ezt a
fajta együttműködést szakmailag próbáljuk kidolgozni.
Ha elkészülnek a tervek, akkor erre fogunk pályázni. Egy
integrált jóléti rendszer kialakítása természetesen nagyon
hosszú folyamat végét jelentheti majd, ahol a pedagógus,
a szociális munkás, az orvos
is tud egymásról, és egy adott
konkrét család esetében majd
együtt tudnak segíteni. Ez
még jelenleg csak távlati terv,
de hiszek ennek jövőjében.
Emellett nagyon fontosnak
tartom, hogy az önkormányzat igyekezzen minden pályázati lehetőséget megszerezni
forrásai bővítéséhez mind a
szociális ágazat, mind az oktatás, mind pedig az egészségügy területén.

ADOMÁNY

Látogatás Smolyanban Kispestiek Erdélyben
Október közepén Kispest
bulgáriai
testvérvárosában,
Smolyanban tett testvérvárosi
látogatást Eördögh Gábor alpolgármester, Tütünkov-Hrisztov
Jordán, a Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Szilágyi István a Fővárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság XIX.
kerületi kirendeltségének vezetője, valamint Vadon Etelka, a
Társadalmi Kapcsolatok Irodájának vezetője.

A smolyani hivatalban Dora
Jankova polgármester fogadta a
kispesti mellett még az észt és a
moldáv testvérvárosi küldöttségeket. A tárgyaláson Eördögh
Gábor kiemelte a két település
között kialakult szoros kapcsolatot, valamint a hagyománnyá
vált diák csereüdültetést, amit
a jövőben is folytatni kíván a
kerület. A kispesti delegáció a
látogatás alatt Smolyan nevezetességeit is megtekintette.

A Magyar Vöröskereszt DélPesti Régió igazgatójának,
Kökényesi Györgyné és elnökének Kolozsy Györgynek
a vezetésével október végén
küldöttség járt Erdélyben,
hogy a Vöröskereszt és más
magánszemélyek felajánlásaiból összegyűlt adományt átadja a Zsokokon lévő Bedhesda
gyermekotthonnak.
Az adományok átadása után
a küldöttség Mindenszentek

és Halottak Napja alkalmából meglátogatta a kolozsvári
temetőben Kós Károly sírját,
ahol a megemlékezést követően koszorút helyeztek el a Magyar Vöröskereszt, a kispesti
önkormányzat és minden kispesti polgár nevében.
A delegáció megemlékezést
tartott még Reményik Sándor, Apáczai Csere János és
Tótfalusi Kis Miklós sírjánál is.
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ÁLLÁS

Személyzeti
referens

SPORT

Karate világkupa válogató

Kispest önkormányzata pályázatot hirdet személyzeti
referens munkakör betöltésére 1 fő részére.
Benyújtási határidő: 2008.
november 18.
A jelentkezés benyújtási helye
és további információ: Postai
úton vagy személyesen: Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői
Kabinet Irodára (1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.
emelet 53. szoba) Hivatkozásként kérjük feltüntetni: „személyzeti referens” megjelölést. További információt a
347-4685 számon kérhetnek.
A pályázat részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

Kispesten tartották október
25-én a jövő évi Papp László
Sportarénában
rendezendő
nemzetközi kyokushin karate
világkupa első hazai váloga-

tóját. Az elődöntőknek helyt
adó Károlyi Mihály Gimnáziumban serdülő és felnőtt kategóriákban, összesen mintegy 70 férﬁ és női versenyző

mérkőzött meg az elsőségért.
A súlycsoport nélküli országos bajnokság rendezői
a kerületben működő Nego
Kyokushin Egyesület, valamint a Tameshiwari Dojo,
amelyekben mintegy 80-100
karatékát nevelnek – tudtuk
meg a verseny egyik főszervezőjétől. Vidra Péter, a Nego
elnöke lapunknak sikeresnek
nevezte a hétvégi sporteseményt, melynek kiemelt fő
támogatója volt a kerületi önkormányzat.
A versenyeket bemutatók,
műsorok is színesítették, majd
sayonara partival ért véget a
sportnap.
A győzteseknek járó díjakat
az önkormányzat részéről
Vinczek György alpolgármester nyújtotta át.

ELISMERÉS

OKTATÁS

Sulibörze a
KMO-ban

Középiskolai pályaválasztási
információs kiállítást tartottak október 16-én a KMOban. Kispestről, a régióból,
valamint a VIII. és a XIV.
kerületből összesen tizenkilenc középfokú tanintézmény
mutatkozott be az általános iskolákból szervezett csoportokban érkező 7-8. osztályos diákoknak és az érdeklődőknek.
„A látogatószámból kiderült,
hogy idén több szülőt érdekel a
börze. Régebben nem fordítottak ekkora ﬁgyelmet az iskolakeresésre, ma viszont már a
szülőknek is fontos, hogy színvonalas középiskolát találjanak
gyermekeiknek – mondta el tapasztalatait lapunknak Forgon
Miklós, a börzét rendező KMO
művelődésszervezője.

SPORT

Röplabda

A Kispest SE – Kaposvár Magyar Kupa mérkőzés november
18-án (kedden) 20.30 órakor
kezdődik az Eötvös iskola tornatermében (Eötvös u. 13.).

Környezetvédelmi díjak

Nevelési és oktatási intézmények, valamint civil szervezetek vehették át az idei környezetvédelmi pályázat díjait a városházán
rendezett ünnepségen október 17-én.

Bevezetőjében Tóth Tibor, az
önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke
elmondta, 14 éve létezik a
pályázat, amelyre 2008-ban
tizenhatan jelentkeztek. Az önkormányzat összesen mintegy
kétmillió forinttal honorálta a
pályázók elképzeléseit.
A sikeres pályázók a Sissy
Dance Tánciskola növendékeinek produkciója után vehették
át a díjakat a bizottság elnökétől és Gajda Péter polgármestertől. A nevelési és oktatási
intézmények között 2-2 első
és második, illetve 3 harma-

dik díjat osztott ki a bizottság.
Egyenként 200 ezer forintot
kapott a győztes Árnyas és
Zöld Ágacska Óvoda. Második
lett a Csillagfény Bölcsőde és
a Pannónia iskola – mindkettő
150 ezer forintot vehetett át.
100-100 ezer forintot kapott a
harmadik Bóbita és Mézeskalács Óvoda, valamint az Eötvös iskola.
A civilek mezőnyében a Kispesti Kertbarát Klub végzett
az élen, pályázatuk 200 ezer
forintot ért. A Nagysándor József utca 5. – Petőﬁ utca 4. alatti társasház lakóközössége má-

KULTÚRA

FITNESZ

Harasztÿ István „A mű szabad” című kiállítása november
13-19-ig látható a WAX Galériában. Klimaj György akvarell
technikával készült festményeit
november 7-én nyíló kiállításán
mutatja be a KMO-ban.

Október 18-án rendezték meg
a Fit-Kid Európa Bajnokságot
Izlandon. A megmérettetésen
a Maroshévizi Fitness Iskola
Sportegyesületet két versenyző képviselte: Lang Lara, aki
a 4., és Borics Klaudia, aki

Kiállítások

sodik lett, és 150 ezer forintot
vehetett át. A harmadik helyen
100-100 ezer forint jutalommal
a Honvéd utca 9. alatti társasház lakói és a Széchenyi utcai
Környezetszépítők végeztek.
Polgármesteri
különdíjként
250 ezer forintot kapott a Kós
Károly iskola, s ugyanilyen
összegű bizottsági különdíjat
vehetett át a Vass iskola is.
Díjazásban nem részesült, de
intézményenként 40-40 ezer
forintos vásárlási utalványt kapott a Mese-Vár és a Gyöngykagyló Óvoda, illetve a Móra
iskola.

Táncos sikerek
az előkelő 2. helyen végzett.
Másnap a Petőﬁ Csarnokban
volt nagyszabású táncfesztivál, ahonnan nemcsak a
kupákat, de az öt különdíjból
négyet is az iskola növendékei
hoztak el.
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Küldöttség járt Lengyelországban
Kerületi delegáció járt október
közepén Kispest leendő testvérvárosában Krzeszowicében
Vinczek György alpolgármester vezetésével. A küldöttség
– melynek dr. Istvánﬁ Sándor
jegyző, Molnár Ferenc, a kerületi lengyel kisebbség vezetője, Dékán Imre elnökhelyettes, Csüllög István, Nagyné

Véradás
Tisztelt Véradó! Értesítelek,
hogy november 15-én (szombaton) 8-15 óráig véradást
szervezünk a Kispesti Kaszinóban (Fő u. 42.). Kérlek,
ha egészséged engedi, gyere
el, ments meg három életet!
Hozd magaddal a személyi
igazolványodat, lakcímkár-

KINYE hírek
Kihelyezett ortopédiai vizsgálatot, csontritkulás- és vércukorszint-mérést tartottak a
Kispesti Nyugdíjas Egyesület
(KINYE) Csokonai utcai
helyiségében október 21-én.
A vizsgálatokat dr. Farkas
László főorvos végezte, aki a
helyes életmódról és a mozgás

Trzcinska Renáta, Skrzypiec
Ferenczi Jadwiga kisebbségi
delegáltak, valamint Szujkó
Szilvia és Mihály András önkormányzati képviselők is tagjai voltak – abból az alkalomból
kapott meghívást a lengyel város
vezetésétől, hogy előkészítsék a
testvérvárosi együttműködést.
Vinczek György lapunknak

elmondta, a város polgármesterével folytatott megbeszélésen megegyeztek abban, hogy
december elejéiig előkészítik
a testvérvárosi egyezmény
szövegét. A vendéglátók bemutatták a küldöttségnek a
települést és környékét, így a
nem messze fekvő Krakkó nevezetességeit is.

tyádat, TAJ-kártyádat, és fontos, hogy a véradó igazolványod is nálad legyen. Ha nincs
még véradó igazolványod,
akkor a véradáson kérni kell.
A véradáson osztjuk ki a Mikulás napra és a november 22én tartandó Kispesti Véradók
Napjára szóló meghívókat.
Minden hónap első keddjén
klubnapot tartunk 17 órától a
XIX. ker., Csokonai u. 3. szám
alatt. Ezeken a napokon a fon-

tos, téged is érintő dolgokat
beszéljük meg. (Kirándulás,
színházlátogatás, stb.) Továbbá ilyenkor lehet válogatni
használt ruhákból. Munkánk
sikere érdekében aktuális véradásainkra hozz Te is magaddal egy véradót. Gondolj arra,
hogy mennyi beteg gyermek,
mennyi műtétre váró, vagy
balesetet szenvedő embertársad várja a Te segítségedet.
SOMOGYI LÁSZLÓNÉ

szükségességéről is beszélt.
Nyugdíjasaink örültek a vizsgálatoknak, és egy kis beszélgetésre is lehetőség nyílt a
várakozás ideje alatt. Egyesületünknél továbbra is keddenként
szakember segítségével gyógytornát tartunk, valamint csütörtökönként kézimunka szakkört
működtetünk. Jövőre is tervezünk kirándulásokat, leginkább
vonattal vagy busszal, hogy mi-

nél több élményben legyen részünk, mint az elmúlt években.
November közepén karácsonyi
vásárlási utalványokat osztunk,
mellyel igyekszünk örömet szerezni nyugdíjasainknak. Várjuk
a nyugdíjasokat egyesületünk
tagjai közé, jelentkezni lehet
kedden és csütörtökön 14-16
óra között a Csokonai u. I/3 sz.
alatt.
KINYE

HIRDETMÉNY

Ingatlan pályázat
A Bp. Főváros XIX. Kispest
Önkormányzata
képviselőtestülete nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő üres
korlátozottan forgalomképes
nem lakás célú helyiségek, versenytárgyalás keretében, licitálással történő bérbeadására.
Beadási határidő: 2008. november 24. 16.00 óráig, helye:
Bp. Főváros XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Bp. XIX. ker. Városház tér 18. C épület I. em.
40.sz. helyisége.
A versenytárgyalás időpontja:
2008. november 25. 10 órától
– 11 óráig
A jelentkezés helye: a helyisé-

gek bérbeadását, a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda
bonyolítja előzetes egyeztetés
alapján.
Ingatlanok:
1. Bp. XIX. ker. Szegfű u. 10.
sz. 167489 hrsz.
2. Bp. XIX. ker. Kisfaludy u.
56. sz. 165259 hrsz.
3. Bp. XIX. ker. Fő u. 38.
161.945 hrsz. (volt helytörténeti múzeum)
Érdeklődni lehet: Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Bp. XIX. ker. Városház tér
18. C épület I. 40. Tel: 3474505, és 3474-571.

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

Déry-díj

Déry-díjjal jutalmazta Viola
József kispesti író-költőt a
Déry Tibor Alapítvány a magyar irodalom művelésében
elért kimagasló eredményéért.
A díjat 23. alkalommal, az alkotó születésének évfordulója
alkalmából adta át a zsűri október 17-én.
Viola József Kispesten született 1927-ben és azóta is itt
él, és dolgozik. Alapító tagja
a Helikon Képzőművészeti
Egyesületnek, és jelentős munkásságot fejtett ki a kispesti
képzőművészet
érdekében.
2008. első negyedévében 80.
születésnapja alkalmából József Attila-díjban is részesült.

BÖRZE

Babaruha

November 23-án 10-12 óráig
babaruhabörzét tartanak a
Kossuth Lajos 50. szám alatt
(MSZP székház). Az érdeklődők használt gyerekholmik
között válogathatnak. Helypénz nincs! Ha árulni szeretnél
(helyek korlátozott számban
vannak), akkor jelentkezz a 0630-478-1934-es telefonszámon
vagy a baba@enternet.hu email címen. Ha olcsón szeretnél téli gyermekruhához jutni,
gyere el, szeretettel várunk!

PÁLYÁZAT

Büfé üzemeltetésre
A Kispesti Uszoda pályázatot
hirdet az uszoda épületében
(1191 Simonyi Zs. u. 31.)
lévő BÜFÉ bérbeadására
(16,4 m2).
A bérlet időtartama: 2009.
január 1-től 2011. december
31-ig.
A bérleti díj: 1 000 000 Ft/év,
plusz közüzemi díj.
A pályázati ajánlat benyújtása
írásban, lezárt borítékban
történik, 2008. november 15ig. A pályázatot a Kispesti
Uszoda címére kell elküldeni „Kispesti Uszoda Büfé”
megjelöléssel. A pályázati
ajánlásnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét, a te-

vékenység folytatására feljogosító vállalkozói engedély
másolatát valamint a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja. Tartalmazza még a pályázónak a büfé üzemeltetésével
kapcsolatos elképzeléseit és
fejlesztési terveit.
A tárgyalás megtartásának
helye és időpontja: Kispesti
Uszoda, 2008. november 20.
csütörtök 11.00.
A tárgyaláson a képviseleti
jogosultságot igazolni kell.
További felvilágosítást Molnár Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes ad a 280-16-85-ös
telefonon, munkaidőben.

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
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK

Rejtvény

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2008.
november 18. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Kiveszi a tekegolyót a csomagtartóból”. Nyerteseink: Berkesi Jánosné (Lehel utca), Dirner Éva (Ady Endre
út). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

2008. november 7.

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok
miséje) 11 és 18 óra.
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30kor 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 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 18 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: november 14. www.kispest.hu
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Programok
RENDEZVÉNYEK
November 3. – december 3.
Magyar királyok panoptikuma
A reneszánsz év alkalmából
megrendezésre kerülő különleges kiállítás. Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig 9-18 óráig,
péntektől-vasárnapig 9-15 óráig.
Csoportoktól előzetes bejelentkezést kérünk!
November 13. csütörtök 19 óra
Minden mondat poén!!!
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.
November 15. szombat 21-03
A Salsa Con Timba Tánciskola
bemutatja:
Salsa buli
21.15 -től tánctanítás (teljesen
kezdőknek is!) Éjféltől fergeteges kubai rumba show Sztárvendég: Lazaro „El Nińo” J.
Castańeda Velasquez (CUBA).
Belépődíj: 1 000 Ft.
November 19. szerda 18 óra
Tárt Kapu Színház
Csodakék álom - nyári szerenád
Főszerepben: Kilin Ildikó és
Balkay László. A részvétel díjtalan!
November 22. szombat 11 óra
Kolompos táncház - Kőleves mese
Belépődíj felnőtt 1 000 Ft, gyerek 700 Ft.
November 23. vasárnap 9-17 óra
Nemzetközi rovarbörze
Belépődíj: 500 Ft/fő.
November 28. péntek 19-22.30
Kánaán klub
Hamlet helyett (Monodráma egy
részben. Előadja: Józsa Imre).
Karaoke és süti, ropi, tánc, mó-

SZABADIDŐ

Rovarbörze

November 23-án egy – a fővárosban is egyedülálló – rendezvény
lesz a KMO Művelődési Ház-

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

November 29. szombat 20-04
Erzsébet és Katalin bál
Zenél a Coctail együttes. Műsor:
Dallamok szárnyán - Bednai
Natália és Egyházi Géza műsora. Tombola. Belépődíj vacsorával: 4 800 Ft. (Asztalfoglalás
és vacsoraválasztás a KMO-ban
november 27-ig.)
KIÁLLÍTÁS
November 25. kedd 18 óra
Nagy Balogh János Kiállítóterem
Wekerle-telep 100 éve című kiállítás megnyitója, Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: 2009.
január 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 óráig.
Zenél: Somogyi Károly.
Bélyeggyűjtők klubja
Minden vasárnap 10 órakor.
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Csütörtök 18-20.30 óráig.
Obsitos Fúvószenekar
Hétfő 17-20 óráig.

mázazás, kosárfonás, … Önsegítő csoport: hétfő 17-19 óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog?
Alkohol? Segítünk! A foglalkozásokat vezeti: Nyitrai Zsóka.
Önismereti, művészetterápiás
csoport gyerekeknek: kedd 1618 óráig. A foglalkozásokat vezeti: Goda Zsuzsa. Jelentkezés
a 281-3324-es és a 282-9826-os
telefonszámokon. A részvétel
díjtalan!

Jazzbalett
Kezdőknek: kedd, csütörtök
17-18 óráig. Középhaladóknak:
kedd 18-19 óráig és péntek 15-16
óráig.

TANFOLYAMOK

Latin tánc gyerekeknek
a Miguel és Timi Stúdió szervezésében 14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig.

Salsa Con Timba Tánciskola
14 éves kortól
November 18. keddtől ÚJ Kezdő
csoport: kedd, csütörtök 18-19
óráig. Középhaladó csoport:
kedd, csütörtök 19-20 óráig.
Haladó csoport: kedd csütörtök
20-21 óráig.
KUBAI RUMBA
reggaetón afro folclorico
Szerda 20 óra
Vezeti: Lázaro Jesus Castaneda
Velázquez (El Nińo)
Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól , a Musztáng Sportegyesület szervezésében.
Hétfő, szerda, csütörtök 1620.30 óráig.
Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig.
Etka Jóga
Kedd 17.30-19 óráig.
Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig.

Önismereti kreatív műhely
Helyszín: Bp. XIX. ker. Ady
Endre u. 57. – bejárat a Kisfaludy u. felől
Gyermek csoport (6-15 éves
korig): hétfő 15-17 óráig. ismerkedés az anyagokkal, rajzolás,
festés, mintázás, szobrászkodás, kézműves munkák. Fiatal
csoport (16 éves kortól): szerda
15-18 óráig. Önismeret a képzőművészet eszközeivel. Rajzolás,
festés, kerámiázás, korongozás,

Hastánc
Kezdőknek: szombat 10-11
óráig. Középhaladóknak: hétfő
17.30-18.30 óráig és csütörtök
18-19 óráig. Haladóknak: hétfő
18.30-19.30 óráig. Fellépő csoport: hétfő 19.30-20.30 óráig.

ban. Az idén 50 éves Hermann
Ottó Biológiai Kör rendezésében
hazai és nemzetközi rovargyűjtőktől különleges lepkék, trópusi
egzotikus rovarok, bogarak lesznek láthatóak és vásárolhatóak.

A kiállításon lehetőség lesz a
szakirodalom
kiadványainak
vásárlására, a rovargyűjtéshez
szükséges eszközök beszerzésére is. A kiállítók amatőrök,
akik tudományos szempontból

Hatha jóga
Haladó csoport: szerda 18-20
óráig. Kezdő csoport: szerda 1820 óráig.

PROGRAMOK

19

Programok

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
ka, kacagás ... :-)
Belépődíj: 1 000 Ft.

2008. november 7.

Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig.
Latin show tánc
13 éves kortól
Hétfő 17.30- 18.30.

Ovis torna
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig.
Pilates torna
Hétfő, szerda 17,30-19 óráig.
Ringató
Kedd 10-10.30 óráig.
Szilva rajziskola
5 éves kortól. Szerda 17-18 óráig.
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK Táncstúdió
Modern tánctechnikák, színpadi
táncok, koreográﬁák, fellépések
kezdőknek, középhaladóknak,
haladóknak: szerda 18-20 óráig,
péntek 16.30-19.30 óráig, szombat 10-13 óráig.
Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: hétfő, szerda 17-18
óráig. Haladóknak: kedd, szerda, csütörtök 17-18 óráig. 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.

és igénnyel érdeklődnek a rovarok iránt, s mivel külföldről (Németországból, Csehországból,
Ausztriából) is érkeznek, minden
bizonnyal sok-sok gyönyörű példányt láthatnak majd a látogatók.

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
november 14-ig munkanapokon
8-20 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb – gyerekeknek és felnőttek
November 7. (16.30-17.30):
Libás történet
Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt
mese. Élő magyar népzenei
táncház közös mesejátékkal.
Részvételi díj: 600 Ft/ fő.
November 14. (16.30-17.30):
Az ütőhangszerek és a ritmus
Varázslatos utazás a zene világában. Interaktív zeneóra
hangszerbemutatóval, sok zenével kicsiknek és nagyoknak.
Részvételi díj: 700 Ft.
November 21. (16.30-17.15):
Farkaskaland
zenés bábszínház 2 éves kortól.
Részvételi díj: 600 Ft.
November 28. (16.00-18.30):
Marlene Dietrich
életrajzi ﬁlmklub felnőtteknek.
A ﬁlm megtekintése után szakember vezetésével beszélgetést
tartunk. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, éneklés, ritmushangszerek használata és közös mozgás a legkisebb
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 15.45-16.25
és 16.30-17.10
BABASZÍNHÁZ
Interaktív színház a legkisebbeknek 1–4 éves korig. Sok
játék, állatka, mondóka, ének,
bábozás, mese. Itt szabad beleszólni, odaszaladni, részt venni
az előadásban!
Kedd 17-18
ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mini bábszínház, mese
és bábkészítés a gyerekeknek és
szüleiknek.
Szerda 10-10.45

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 9-9.30, 10-10.30, 1111.30
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 és 10.15-11
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
16-16.45-ig.
BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak
3 éves korig.
Szerda 16-16.30 és 16.45-17.15

OVISOKNAK
ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a
zene és a mozgás művészetével.
Rengeteg játék, dalok kedves,
családias légkörben.
Hétfõ 17.10-17.50
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló alkotás játékos
formában, különleges eszközöket és technikákat próbálunk ki.
Csütörtök 17-18.30

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 17-18.30

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig.
Különböző anyagokkal, és azok
felhasználási lehetőségével ismerkedünk, megtanuljuk a bábkészítés fortélyait rövid mesék,
versek felhasználásával.
Hétfő 16-17.30
FAZEKAS MŰHELY
6–14 éves gyermekeknek.
A foglalkozásokon megtanítjuk,
hogyan kell bánni az agyaggal, a
mechanikus és a gépi koronggal.
Hétfő 16.30-18
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), 18-19.30 (12 év fölött)

FIATALOKNAK
MÉDIA KÖR
Lehet csatlakozni 12-16 éveseknek! Hogyan olvassunk újságot?
Hogyan nézzünk tévét? Hogyan
hallgassunk rádiót? Hogyan
használjuk ki az internet adta
lehetőségeket? Médiaelemzés,
szerkesztési gyakorlatok, interjúkészítés.
Szerepjátékok.
Látogatás szerkesztőségekbe,
stúdiókba.
Hétfő 18-19.30

FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS KEZDŐ ÉS
HALADÓ
20 órás tanfolyam kezdőknek,
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szinten.
Csütörtök 17-21
SZABÁS - VARRÁS HALADÓ
Kéthónapos tanfolyam.
Egyéni szabásminták készítése.
Tervezett ruhadarabok:
szoknya, ruha, blézer, kosztüm.
Kedd 18-20
FAZEKAS TANFOLYAM
Háromhónapos, 24 órás tanfolyam felnőttek részére. Korongozás, mázazás, használati és
dísztárgyak készítése. A kész
munkákat kiégetjük.
Kezdők és haladók egyaránt jelentkezhetnek.
Hétfő 18-20

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 9-10.30. Szerda 18-19.30
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 18-18.50 haladó, 19-19.50
kezdő.

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban is!
November 11. (kedd) 9-12
November 20. (csütörtök) 17-20
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása, előadások.
Hétfő 18-21
IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyenceknek. Grafológiai előadások,
beszélgetések pedagógusoknak,
szülőknek és érdeklődőknek havonta egyszer.
November 14. (péntek) 17-19
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HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Dual, Schneider. Tel.: 06/20-531-7638,
06/20-542-3529
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme
bundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
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@tonline.hu
Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási munkát vállalok! Telefon: 280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az „Építő
98” BT. 06-70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-215-20-19
·
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése.
Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szakmai hozzáértéssel. 06 30 911 8720
Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villanybojlerek szakszerű javítása garanciával. Javítás esetén
díjtalan kiszállással. 281-07-69, 06 30 912-1294
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.: 06/20-3355653, 295-3998
Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli szakszerű
gépi tisztítás. Fábián István, tel.: 06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-ﬁx
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa
akció! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Bútorgyártás, konyha- és szobabútor egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség!
Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.: 2809059, 06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is.
Tel.: 285-2882 vagy 06-30-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el,
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Telefon: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel,
megbízható rakodókkal. Igény szerint ingyenes
kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.:
06/20-9274-188
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres).
Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 2821201, 06/30-942-9460
Víz-, gáz-, fűtésszerelő korrekt áron, garanciával! Nincs kiszállási díj, nincs felmérési
költség. Kérem, hívjon bizalommal! Telefon:
06-30/9919-474., www.szilagyivizgazfutes.hu.
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz. Minden típusú
háztartási gép javítása garanciával! Mikrosütők
sugárzásmérése! Bármilyen gép javításánál ingyenes! 285-34-88, 06-30-9-50-17-17

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
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch Siemens, Teka háztartási
gépek kedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid
határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.00-12.00.
XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797,
06/20-9-221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi
iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy
Tibor, telefon: 281-4249, 06/30-931-5840
Könyvelés, bérszámfejtés társas és egyéni vállalkozások részére, teljes körű ügyintézéssel.
Minőségi munka, korrekt áron. Kovács Julianna
mérlegképes könyvelő 06-70-364 1244
Kézrátételes gyógyítás, bioenergetikai kezelés,
pszihoszomatikus problémákra, depresszióra,
ízületi-, anyagcsere-, gyomor és emésztési,
immunrendszer, nőgyógyászati-idegrendszeri
problámékra és vérkép javítására. Jöjjön bizalommal! Meggyógyul! Vladimir, Tel.: 06/30363-51-01
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere,
betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák
stb. Tel.: 06/30-961-37-94
Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik Teljes
körű ügyintézés az árajánlattól a felmérésig.
Német Kömmerling, 5-5 év garancia, 3 rétegű
üveggel , K=0,6-0.8 hő-és hangszigetelés, 25%
30% 33% akciós kedvezménnyel, szakszerű
beépítés, Cím: XX. Nagysándor J.u.50. Tel./
fax:284-05-50, Mobil: 06-70-949-76-90 E-mail:
pesterzsebet@zoldotthon.hu
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
Rövidáru, méteráru olcsón, szövetbélés 100
Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás, zsebanyagok, gombok, cérnák, zipp zárak nagy
választékban. Kispest, Kossuth Lajos u. 68. Tel.:
280-1147
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és tereprendezést is vállalunk!
Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk!
Tel.: 06/30-345-7130

ELADÓ WEKERLEI INGATLANT, TÁRSASHÁZI-LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT, KERESÜNK ITT A KERÜLETBEN VÁSÁROLNI
SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE...
HATÉKONY - SIKERES KÖZVETITÉS...
HITELÜGYINTÉZÉS, JOGI TANÁCSADÁS...
supsa ingatlaniroda.. Tel: 06-30-830-1179
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék
1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló,
75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-es kerttel.
Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es házrész,
2 szobás, cirkós, nagy konyhás, nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van egy kis ház, ami
tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.: 06/20-427-4559
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80
nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 nm-es,
két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi
ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M
Ft. Tel.: 06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan,
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével. Új
nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 állásos garázs
megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 06/70-3193427
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://www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_haz/777906
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült
90 nm-es családi ház, fsz: amerikakonyhás
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.: 06/30219-1235, 06/30-251-9135
Eladó vagy bérbe adó a Kossuth téri piacon 1 db.
15 nm-es üzlethelyiség. Érdeklődni: 282-47-11,
06/30-699-5160

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.

5 500 000 FT IRÁNYÁRON! Pesterzsébeten központhoz közeli csendes, nyugodt utcában eladó
téglaházban I. emeleti 21 nm, egyszobás, felújítandó, gázkonvektoros öröklakás. 06-30-919-7375

ABLAKCSERE! Műanyag ablakok gyártása,
cseréje! Hő-hang-betörés védelem! 3-5 légkamrás! Legmodernebb és most legkedvezőbb
árakon! Bemutatótermünkben megtekintheti
teremékeinket. Ingyenes kiszállás és árajánlat
készítés! Tel.: 06/30-401-1029

Pesterzsébeten 37 nm egyszobás, erkélyes, és 49
nm, kétszobás, erkélyes öröklakások eladók. Irányáruk: 7 500 000Ft. 8 350 000Ft, 06-30-919-7375

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
Kispesten az Ady Endre utcához közel, három
lakásos, teljesen leválasztva, külön bejárattal,
2,5 félszoba, nappali+1 szoba garzon, 340 nm-es
telekrésszel, kocsibeállóval, pincével eladó. Ára:
23 M Ft. Tel.:06/30-593-10-88
58 éves megbízható asszony, takarítást vállalna,
leinformálható. Tel.: 06/70-500-91-11
INGATLAN
XIX., kerületben eladó csalási házat vagy lakást
keresek, lehet felújítandó is! Hívását köszönöm,
előre is! Tel.: 06/20-39-74-055
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje felújított, kertes házrész
saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó.
Iá.: 17 M Ft. kép megtekinthető: http://www.
luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705

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
Hunyadi utcai garázs-soron 14,6 nm.-es garázs
eladó. Tel..: 06/30-549-48-20
Wekerlén nagyméretű, tetőtér beépítéses ikerházamat kisebbre cserélném, független 4 lakásos is
érdekel. Tel.: 06/20-438-5120
KISPESTEN ELADÓ 1+3 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐS, GARDRÓBSZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ
PANELLAKÁS. IRÁNYÁR: 14 500 000 Ft.
ÉRDEKLŐDNI: 06/70 451-3587
Eladó XVIII. kerületben a Haladás u.-ban, Vásárcsarnoknál, 538 nm telek kis házzal. 4 lakásos társasház építhető rá. Iá.: 22 M Ft. Tel.: este:
06/70-320-5944
XIX. kerületben a Kazinczy u.-ban, 37 nm-es,
mfsz-i lakás, nagy konyhás, világos, 9 M Ft-ért
eladó. Tel.: 243-1484, 06/70-513-5832
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.: 06/30-531-8456
Eladó 59 nm-es, 1 + 2 félszobás, nagy konyhás
panel lakás, parkettás szobákkal, többi helyiség
kövezett, vízórás, napos, csendes. Tel.: 06/20911-8583
Újépítésű ikerház, XIX.kerület, Újvidék utcában
eladó. 30,5 M.Ft./ lakás ár. Tel.: 06/20-9-251-004
Első emeleti, napfényes, 1+2 félszobás, 53
nm.-es, erkélyes, felújított konyhás, vízórás,
kábeltévés, telefonos Kispesti panellakás, új
nyílászárókkal, kulturált házban, tulajdonostól
eladó. Iár: 9,3 M. Ft. Tel.: 06/30-43-43-231
Kispesten forgalmas helyen, kozmetika, fodrászat berendezve eladó vagy kiadó. Tel.: 06/70940-61-83
Kispest központjában, 4 szintes házban, első
emeleti, 1 + 2 félszobás (2 szobássá alakított), 56
nm-es, korszerűen átalakított lakás eladó. Tel.:
06/20-590-6945
Egyedülálló lehetőség Wekerlén, 4 lakásos ház,
2 hátsó lakása, egybenyitva eladó, 2 X 45 nm-es,
egy szinten. Iár: 31,5 MFt. Érd.: 06/20-511-64-11
Kispest központjában eladó 59 nm.-es, 2 szobássá alakított parkra néző jó állapotú lakás. Tel.:
06/30-30-96-265
Nagy telek, 240 nöl-es, 90 nm-es szigetelt ház,
2 garázs, akna, elektromos kapu, riasztó eladó.
Tel.: 06/20-333-5055
XIX. kerületben a Kazinczy u.-ban, 37 nm-es magasföldszinti lakás, nagy konyhás, világos, Iá.: 9
M Ft-ért eladó. Tel.: 243-1484, 06/70-513-5832
XVIII. KISZ-en, kockaházban, 50 m 2-es, I. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros lakás, 2 külön nyíló szobával, ablakos fürdővel, külön wc-vel eladó. IRÁNYÁR: 13,3 M Ft. Tel.:06/30-954-6019
XVIII. kerületben 50 m2-es, gázkonvektoros, II.
emeleti, jó állapotú lakás, 2 külön nyíló szobával
a Lakatos telepen eladó. Napos, csendes, zöldben. Iá.: 13.3 MFt. 06/30-954-6019
Wekerlén négylakásos társasházban 50-m 2-es
felújított lakás hosszútávra kiadó 75.000 Ft/hó
+ rezsi min. 1év, kéthavi kaució szükséges. Tel.:
06/30-830-1179
Keresek eladó lakásokat, házrészeket, házat a
kerületben. Wekerle is érdekel. Állapotától függetlenül. Hívását köszönöm. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 06/30-218-96-97
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
ELADNÁM KISPESTI HÁZKÖZPONTI FŰTÉSES FELÚJÍTOTT, EGYSZOBÁS, ERKÉLYES, 37NM ÖRÖKLAKÁSOM. IRÁNYÁR:
9 600 000FT 06-30-919-7375
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! Iá.:
9,8 M Ft. Vagy bérelhető! 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, gardróbszobás, jó állapotú lakás eladó,
négyemeletes házban. Tiszta-rendezett lakóközösségben.- Kicsit nagy lett! -Költözés megoldható! Iá.: 15,8 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! Cirkófűtésűkandalló-padlófűtés is. Olcsóbb fűtés! 584
nm-es telek: autóbeállók. Iá.: 43,5 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
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Wekerlei csendes utcában, tizenkétlakásos
házban földszinti, 45 m 2 ragyogóan napfényes,
felújított lakás szép kerttel, autóbeállással 13,7
M. Ft. irányáron eledó!
Kispest Óvárosában, ősfás parkban 66 nm.
kétszobás, 7 éve épült, cirkós, földszinti elegáns lakás saját parkolóval 18,4 M Ft. irányáron eladó! Azonnal költözhető!
Wekerlei szép széles utcában, hatlakásos ház
emeleti, 44 m˛ lakása, kerttel, komoly garázsépülettel, beépíthető tetőtérrel 14,2 M. Ft.
irányáron eladó!
Wekerlei csendes, szép téren, nyolclakásos
ház földszintjén 57 m 2 háromszobás, napfényes, kitűnő állapotú, cirkós lakás, óriási
szélső kerttel 17,8 M. Ft. irányáron eladó!
Wekerlei csendes utcában, négylakásos ház hátsó 82 m˛, kétszintes nappali+2,5 szobás, duplakomfortos, ízlésesen kialakított lakrésze kerttel, autóbeállással 27,7 M. Ft. irányáron eladó!
NOVEMBER AZ
ÖSSZEKÖLTÖZŐK HÓNAPJA!
Kispest Óvárosában, szép, széles utcában, 150
n.öl kertben két földszintes ház: 70+30 m˛ 26,9
M. Ft. irányáron eladó!
Kispest Óvárosában, széles utcában, háromszintes családi ház- szuterén-magasföldszintemelet, szintenként 80 m 2, külön lakásként
használhatók terasszal, háromállásos garázszsal, 150 n.öl ápolt kertben 43,5 M. Ft. irányáron eladó!
Kispesten 160 n.öl telken két ház: 60 m˛ felújított régi és kétszintes 65+32 m 2 alápincézett
szerkezetkész új 44 M. Ft. irányáron eladó!
ELDÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
ÜGYFELEINK SZÁMÁRA! KÖZVETÍTŐI
DÍJ: 2% - ÁFA NINCS! K.ING INGATLANIRODA WEKERLE KÓS K. TÉR 13. TEL.:
348-03 35 06/70/ 536 58 57 06/20/ 53-00-165
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
IRODÁNKBAN SZÍNHÁZJEGYEK
RENDELHETŐK!
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. Nappali-konyha-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.:
36,8 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
53 nm-es, 1 + 2 félszobás, új nyílászárókkal, új
konyhabútorral, új fürdőszobával és burkolatokkal ellátott, teljes körűen felújított lakás eladó,
tiszta, rendes társasházban. Iá.: 9.9 M Ft. SÜRGŐS! Tel.: 06/70-319-3427
KIADÓ WEKERLÉN 1,5 SZOBÁS, EMELETI,
CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS A THÖKÖLY
ÚTON 55.000 FT/HÓ. TEL.: 06-30-357-7678
KISPESTEN NAGYON JÓ HELYEN LEVŐ
ELEGÁNS IRODÁNKBA BÉRLŐTÁRSAT
KERESÜNK. LEHET SZOLGÁLTATÁS IRODAI TEVÉKENYSÉG, VAGY KERESKEDELEM 06/30/31-51-135
KISPESTI INGATLANKÖZVETÍTŐ KERES ÉS KÍNÁL A KERÜLETBEN ELADÓ
INGATLANOKAT. DÍJMENTES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ÜGYVÉDI HÁTTÉR,
HITELÜGYINTÉZÉS, KÖLTÖZTETÉS. TEL.:
06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu
XIX. KISPEST CENTRUMÁBAN PANORÁMÁS 53 NM-ES 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS, KÖVEZETT, 1
SZOBÁBAN PARKETTÁS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ TEHERMENTES FELÚJÍTANDÓ

APRÓHIRDETÉS
PANELLAKÁS IRÁNYÁR 8.750.000FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237 www.ilonalak.
fw.hu

Eladó családi házat, öröklakást keresek Kispesten. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását
előre is köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164

XIX.
KISPESTEN
SZINTELTOLÁSOS
NÉGYEMELETES 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 12.900.000 FT. A HÁZ PANELPROGRAMOS!!!
TEL.: 06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu

Kispest központjához közel eladó 73 nm-es,
háromszobás, kiváló elrendezésű házrész, ötlakásos, csendes, kulturált társasházban, kerttel,
pincével, tárolóval. Tetőtér beépíthető. Irányár:
13,9 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

XIX. KISPESTEN IV. EMELETI 59 NM-ES, 1+2
FÉL SZOBÁS, NAGYKONYHÁS, VÍZÓRÁS,
PARKETTÁS ÖRÖKLAKÁS 8.900.000 FT,
V. EMELETI, 52 NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS,
ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT
JÓ ÁLLAPOTÚ AZONNAL KÖLTÖZHETŐ
IRÁNYÁR 9.500.000 Ft. TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
XVIII. HAVANNA LAKÓTELEP KÖZPONTJÁBAN VII. EMELETI, 55 NM-ES,
KÉTSZOBÁS + GARDRÓBOS, ERKÉLYES,
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, VÍZÓRÁS,
VILÁGOS, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR
8.600.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237
www.ilonalak.fw.hu
WEKERLÉN CSENDES HELYEN NÉGYEMELETES
TÉGLAHÁZBAN
GÁZFŰTÉSES, 53 NM, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES,
ÉTKEZŐKONYHÁS,
GADRÓB-SZOBÁS,
KIS REZSIJŰ, GONDOZOTT, BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ! IRÁR:
14,5 M FT. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN GUTENBERG KÖRÚTON ELSŐ
EMELETI, ERKÉLYES, KÉT SZOBÁS, SZÉPEN FELÚJÍTOTT, CIRKÓFŰTÉSES, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, KÉTSZOBÁS, MELYEK KÜLÖN BEJÁRATÚAK, BEÉPÍTETT,
PÁR HÓNAPOS GÉPESÍTETT KONYHABÚTORRAL, MOSOGATÓGÉP, TŰZHELLYEL
ELADÓ! A LAKÁSHOZ SZEPARÁLT KERT
MELLÉKÉPÜLET TARTOZIK! IRÁR: 14,5
M FT. www.ingatlanvarazs.hu, TEL.: 06/30-9332-592
ELADÓ TÉGLA LAKÁST, HÁZAT KERESEK
SÜRGŐSEN KISPESTEN VAGY WEKERLÉN,
MINDEN AJÁNLATOT SZÍVESEN VÁROK!
HÍVJON BIZALOMMAL! 06/30-46-263-06
WEKERLÉN TISZTA RENDEZETT HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, KELLEMES,
SZÉPEN KARBANTARTOTT, KÉTSZOBÁS
GÁZFŰTÉSES, JÓ ELRENDEZÉSŰ, KISREZSIJŰ LAKÁS, GARÁZZSAL, SZEPARÁLT
100 NM KERTTEL ELADÓ! IRÁR:13,9M Ft.
www.ingatlanvarazs.hu, TEL.: 06/30-9332-592
GYÖNYÖRÜ, NAGYON HANGULATOS,
53 NM-ES AMERIKAIKONYHÁS PANELLAKÁS A TOLDY UTCÁBAN IGÉNYES,
BEÉPITETT IKEA KONYHABÚTORRAL
ELADÓ! IDE CSAK KÖLTÖZNI KELL! IRÁR:
10,6 M Ft. www.ingatlanvarazs.hu, TEL.:06/309-332-592
KIVÁLÓ AJÁNLAT WEKERLÉN KERTKAPCSOLATOS LAKÁS!!! ELADÓ 55
NM-ES KÉT SZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES,
JÓ ÁLLAPOTÚ, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ,
NAGYKONYHÁVAL, ÚJ KONYHABÚTORRAL, ELŐ-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 KÖLTÖZHETÖ, CIRKÓFŰTÉSES, KÉT
SZOBÁS, JÓ ELOSZTÁSÚ LAKÁS, GARÁZSZSAL, SAJÁT KERTTEL! IRÁR: 14,4 M Ft.
TEL.: 06/30-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN CSENDES KERTVÁROSI KIS
UTCÁBAN, 150 NÉGYSZÖGÖLES TELKEN,
1992-BEN ÉPÜLT, KÉT SZINTES, ELŐKERTES, 140 NM, 3+1 SZOBÁS, HÁROM
FÜRDŐSZOBÁS, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ HÁZ, 20 NM HANGULATOS FEDETT
TERASSZAL, PINCÉVEL, KIVÁLÓ NAPOS
FEKVÉSSEL ELADÓ!IRÁR: 39,9 M Ft.
TEL:0630/9332-592, www.ingatlavarazs.hu
Kispest központjában négyemeletes ház első
emeletén kétszobás, étkezős, erkélyes lakás
hosszú távra kiadó: 58 ezer ft.- + rezsi. Két havi
kaucióval. Tel: 30-8587-295

Kispest kertvárosában 18,5 M Ft-ért eladó
100 nöl-es, összközműves telken 1,5 szobás,
jó állapotú, bővíthető családi ház, komfortos
melléképülettel, gépkocsi beállási lehetőséggel.
Telefon: 06-30/357-2164
Kispest-Óváros, csendes, szép utcában eladó 110
nöl-es, parkosított telken, 168 nm-es, kétszintes,
két generáció részére is alkalmas, hőszigetelt
családi ház. Garázs, terasz, fúrt kút, borospince,
működő kandalló, impozáns, egylégterű-kétszintes nappali, stb. Irányár: 39,5 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest kertvárosi részében, csendes utcában
eladó 100 nöl-es, összközműves, parkosított
telken, 160 nm-es, 4 szobás, gázcirkó fűtéses,
teraszos ikerház, süllyesztett, három kocsi beállására alkalmas garázzsal, mosókonyhával, tárolóval. Irányár: 35,9M Ft. Telefon: 30/357-2164
Felső-Kispesten, a Bem utca egyik szép, csendes
mellékutcájában eladó 200 nöl-es telken, 100
nm-es, alápincézett, 3 szobás lakás, terasszal,
működő kandallóval, tágas terekkel + a tetőtérben 100 nm-en, félkész, 3 szoba, fürdő, gardrób,
szauna, stb , külön bejárattal, valamint 80 nmen kialakított műhely, szociális helyiségekkel.
Irányár: 44,9 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Kispesten az Árpád utcában eladó 100 nöl-es,
rendezett telken, 85 nm-es, kitűnő állapotú,
dryvit-szigeteléses családi ház, hőszigetelt
nyílászárokkal, zárt verandával 24 MFt-ért.
Telefon: 06-30/357-2164
Kispest, Kossuth Lajos utcában sürgősen eladó
150 nöl-es, összközműves telken 52 nm-es, kétszobás, padlófűtéses összkomfortos, bővíthető,
jó állapotú családi ház, valamint a telken egy
75nm-es felújítandó vagy bontandó ház. A telek
ikerház építésére is alkalmas! Irányár: 22,5M Ft
Telefon:, 06-30/357-216
OKTATÁS
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
Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás,
nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal,
igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi
tolmácsolás, fordítás. Telefon: 281-4335, 06/20211-9077
Felvételire való felkészítés MATEMATIKÁBÓL korrepetálás általános- és közép iskolásoknak. Tel.: 06/70-225-5230. kisser@t-email.hu
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet!„B”, „C”,
C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és „D kategóriás
jogosítvány, illetve árufuvarozói, autóbuszvezetői és vállalkozói szaktanfolyamok! Telefon:
06-1/264-5045, 30/900-5562, 30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok felkészítése.
Pótvizsgára előkészítés. Telefon: 06/70-2434850
Német nyelv oktatást, korrepetálást iskolások
részére vállalok! Tel.: 06/20-435-9953
Angol oktatás, korrepetálás általános iskolásnak, német általános és középiskolásoknak. Tel.:
06/20-435-99-53
KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános
iskolásoknak minden tantárgyból, középiskolásoknak matematikából. Felnőtteket is vállalok.
Tel.: 377-4448, 06/30-581-6069
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134
Angolt tanít, vizsgára felkészít, korrepetál gyakorlott tanárnő Kispesten 3000-Ft/90 perc Tel:
282-5980 06/20-989-3988
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Vállalom alsó tagozatos gyermeke hétköznap
délutáni rendszeres felügyeletét, segítek tanulásában (diplomával, baby sitter tanfolyammal).
Betegség esetén egész napra is. Tel.: 06/20-9281838
Minden szinten mindent, amit az OLASZ
nyelvről tudni akarsz tanárnőtől. 0620-918-5613
Matematika, ﬁzika oktatás és felvételire felkészítés, egyénileg, szaktanártól. Tel.: 378-22-40,
06/20-356-83-20
Némettanárnő korrepetálást, oktatást, vizsgafelkészítést vállal német nyelvből. Tel.: 06303681618; 7-077425
ÁLLÁS
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, Tel.:
06/20-496-1095
FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK ÉRTÉKESÍTÉSI
TERÜLETRE, AZ ÚJ KISPESTI IRODÁNKBA. ÁTKÉPZÉST KÖVETŐEN MAGAS
200000 FORINT/HÓ FELETTI INDULÓ JÖVEDELEM. JELENTKEZÉS ÖNÉLETRAJZZAL tischlerrobert@vipmail.hu, TISCHLER
ROBERT ÜZLETÁGVEZETŐ.
KISPESTI KIRENDELTSÉGÜNKRE KERESÜNK BIZTOSÍTÁSI GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAKAT ÁLLOMÁNYÁPOLÓ, ÉRTÉKESÍTŐ MUNKAKÖRBE JELENTKEZNI tischlerrobert@vipmail.hu,
TISCHLER ROBERT ÜZLETÁGVEZETŐ
Kispesti szépségszalonba fodrászt, műkörmöst
keresek. Tel.: 06/30-687-0352
XIX.kerületben lévő ingatlanirodánkba keresünk adminisztrátort. Jelentkezés e-mailben a domotor@Ingatlan-centrum.eu címre
kérjük,vagy telefonon a 20/663-0568
Vállalok a XIX. ker.-ben gyermek felügyeletet,
lakástakarítást Hétköznap du. 3-tól. Hétvégén
megegyezés szerint. Állattartók kíméljenek
Tel.: 281-0779
Vállalkozóknak folyamatos munkát biztosítok
ingyenes képzéssel, betanítással, minimum
érettségivel. Hívjon a 06 70 336-83-17 vagy 28783-83-as számon.
XIX. kerületi ingatlanirodánkba referenseket keresünk,lehet vállalkozóival vagy
alkalmazotként is. E-mail:domotor@ingatlancentrum.eu, 20/6630568
EGYÉB
Promantor 45 típusú 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.: 06/70208-8807
Kispesten 1000 db jó állapotú, bontott, natúr
cserép (gyártó: Bátaszéki Cserépgyár) eladó.
Irányár: 30.000 Ft. Érdeklődni: 06-30-639-18547
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény,
pogácsa lábú, torony felépítményes,szalonképes,
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4 polcos, +
egy ónémet íróasztal. Külön és egyben is. Tel.:
06/70-319-34-27
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport
Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES
TERHESSÉGI TESZT. Információs és segélyvonal: 06/70-334-5052
Hajdú automata mosógép jó állapotban 5.000 Ftért eladó. Tel.: 377-9549
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
Automata és keverőtárcsás mosógép, ipari- és
háztartási villanyvarrógép, 55 kg-os súlyzó,
Erika táskaírógép és villanyírógép, olajradiátor,
villanyhősugárzók eladók. Tel.: 06/20-958-8805
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LEHEL 60 literes FAGYASZTÓ 5.000-ért,
LITTON nem forgótányéros, barna színű
MIKROSÜTŐ 2.500-ért, Komplett nyolc részes
SZÁMÍTÓGÉP, kerekes ASZTALlal 25.000-ért,
ELADÓ! Telefon: 282-00-33, 06/20-323-39-97
Eladó féktáblának, Hirdető táblának alkalmas
vas és alu lemez. Fém barkácsolásra különféle
anyagok. Hengeralakú vörösréz edény 8000 Ft.
Parapet rendszerű gázbojler 6000 Ft. Kifogástalan állapotú fehér zománcos öntöttvas fürdőkád
20.000 Ft. Tel.: 37-83-986
Fali csempe eladó 900 Ft./nm áron. Mérete
20x20 cm. Tel.: 06/20-56-12-130, 282-39-00
Eladó 1 db. Singer varrógép, 1 db. tv állvány és
egy majdnem új szőnyeg tisztító gép. Tel.: 28003-44 az esti órákban.
2x3 méteres gépi perzsaszőnyeg és mosdóhely
eladó. Tel.: 214-75-64
46 és 171 l-es, garanciális hűtőszekrények eladók. Tel.: 214-75-64
Eladó 2 db régi, muzeális, működő rádió /Orion
313, Orion 115/A-B. 1949-50 gyártású, műszaki
leírásokkal. Tel.: 06/20-527-69-72
Eladó 5 KW-os, sammot téglás kis kályha kéménycsövekkel együtt 25 EFt, 80 literes Hajdú
villanybojler 10 E Ft, konyhai mosogatószekrény, felső kétajtós szekrénnyel együtt MDF
lapos, alig használt 22 E Ft. Érdeklődni: 377-5623 telefonon
Egyszemélyes barna ágyneműtartós heverő 5
ezer forintért eladó. Tel.: 30-8587-295
ELADÓ EGY SINGER SILVER LINE 12
programos asztali varrógép. Irányár: 27 000 Ft.
Telefon: 281-4962
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia
érdekel. Varga László, tel.:280 3116

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
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