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OKTATÁS

SPORT

KÖZBIZTONSÁG INTERJÚ

JUHÁSZ 
SÁNDORNÉ
Az országban hatodik-
ként érdemelte ki a 
Modell Óvoda címet 
az „Óvodai nevelés 
a művészetek esz-
közeivel” alternatív 
programmal dolgozó 
Mézeskalács Óvoda. 

XIV. évfolyam, 15. szám

VIGHNÉ VINCZE
ERZSÉBET
„Két éve teljesen meg-
újult az intézmény, így 
modern körülmények 
között nyújthatjuk 
szolgáltatásainkat a 
kispestieknek, melyre 
nagyon büszke 
vagyok.”

5. oldal

FEKETE LÁSZLÓ
„Információval a köz-
biztonságáért” cím-
mel rendezett konfer-
enciát november 4-
én a 2005-be alapí-
tott civil szervezet, a 
Kispest Közbiztonsági 
Egyesület 
a városházán. 

12-13. oldal

GEORGE F. 
HEMINGWAY
A Hemingway Alapítvány 
által 15 éve létrehozott 
Magyar Sportcsillagok 
Falára került Kozmann 
György és Kiss Tamás 
olimpikonok kézlenyomata.

14. oldal

10. oldal

Puskás nevét
kapta az iskola

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

EGYETLEN AZ ORSZÁGBAN
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Puskás nevét 
viseli az iskola
A kispesti futball-legendáról nevezték el a korábbi 
Berzsenyi iskolát, az oktatási intézmény a jövőben 
Puskás Ferenc nevét viseli.

névváltoztatást az iskola kezdemé-
nyezte idén tavasszal – tudtuk meg 

az intézmény vezetőjétől. Bihari Péter 
lapunknak elmondta, kérésüket nyom-
ban támogatta a kerület vezetése, és 
Öcsi bácsi családja is örült annak, hogy 
itt a kerületben neveznek el róla iskolát, 
majd ezután elkezdődött az ilyenkor 
szükséges papírmunka. 
A kezdeményezést – miután végigjárta 
a teljes hivatalos utat – Kispest kép-
viselő-testülete is támogatta, és nyár 
elején elfogadta a kerület önkormány-
zata a névváltoztatást. Így – az igazgató 
tudomása szerint – Kispesten viselheti 

a világhírű labdarugó nevét először, és 
eddig egyedüliként az országban általá-
nos iskola. Lapunk megjelenésével egy 
időben (lapzártánk után, november 21-
én) névadó ünnepséget rendez a kerület, 
valamint felavatják az iskola aulájában 
elhelyezett Puskás Ferenc szobrot. 
A „legismertebb magyar” portréját 
Kristóf Lajos, kispesti szobrászművész 
készítette. Bihari Péter elmondta, no-
vember közepére az iskola környezetét 
és belsejét is megszépíttette az önkor-
mányzat, hogy méltó körülmények 
közé kerüljön a Puskás emlékét őrző 
alkotás.

Ajándékot a kispesti 
nagycsaládosoknak

öbb mint harminc kiló LEGO-játékkoc-
kát ajándékoztak a terméket gyártó cég 

képviselői és budapesti diplomatafeleségek 
a kispesti nagycsaládosoknak november 
6-án az Europarkban. A LEGO október 
elején arra kért 
m i n d e n k i t , 
vigyen magá-
val egy-egy 
LEGO-kockát 
az Europarkba, 
ahol egy hó-
napig tartó 
kiállításon és 
rendezvényso-
rozaton ünne-
pelték a kocka 
ötvenedik szü-
letésnapját, és 
gyűjtötték egy 
hatalmas dobozban az ajándék kockákat. A 
Nemzetközi Menekültügyi Szervezet bu-
dapesti képviselőjének felesége, valamint 
a Budapesten tartózkodó dán, ír, kanadai, 
vietnami, portugál és libanoni nagykövet-
feleségek közbenjárásának köszönhetően 

a nagycsaládosok gyermekei nemcsak az 
összegyűlt kockákat kapták meg, hanem 
további ajándékok is jutottak a jövő építő-
inek. Az akciót a Budapesti Diplomatafe-
leségek Egyesülete (Diplomatic Spouses 

B u d a p e s t , 
DSB) is támo-
gatta, melynek 
tagjai ugyan a 
világ legkülön-
bözőbb tájairól 
érkeztek, ám 
mindannyian 
egyetér tenek 
abban, hogy 
mivel itt élnek 
Magyarorszá-
gon, kötelessé-
gük segíteni a 
magyar rászo-

rulóknak is – hangsúlyozta a rendezvényen 
a DSP egyik tagja, Jill Greene. A játékcso-
magokat a kiállítás záróünnepségén kapta 
meg a XIX. kerületi nagycsaládosok szö-
vetsége, melyet a Nagycsaládosok Kispesti 
Egyesülete nevében Mátrai György vett át.

ÚJRAINDULHAT A BERUHÁZÁS

Folytatódik a KÖKI 
Terminál építése

KÖKI Terminál több tízmilliárd fo-
rint értékű beruházást jelent a kör-

nyék számára, melynek jelentős részét 
közösségi célú fejlesztések, például a 
teljesen megújuló busz- és metróvégál-
lomás alkotják. Légrádi Petra, az R-CO 
Ingatlanforgalmazó Zrt. marketing- és 
kommunikációs igazgatója elmondta: „a 
bíróság a napokban hivatalos végzésével 
feloldotta korábbi, az építkezés felfüg-
gesztését elrendelő határozatát, miután a 
felfüggesztést kezdeményező felek visz-
szavonták korábbi keresetüket. Ennek 
oka, hogy a beruházó az elmúlt hetekben 
és hónapokban több alkalommal is egyez-
tetett a környék lakástulajdonosaival, 
házközösségeivel, részletesen tájékoztatta 
őket a KÖKI-beruházás paramétereiről. 
A lakók az egyeztetések során meggyő-
ződhettek arról, hogy a beruházással a 
KÖKI és teljes környezete megújul, az itt 
élők életminősége javul. Nemcsak egy új, 
akadálymentes, többféle közösségi közle-
kedési eszközzel megközelíthető csomó-
pont születik, hanem a szórakoztató- és 

üzletközpont megépítésével párhuzamo-
san rendezett környezet és zöldterületek 
is létrejönnek itt. A környéken lakók és 
erre közlekedők kényelme érdekében egy 
szolgáltatóközpont is működik majd az 
üzletközpontban, különféle ügyfélszolgá-
latokkal és postahivatallal”. A kommu-
nikációs igazgató hozzátette, a napokban 
kapták kézhez a beruházás ügyében eljáró 
környezetvédelmi hatóság írásos döntését 
is, amely – lényegében a korábbi határoza-
tot megerősítve – egyértelműen kimondja, 
hogy a beruházás megvalósítása nem jár 
jelentős környezeti többletterheléssel, 
és hogy az építkezés ennek megfelelően 
folytatódhat. „Ez természetesen azt jelen-
ti, hogy e határozat, illetve a társasházak 
keresetei ügyében meghozott bírósági 
végzés feloldja, illetve felülírja az ügyben 
illetékes helyi építésügyi hatóság korábbi, 
építkezést leállító döntését”. Légrádi Petra 
elmondta, a beruházó a hatóság döntésé-
nek megfelelően az elmúlt hónapokban 
csupán statikai állagmegóvási munkákat 
végzett a területen. Az, hogy a beruhá-

zás a napokban ismét zöld utat kapott, a 
környék lakói és a naponta erre közlekedő 
több tízezer ember számára azt is jelenti, 
hogy a jelenlegi állapottal járó átmeneti 
kényelmetlenségeknek hamarosan vége, 
és az eredeti ütemtervnek megfelelően, 
2010-re megvalósul a több tízmilliárd fo-
rint értékű fejlesztéssel járó beruházás. 

kommunikációs igazgató kiemelte: a 
kispestiek döntő többsége támogatja 

a beruházást, ezt a kerületiek körében 
nemrég elvégzett közvélemény-kutatás is 
egyértelműen megmutatta. A reprezen-
tatív minta alapján a válaszadók elsöprő 
hányada, mintegy 90 százaléka ért egyet 
azzal, hogy a kritikus állapotban lévő, 
napi több tízezer ember által használt 
intermodális csomópontban szükség van 
a tervezett fejlesztésekre. A válaszadók 
háromnegyede szerint a kerületben élők 
vásárlási és szórakozási lehetőségeit nagy-
mértékben javítani fogja az épülő központ, 
és kétharmaduk szerint az életminőségük 
jelentős javulásához is hozzájárul majd a 
KÖKI Terminál beruházás.

A Kőbánya-Kispest cso-
mópont területén az eredeti 

terveknek megfelelően, 
2010-re befejeződhet az új 

intermodális közlekedési 
csomópont, és a hozzá tar-

tozó új üzletközpont épí-
tése – áll a beruházó cég 

sajtóközleményében.

NÉVVÁLTOZTATÁS

TÁMOGATÁS
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ekerle Sándor Móron 
született 1848. november 

14-én. Az egykori minisz-
terelnök 160. születésnapján 
rendezett ünnepség, egyben a 
centenáriumi év kiemelkedő 
programja reggel a móri ön-
kormányzat ünnepi ülésével 
kezdődött, melyen a Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE) 
és – dr. Istvánfi Sándor jegy-
ző személyében – a kispesti 
önkormányzat is képviseltette 
magát. Egy órakor a móri de-
legáció, a társaskör és Vinczek 
György alpolgármester a Fi-
umei úti sírkertben Wekerle 
sírját koszorúzta meg. A nap 
folyamán a Magyar Posta ki-
települt a WTE helyiségeibe, 
és a centenáriumi képeslapo-
kat alkalmi bélyegzővel, és a 
Wekerle-szobor avatását meg-
jelenítő pecséttel látta el. Este 
a Pesti Magyar Színházban 
„Wekerle 100” címmel tartot-
tak ünnepi műsort határon túli 
és hazai, wekerlei művészek 
közreműködésével. Színpadra 
lépett többek között a Ghymes 
együttes és a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes is.
A szoboravatásra délután há-
rom órakor a wekerle-telepi 
Kós Károly téren gyülekeztek 
az ünneplők. Az Erkel iskola 
kórusának műsorát követően 
Nagy Tamás, a WTE elnöke 
idézte fel a nap eseményeit és 
köszöntötte Burány Sándort, 
a Centenáriumi év fővéd-
nökét és Mór polgármesterét, 
Fenyves Pétert. Ünnepi be-
szédében Gajda Péter, Kispest 
polgármester arról beszélt, 
hogy Wekerle Sándor meny-
nyire szívügyének tekintet-
te álma megvalósulását, a 
korszerű, önálló városrész 
létrehozását. Emlékeztetett 
rá, „az egységes szerkezetű, 
a nemzeti karaktert is őrző 
városrész a kertvárosépítés 

európai szinten is kiemelkedő 
példájává vált”. Hozzátette, a 
városrész értékeinek megőr-
zése, a közösségi élet fejlesz-
tése a helyi lokálpatrióták és 
az önkormányzat számára is 
fontos feladat. A Centenári-
umi év programjai kapcsán 
a polgármester megemlítette 
az önkormányzat kiemelkedő 
erkölcsi és anyagi (mintegy 30 
millió forintos) támogatását, 
valamint elmondta, hogy a 
kerületfejlesztés kiemelt céljai 
közé tartozik a Kós Károly tér 
rekonstrukciója. „A nemzeti 

kincsnek számító városrészt, 
annak közösségi tereit, temp-
lomait és intézményeit csak 
értékeit és hagyományait 
megőrizve lehet megújítani” 
– hangsúlyozta, majd a lakó-
kat köszöntve adta át az ország 
első köztéri Wekerle-szobrát, 
Péterfy László szobrászmű-
vész alkotását.

polgármesteri beszédet 
követően Geröly Bálint 

szavalt egy részletet Vörös-
marty Mihály „Gondolatok a 
könyvtárban” című verséből, 
majd a leszármazottak ne-

vében Wekerle dédunokája, 
Osztroluczky Miklós méltatta 
a maradandó művet alkotott 
őst, akinek mellszobrát a pol-
gármester, valamint dr. Balogh 
Pál önkormányzati és fővárosi 
képviselő együtt leplezték le. 
Az első koszorút az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter 

polgármester, Istvánfi Sándor
jegyző, valamint Vinczek 
György és Eördögh Gábor al-
polgármesterek együtt helyez-
ték el az új szobor talapzatán.
A szobor megvalósítására 
2007-ben meghívásos pályá-
zatot írt ki az önkormányzat. 
A zsűriző Budapest Galéria 
Péterfy László tervét tartotta 
megvalósításra alkalmasnak. 
A bronz mellszobor elké-
szítéséhez a Reneszánsz Év 
2008 keretében a Magyar 
Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus, illetve 
az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium megbízásából kiírt 
pályázaton 400 ezer forintot 
nyert az önkormányzat. A 
másfélszeres életnagyságú, 
talpazattal együtt 3,20 méter 
magas alkotás elkészítése 
összesen csaknem 8,6 millió 
forintba került.

Felavatták az ország első 
köztéri Wekerle-szobrát
Születésének 160. évfordulóján a róla elnevezett kertvárosban állíttatott szobrot Wekerle 
Sándornak Kispest önkormányzata. Péterfy László alkotását a Kós Károly téren avatták 
fel november 14-én.

WEKERLE CENTENÁRIUM

Felállították az ország első
Wekerle Sándor szobrát
a Kós Károly téren

Szakmai nappal ünnepelte 
tízéves születésnapját a Kis-
pesti Családsegítő Szolgálat 
és Gyermekjóléti Központ no-
vember 11-én a KMO Műve-

lődési Házban. A vendégeket 
Gajda Péter polgármester kö-
szöntötte, majd Vighné Vincze 
Erzsébet igazgató idézte fel 
az elmúlt tíz év történetét. A 

családsegítő munkatársai és a 
velük munkakapcsolatban álló 
meghívott kispestiek filmet is
láthattak az intézmény mostani 
működéséről. Paravánokkal je-

lölt szekciókban az érdeklődők 
még többet is megtudhattak az 
intézet egységeiről és szol-
gáltatásairól. Az ünnepségre 
egy újdonsággal is készült az 
intézmény: itt mutatta be azt a 
most elkészült bűnmegelőzési 
társasjátékot, amelyet munka-
társai már tesztelnek a kispesti 
iskolákban.

Ünnepelt a Családsegítő Szolgálat
JUBILEUM

„Szociális Munka Napja” 
alkalmából rendezett ün-

nepséget a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat november 
12-én, a városházán. A kerü-
leti idősgondozásban, szociális 
ellátásban dolgozóknak Blázy 
Krisztina intézményvezető, 
majd az önkormányzat nevé-
ben Gajda Péter polgármester 
és Vinczek György alpolgár-
mester köszönte meg a rászo-
rulók és elesettek érdekében 
végzett munkát.
A vendégeknek az idén a 
kerületbe költözött, művé-
szetterápiával gyógyító Tárt 
Kapu Színház adott ízelítőt 
műsorából, majd az idei év 

legjobb dolgozóinak jutal-
mazása következett az „Idős 
Emberek Gondozásáért Lázár 
Margit zongoratanárnő emlé-
kére Alapítvány” jóvoltából. 
Szeifert Ferencné, a magán-
alapítvány kuratóriumi elnöke 
Dudásné Gémes Szilviának, 
Kissné Kovács Évának, Nagy 
Istvánnénak, Titi Noémi-
nek és Vargyas Istvánnénak 
adta át az anyagi elismerést. 
Blázy Krisztina saját hatás-
körben „szociális munkatárs” 
címet adományozott Bérczi 
Ferencnének, a IV. gondozási 
központ vezetőjének, negyed 
évszázados magas színvonalú 
munkája elismeréseként.

Szociális dolgozók 
kaptak jutalmat

ELISMERÉS

Mézeskalács 1998-ban 
adoptálta Nagy Jenőné 

főiskolai adjunktus prog-
ramját: a zenét, a művészetet 
és a népművészetet építik be 
a napi nevelésbe. A Kelet ut-
cai épületben rendezett ün-
nepségen a Beszterce utcai 
tagintézmény nagycsopor-
tosainak játékos előadását 
követően a polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
köztük Chien Naomit, a Ja-
pán Kodály Társaság elnö-
két, Ewa Krzatalát, a Királyi 
Zenekonzervatórium tanárát 
Torontóból és Elizabeth Jane 
Mollt, a pennsylvaniai egye-
tem tanárát. Gajda Péter gra-
tulált a pedagógiai program 

kiváló működéséhez, amely-
nek eredménye az elismerés 
is. Beszélt arról is, hogy az 
önkormányzat figyel az óvo-
dákra és iskolákra, évente a 
költségvetés jelentős részét 
fordítja a nevelési-oktatási 
intézmények felújítására.
Juhász Sándorné óvodave-
zető az intézmény pedagó-
giai programját vázolta fel, 
majd a programszerző Nagy 
Jenőné adta át az oklevelet 
az óvodának. A műsor végén 
a Vass iskola 3. osztályosai 
léptek a közönség elé: verset 
mondtak és táncoltak. Végül 
a Beszterce utcai rész óvo-
daképét tekinthették meg a 
vendégek.

NEVELÉS

„Modell Óvoda” 
lett a Mézeskalács
Az országban hatodikként érdemelte ki a 
„Modell Óvoda” címet az „Óvodai nevelés 
a művészetek eszközeivel” alternatív prog-
rammal dolgozó Mézeskalács Óvoda. Az er-
ről szóló oklevelet november 7-én vehették át.

„ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ  ZSÁK”

A ZÖLDHULLADÉK összegyűjtéséhez és kulturált elhelyezéséhez már 

egyre többen veszik igénybe Kispesten az FKF Zrt. emblémájával 

ellátott műanyag zsákokat. A kukák mellé kell csak állítani, melyet 

rendszeresen begyűjt és komposztálóba szállít a köztisztasági cég. 

A „zöldhulladékgyűjtő zsák” ára 140.-Ft, mely megvásárolható 

a kerületben is: KÖZPARK Nonprofit Kft., 1192 Bp. Bercsényi u. 18.

szám alatt, 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig.
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megjelenteket a polgár-
mester tájékoztatta az 
idei év civil szervezete-

ket is érintő eseményeiről és a 
tervekről. A civilek támogatása 
kapcsán Gajda Péter elmondta, 
működésre 6 millió forintot 
osztott szét az önkormányzat 
37 pályázó között, ezen kívül 
a Környezetvédelmi Bizottság 
4 szervezetnek adott összesen 
550 ezer forintot. Szólt a hazai 
és uniós pályázatokon való 
részvételről is. Beszámolt a 
rendészeti minisztériumhoz 
beadott sikeres pályázatról: 
az önkormányzat a Kispest 
Közbiztonsági Egyesülettel, a 
Családsegítő Szolgálattal és a 
rendőrséggel közösen nyert 2,3 
millió forintot a hatékonyabb 

bűnmegelőző tevékenységre. 
Elmondta, a foglalkoztatás 
elősegítésére kidolgozás alatt 
áll egy uniós pályázat.
Beszélt a civilek szerepéről 
a kerületi Zöldprogramban, 
az annak részeként indított 
„Fogadj örökbe egy közteret” 
programban, és említést tett 
az elismerésként szolgáló Zöld 
Kispestért díjról is. Külön szólt 
az idén megjelent Civil Kalauz 
információs füzetről (a nyilvá-
nos adatbázisban szerepelni kí-
vánó szervezetek a Társadalmi 
Kapcsolatok Irodáján adhatják 
le igényüket), és arról, hogy 
az önkormányzat a Wekerlei 
Társaskör Egyesülettel közö-
sen pályázik a Kós Károly tér 
rekonstrukciójára.

Elmondta, a polgármesteri 
program tovább folytatódik, 
még idén elkészül a Kossuth 
tér és a Városház tér felújítása. 
Beszámolt arról, hogy jövőre 
az Ady iskola és újabb óvoda 
rekonstrukciója szerepel az 
önkormányzat terveiben, és 
folytatódik a panelprogram is.

Civil fórumot 
tartottak

A

Idén másodszor rendezett Kispesti Ci-
vil Fórumot az önkormányzat november 
11-én. A Kaszinóban tartott találkozón 
csaknem 30 szervezet képviseltette 
magát. 

EGYEZTETÉS

Sokakat érdekelt 
a novemberben tartott 

Kispesti Civil Fórum

November 7-én és 8-án a Kis-
pesti Véradók Egyesülete ren-
dezett jótékonysági ruhavá-
sárt a Kispesti Tudásházban, 
ahol az érdeklődők jó minő-
ségű használt ruhák között 
válogathattak. A bevételt a 
Kispesti Rászorultak Megse-
gítésére Közalapítvány javára 
ajánlotta fel a civil szervezet 
– mondta el lapunknak So-
mogyi Erzsébet főszervező. 
Megtudtuk, sikeres volt az 
akció, melyet két-három ha-
vonta szeretnének megismé-
telni. November 9-én a Nagy- 
boldogasszony Karitász 

és a Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti 
Módszertani Központ ren-
dezett ugyancsak jótékony-
sági ruhabörzét a Kispesti 
Nagyboldogasszony Főplé-
bánia közösségi házában. A 
használt ruhák árából befolyt 
összeggel a szociális intéz-
ményben működő „Biztos 
kezdet” játszóklubot támo-
gatták a szervezők – tudtuk 
meg az ötletgazdáktól, Szi-
getvári Györgyné karitász 
vezetőtől és Deákné Császár 
Gabriellától, a Családsegítő 
munkatársától.

Jótékonysági 
ruhabörzék

VÁSÁR

November 14-én tartotta 
meg a 75 éven felüliek klub-
napját az MSZOSZ Kispesti 
Szervezete. A tagok minden 
évben nagy örömmel várják 
a klubnapot, ahol szerény 
uzsonna mellett elbeszélget-
nek, vidáman énekelgetnek, 
tréfás verseket olvasnak fel. 
A rendezvény költségeihez 
az önkormányzat – mint 
minden évben – most is 
hozzájárult, a Vöröske-
reszt kispesti szervezete 
pedig csekély ajándék-
kal kedveskedett. Kö-

szönjük támogatásukat. 
A klubnapon minden meg-
hívott megjelent: sokan 
bottal vagy kísérővel, de 
eljöttek. Jól érezték ma-
gukat és arról beszéltek, 
hogy jövőre is szeretnének 
itt lenni. Reméljük, úgy 
lesz! A klubnapon egy 87, 
három 86, egy 84, egy 83, 
három 82, kettő 81 és öt 80 
éves klubtagunk vett részt, 
de a többiek is 75 és 80 év 
közöttiek voltak. Szép volt! 

MEDGYES LÁSZLÓNÉ

Klubnap 75 
éven felülieknek

TALÁLKOZÓ
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LENGYEL KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT

KISPEST KISPEST

Üres üzlethelyiségek bérbeadá-
sa versenytárgyalás keretében, 
licitálással.
Bp. XIX. ker. Kispest Önkor-
mányzatának Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezete pályázatot 
hirdet a XIX. ker. Kossuth téri 
Piaccsarnok és Üzletházban 
lévő üres üzlethelyiségek ver-
senytárgyalás keretében törté-
nő bérbeadására licitálással.
Jelentkezési határidő: 
december 1. 18 óra.
Jelentkezés helye: 
Bp. XIX. ker. Önkormányzat 
Vagyonkezelő Műszaki Szer-
vezet, Ady E u. 7., titkárság.
A versenytárgyalás helye: 
Vagyonkezelő Műszaki Szer-
vezet, 1192 Budapest, Ady E. 
út 7., tárgyaló.

Pályázható üzlethelyiségek:
I. Kossuth téri piac - „Új” piac-
csarnok területén I./1. számú 
áruda. Rendeltetése: üzlet 
– kereskedelmi tevékenység.
Alapterülete: 17,10 m2

Műszaki állapota: víz-csatorna, 
villany, leltár szerint.
Meghirdetett, licitálásra kerülő 
egy havi nettó bérleti díj: 
49 880 Ft.

A helyiség használata határo-
zott időtartamra, 5 évre szól.
A piacokról és vásárokról szóló 
többször módosított 16/1998. 
(IV. 24.) Önkormányzati ren-
delet alapján az egyszeri téríté-
si díj bruttó összege 4 788 000 
Ft melyet a szerződés megkö-
tése előtt kell Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet 1192 Bu-
dapest Ady Endre út 7. szám 
alatti pénztárába befizetni. A
bizonylat a bérleti szerződés 
mellékletét képezi.
A versenytárgyalás részvételi 
díja 49 880 Ft, mely a helyiség 
egy havi nettó bérleti díja, a 
versenytárgyalás megkezdé-
se előtt 1 órával a VAMÜSZ 
pénztárába befizetendő.
A versenytárgyalás időpontja: 
december 4., 9.00 óra.

II. Kossuth téri piac - „Új” piac 
üzletház emeletén Ü./33. szá-
mú üzlethelyiség.
Rendeltetése: üzlet – kereske-
delmi tevékenység.
Alapterülete: 21,20 m2

Műszaki állapota: víz-csatorna, 
villany, központi fűtés, leltár 
szerint.
Meghirdetett, licitálásra ke-

rülő egy havi nettó bérleti díj:  
103 350 Ft.
A helyiség használata határo-
zott időtartamra, 5 évre szól.
A piacokról és vásárokról szóló 
többször módosított 16/1998. 
(IV. 24.) Önkormányzati rende-
let alapján az egyszeri térítési 
díj bruttó összege 5 936 000 Ft 
melyet a szerződés megkötése 
előtt kell Vagyonkezelő Mű-
szaki Szervezet 1192 Budapest 
Ady Endre út 7. szám alatti 
pénztárába befizetni. A bizony-
lat a bérleti szerződés mellék-
letét képezi.
A versenytárgyalás részvételi 
díja 103 350 Ft, mely a helyi-
ség egy havi nettó bérleti díja, 
a versenytárgyalás megkezdé-
se előtt 1 órával a VAMÜSZ 
pénztárába befizetendő.
A versenytárgyalás időpontja:  
december 4. 11 00 óra.

A helyiségek megtekintését 
a Vagyonkezelő Műszaki 
Szervezet Piacüzemeltetési 
csoportja munkanapokon 7-17 
óráig biztosítja.
Érdeklődni lehet: Vagyonke-
zelő Műszaki Szervezet 1191. 
Budapest Ady Endre út 7., tel.: 
347-4535 vagy Piacüzemelte-
tési csoport tel.: 282-9486.

A pályázat részletei a www.kis-
pest.hu oldalon olvashatók.

Tisztelt Kispestiek!
A kispesti önkormányzat 
módosítani szeretné a ke-
rületi szabályozási terv 
Nagykőrösi út keleti olda-
lára vonatkozó részét. Ez a 
Nagykőrösi út - Kisfaludy 
utca - Zalaegerszeg utca - Fő 
utca által határolt tömb. A 
módosítást az épített környe-
zet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. 
Törvény 9. § (2) bekezdés 
a.), b.) pontja alapján kezdi 
el az önkormányzat. A terv 
módosítását a Kisfaludy 
utca 170. alatt lévő (165338 
hrsz.) ingatlan tulajdonosa 
kezdeményezte. Az ingatlan 
jelenleg lakóterületi építési 
övezetbe tartozik, de iro-
daház, illetve az ezt kiszol-
gáló épületek találhatóak 
a területen. A módosítás 
célja az ingatlan telkének a 
szomszédos intézményi épí-
tési övezetbe sorolása, mert 
bővítést tervez a tulajdonos. 
Az adottságok alapján a hi-
vatal ezt tudja támogatni. Ha 
az átsorolással kapcsolatban 
bármilyen észrevételük van, 
azt megtehetik a megjelenés-
től számított 30 napig, szó-
ban vagy írásban. Telefon-
szám: 3474-531, e-mail cím: 
ferenczi@hivatal.kispest.hu 
vagy foepitesz@kispest.hu, 
postacím: 1195 Budapest, 
Városház tér 18-20.

GYULAI ISTVÁN 
főépítész

FELHÍVÁS

Szabályozási
terv

A szimulált tűzriadókra a 
katasztrófavédelmi törzs-
gyakorlat keretében került 
sor. A gyakorlatot Gajda 
Péter polgármester rendelte 
el a helyi polgári védelem 
SEVESO munkacsoportja 
részére, melyben a kerületi 
rendőrség, a tűzoltóság, az 
ÁNTSZ és a polgármesteri 
hivatal munkatársai vettek 
részt. A munkát a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatóság 
munkatársai is ellenőrizték. 
A kerületi törzs egy szimu-
lált vegyi baleset felszámolá-
sát hajtotta végre.
A kispesti törzs már ötödik 
éve végez ilyen gyakorlatokat. 
A november 11-i munkát mind 

Vinczek György alpolgár-
mester, mind Szilágyi István 
pv. alezredes eredményesnek 
nevezte a gyakorlat végén. 
Mindketten hangsúlyozták, a 
kispestiek biztosak lehetnek 
abban, hogy ha oktatási intéz-
mény közelében történik ka-
tasztrófa, akkor biztonságban 
el tudják hagyni a gyerekek az 
iskolákat. Szilágyi alezredes 
lapunknak kiemelte, „éles” 
helyzetben ilyenkor a szak-
emberek nem engedik haza a 
gyerekeket, hanem gondos-
kodnak további mentésükről, 
valamint felügyeletükről. 
Megtudtuk, legközelebb jövő-
re tartanak hasonló gyakorla-
tot a kerületben.

Gyakorlatot tartott a polgári védelem
Jól vizsgáztak november 11-én a kerületi polgári védelmi gyakorlat keretében tartott tűz-
riadón a kispesti oktatási intézmények. Az Ady, a Bolyai és az Eötvös iskolákból összesen 
több mint ezer diák és pedagógus alig három perc alatt hagyták el az épületeket.

Különlegességgel várja az ér-
deklődőket a KMO december 
3-ig: a reneszánsz év alkalmá-
ból novemberben nyitotta meg 
kapuját a Magyar Királyok Tör-
ténelmi Panoptikum. A látoga-
tók 16 uralkodó életnagyságú 
viaszfigurájával találkozhatnak
Géza fejedelemtől Hunyadi 
Mátyásig, korhű ruhában, 
fegyverzetben vagy koroná-
zási jelvényekkel, középkori 
enteriőrben. A tárlat rendhagyó 
történelem óra formájában 
nyújt betekintést Magyarország 
középkori históriájába. Az óvo-
dások és kisiskolások a látvány 
mellett középkori zenékkel és 
Mátyás-mesékkel ismerkedhet-
nek, a felsősök és a nagyobbak 
mese helyett filmet nézhetnek
meg az ország történetéről. A 
tárlat különlegessége, hogy 
Budapesten csak a KMO-ban 
látható a panoptikum. Várják 
az óvodás és nyugdíjas cso-
portokat, valamint az egyéni 
látogatókat is a kuriózumnak 
számító, látványos kiállításra 
(megtekinthető hétfőtől csü-
törtökig 9 és 18 óra, péntektől 
vasárnapig 9 és 15 óra között a 
Teleki utca 50.-ben). 

KIÁLLÍTÁS

Különleges tárlat 
a KMO-ban

December 12. (péntek): A ki-
fizető, munkáltató eddig fizeti
meg az általa levont személyi 
jövedelemadót vagy szja-előle-
get, a járulékokat: az egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékot, 
a fizetendő tb-járulékot, az
egészségügyi hozzájárulást, a 
munkaadói és munkavállalói 
járulékot, az egészségügyi szol-
gáltatási járulékot, a START-
kártyák valamelyikével rendel-
kező foglalkoztatott után a 15/25 
% járulékot. Egyéni vállalkozó 
maga után, a társaság a társas 
vállalkozó után eddig fizeti meg
a vállalkozói járulékot. A fenti 
befizetések bevalláspárjai kifi-
zetőnél a 0808-as, illetve egyéni 
vállalkozónál saját magáról a 
0858-as számú bevallások.

December 15. (hétfő): Az ÁFA 
törvényben meghatározott új 
közlekedési eszközt értékesítő 
adózó adatszolgáltatást ad.
December 1. és 20. között: Ed-
dig lehet nyilatkozni az egysze-
rűsített vállalkozói adó (EVA) 
be- és kilépésről. Ez a nyilatko-
zat szankció nélkül visszavon-
ható december 20-ig, a határidő 
azonban jogvesztő, ezután 
még igazolási kérelemmel sem 
módosítható a választás. Az 
EVA-alanyoknak lehetőségük 
van arra, hogy a járulékaikat 
a kötelezőnél magasabb, ön-
ként vállalt járulékalap után 
fizethessék, illetőleg a korábban
vállalt magasabb járulékalap is 
visszacsökkenthető december 
20-ig. 

December 20. (szombat, 
munkanap): Társasági adó-
előleg befizetés, havi bevallók
környezetvédelmi termékdíj 
befizetése, játékadó befizetése
és bevallása, a havi ÁFA befize-
tése és bevallása, a 0801-es havi 
bevallás benyújtása, fogyasztói 
árkiegészítés és költségvetési 
támogatás igénylése, az Európai 
Közösségből történő beszerzés 
esetén meghatározott adóala- 
nyok 0886-os számú bevallásá-
nak benyújtása, az Európai Kö-
zösség más tagállamából sze-
mélygépkocsinak nem minősülő 
új közlekedési eszköz beszerzé-
sekor a közösségi adószámmal 
nem rendelkezők 0887-es számú 
bevallása. A kettős könyvvitelt 
vezető belföldi illetőségű társa-

sági adó- alanynak és a külföldi 
vállalkozónak a társasági adó 
előlegét az adóévi várható fize-
tendő adó összegére ki kell egé-
szítenie, ha az adóévet megelőző 
évben az árbevétele (nem egész 
évi működés esetén évesített 
összeg) nem haladta meg az 50 
millió forintot. A társasági adó 
kiegészítésére kötelezett vállal-
kozónak a helyi kommunális és 
iparűzési adóelőleg tekintetében 
is van feltöltési kötelezettsége 
ugyanazokkal a szabályokkal. 
Az EVA alanyának is feltöltési 
kötelezettséget kell teljesítenie, 
amelynek mértéke szintén a 
várható éves fizetendő EVA
összege.

APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

Decemberi adózási határidők
ADÓZÁS

Tisztelettel meghívom 
a Kispesten élőket 
a december 17-én 

17 órakor kezdődő
közmeghallgatásra. 

A meghallgatás 
a polgármesteri hivatal 

I. emelet 41. szám
alatti díszteremében lesz.

Gajda Péter
polgármester

Közmeghallgatás

MEGHÍVÓ
A Kispesti Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzat 
2008. december 4-én 17.00 órától 
közmeghallgatást (lakossági fóru-
mot) tart a Kispesti Szabó Ervin 

Könyvtárban (Üllői út 255.). 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

HIRDETMÉNY

Vagyonpályázat



10 2008. november 21. 112008. november 21.HÍREK KISPEST

lsőként Fekete László 
elnök mutatta be a 2005-
ben alapított Kispest 

Közbiztonsági Egyesületet. 
Beszélt a civil szervezet bal-
eset- és bűnmegelőző, illetve 
felvilágosító tevékenységéről. 
Az idei feladatok között töb-
bek között egy weblap létreho-
zását, fejlesztését és egy tájé-
koztató kiadvány elkészítését 
említette. A bűnmegelőzési 
céllal készült, a leggyakoribb 
bűncselekményeket ismertető, 
a hasznos telefonszámokat, va-
lamint a bűncselekmény esetén 
szükséges tennivalókat felsoro-
ló „Kispest közbiztonságáért” 
címet viselő kiadványt a kon-
ferencia résztvevői kézbe is ve-
hették. Elmondta, az általános 
és középiskolás tanulóknak 
is készül egy kiadvány, azzal 
a céllal, hogy a gyerekek és a 
fiatalok ne váljanak áldozattá.
A jövő évi tervek közül a fel-
világosító, tájékoztató munka 
folytatását, és a hangsúlyosabb 
baleset-megelőzési tevékeny-
séget emelte ki.

ajda Péter polgármester 
a kerületi rendőrségnek 

nyújtott segítség (nemrégiben 
például két lakást ajánlott fel 
az önkormányzat kerületi 
rendőrszállás kialakítására) 
mellett a térfigyelő programról
tartott előadást. Kitért a rend-
szer működtetésének technikai 
és személyi feltételeire, anyagi 
hátterére (az idei költségvetés 
35 millió forintot irányzott elő 
az üzemeltetésre). Elmondta, 
az év végéig 20 kamera figyeli
a bűnügyi szempontból leg-
frekventáltabbnak tartott terü-
leteket. Beszélt a térfigyelőnek
köszönhető eredményekről: a 
kevesebb vagyon elleni bűn- 
cselekményről, az autófeltö-
rések és -lopások számának 
visszaeséséről, erőszakoskodó 
és bankrabló elfogásáról.
Danielisz Béla, a fővárosi ön-
kormányzat Városrendészeti 

Bizottságának elnöke a bizton-
ságos város elméleti hátterét 
vázolta a hallgatóságnak, és 
felsorolta azokat az elenged-
hetetlen feltételeket – köztük a 
biztonságot –, amelyek élhető-
vé tesznek egy települést.

r. Nyári Katalin, a Bűn-
megelőzők Országos 

Szakmai Szövetségének el-
nöke a Biztonságos Iskola 
Mozgalomról tartott előadást. 
Kitért a pedagógusok és az 
iskolai erkölcs kiemelt szere-
pére, és hangsúlyozta, hogy 
szemléletváltásra van szükség 
a bűnmegelőzésben. Schmehl 
Júlia, a Móra iskola igazgatója 
(a Biztonságos Iskola Mozga-
lom kispesti bázisintézménye) 
a mozgalom céljainak – kö-
zösségi kontroll biztosítása, 
társadalmi partnerré nevelés, 
biztonságos környezet meg-
teremtése, proszocialitásra 

nevelés – gyakorlati alkalma-
zásáról beszélt.

r. Mittó Gábor kerületi 
rendőrkapitány Kispest 

közbiztonsági helyzetét mu-
tatta be, dr. Ródler Norbert, 
a BRFK Kábítószer-bűnözés 
Elleni Szolgálatának vezető-
je a fővárosi droghelyzetről 
és az iskolákban megjele-
nő kábítószerekről beszélt, 
hangsúlyozva a fogyasztás 
elleni prevenció fontosságát. 
A konferencia zárásaként 
dr. Oláh László, a BRFK 
Bűnmegelőzési Osztályá-
nak vezetője a gyermek- és 
fiatalkorúak által elkövetett
cselekmények tükrében Bu-
dapest bűnügyi helyzetéről 
tartott előadást. Beszéde 
végén a szülőkkel és a civil 
szervezetekkel való össze-
fogás szükségességére hívta 
fel a közönség figyelmét.

Konferencia 
a közbiztonságról
„Információval a köz biztonságáért” címmel rendezett 
konferenciát november 4-én a Kispest Közbiztonsági 
Egyesület a városházán. 

November 10-én kezdődött, 
november 12-re pedig már 
be is fejeződött a Kassa utca 
útfelújítása a Pozsony utca 
és a Kolozsvár utca közötti 
szakaszon. A beruházást a 
Podmaniczky-program kere-
tében a fővárosi önkormány-
zat végeztette el. Kicserélték 
a szegélyeket, az aszfaltot 
lemarták, s az út teljes széles-
ségben új burkolatot kapott. 
A gyors munkavégzést segí-
tette, hogy a három nap alatt 
csak a menetrend szerinti 
buszjáratok és a célforgalom 
hajthatott be a munkaterület-
re – tájékoztatta lapunkat a 
polgármesteri hivatal város-
üzemeltetési irodája.

Felújították a 
Kassa utcát

TANÁCSKOZÁS

aját készítésű lombtároló-
kat helyezett ki kísérleti 

jelleggel az önkormányzat az 
Esze Tamás utcában a platán 
fasor alá. A kezdeményezés 
bevált – mondta el lapunknak 

Bán Zoltán, a KÖZPARK 
Nonprofit Kft. ügyvezetője –,
a lakók kihasználva a lehető-
séget az összegyűjtött avart 
ebbe gyűjtik bele. Megtud-
tuk, a tárolók nap mint nap 
megtelnek, így azok ürítésé-

ről rendszeresen gondoskod-
nia kell az önkormányzati 
cégnek. A tervek szerint még 
legalább öt hasonló tárolót 
készítenek majd el. Kihe-
lyezésük helyszínét az igé-

nyek alapján döntik majd el 
a szakemberek, figyelembe
véve a lehullott falevél meny-
nyiségét. 
A KÖZPARK Nonprofit Kft.
kéri, hogy csak avart tegye-
nek a kihelyezett tárolókba.

Lombtárolók 
a kerületben

KÖRNYEZET

z Eötvös József iskola má-
jusban megnyerte a bécsi 

székhelyű, az Erste Stiftung 
által alapított, Academy of 
Central European Schools 
(ACES) pályázatát. A „Ta-
nuljunk meg együtt élni: 
Interkulturális párbeszéd 
Európában” című pályá-
zaton a 118 pályázóból 32 
nyert, melyből hét magyar 
iskola volt, köztük a kispesti 
Eötvös iskola. A nemzetközi 
projektben több magyar is-
kola is szerepel partnerisko-
laként, de a kerületi oktatási 
intézmény úgynevezett ko-
ordinátor iskola, vagyis ők a 
projekt írói és vezetői.
A program három részből 
áll. Egyrészt felkészítés a 
programra, az ACES Salz-
burgba szervezett egy talál-
kozót a győztes projektek 
résztvevőinek szeptember 
29-október 3. között, amikor 

is egy tanár és egy tanuló 
utazott ki minden iskolából. 
Másrészt a program lebo-

nyolítása, amely az iskola 
számára főként diákcserét 
jelent. Harmadrészt pedig az 
elvégzett munka értékelése 

következik majd, melyre a 
jövő év május 25-28-e kö-
zötti budapesti konferencián 

kerül sor.
A projekt keretében október 
10-19-ig az Eötvös iskola 
11 tanulója utazott ki Bosz-

nia-Hercegovina Siprage 
nevű községébe, ahol gyö-
nyörű napokat töltöttek el a 
testvériskola – Petar Kocic 
– szervezésében. Ezután to-
vábbutaztak Montenegróba, 
mivel másik partneriskolá-
juk – az O.S. OKTOIH – a 
fővárosban, Podgoricában 
van. Itt is kitüntetett ked-
vességgel fogadták a kis-
pesti diákokat. Mindkét 
országban megtekintették a 
világörökséghez tartozó ne-
vezetességet: Mostarban az 
Öreg-hidat, Montenegróban 
a Kotori-öblöt és Kotor ősi 
városát.
A gyerekek rengeteg élmény-
nyel lettek gazdagabbak, és 
hatékonyan gyakorolhatták 
az angol nyelvet, hiszen ez 
volt a kommunikáció egyet-
len eszköze. Jövő március-
ban az Eötvös iskola fogja 
fogadni partnereit. 

Eötvösös diákok külföldön
OKTATÁS

Tisztelt Kispestiek!
Az elmúlt évek tapasztalata 
szerint az itt élők fontosnak 
tartják nemcsak közvet-
len környezetük, hanem a 
házaik előtti közterületek, 
és Kispest utcáinak tisz-
taságát. Az őszi időszak 
különösen sok munkát ad a 
lehulló falevelek folyamatos 
összegyűjtésével és elszál-
líttatásával mind Önöknek, 
mind az önkormányzatnak. 
Kispest önkormányzata az 
idén az összegyűjtött avar el- 
szállításának átvállalásában 
kíván az Önök segítségére 
lenni a lombhullás várható 
legintenzívebb időszakában: 
november 14. és december 8. 
között. Ebben az időszakban 
az összegyűjtött avar elszál-
lítását az FKF Zrt. gépjár-
művei végzik folyamatosan. 
A közterületen összegyűj-
tött faleveleket, kérjük, 
hogy ezen időszak alatt a 
közterületre, teherautóval 
jól megközelíthető gyűjtő-
pontokra helyezzék ki. Az 
összegyűjtött avar november 

14. és december 8. között 
kihelyezhető kupacokban és 
bármilyen zsákban – igény 
szerint –, elszállításáról a 
Zöldkommandó napi jelenté-
se alapján az önkormányzat 
gondoskodik folyamatosan. 
Kérjük, hogy az összegyűj-
tött avar közé egyéb, ker-
ti- és háztartási hulladékot 
ne rakjanak, mert akkor  a 
kupacokat/zsákokat az FKF 
Zrt. nem szállítja el!
A fenti időszakon kívül kér-
jük, hogy avart, vagy más 
kerti- és egyéb hulladékot 
közterületre ne rakjanak ki. 
Aki december 8-a után közte-
rületre bármilyen hulladékot 
kihelyez, – a már többször 
módosított 24/2004. (V.18.) sz. 
Önk. Rendelet 15. §-a szerint 
– szabálysértést követ el.
Kérjük, az avar kihelyezését 
a fentiek szerint végezzék 
környezetünk tisztasága ér-
dekében!

KISPEST ÖNKORMÁNYZATA,
 ZÖLDPROGRAM IRODA

Az avar elszállításáról
TÁJÉKOZTATÓ

A jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás idős, beteg 
emberek számára nyújt ott-
honukban szakszerű ellátást. 
Segíti a kispesti lakosságot a 
magasabb színvonalú szociá-
lis ellátás igénybevételében. 
A biztonság érték! Legyen 
biztonságban, a saját ott-
honában! Az év bármelyik 
napján, a nap 24 órájában, a 
saját otthonában. A segítség 
csupán egy gombnyomáson 
múlhat! A szolgáltatás célja: 
a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás keretében a saját 
otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális hely-
zetük miatt rászoruló, a se-
gélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú-
ak vagy betegek részére nyújt 
segítséget, váratlanul adódó 
helyzetekben. Mennyibe 
kerül mindez? Rászorultság 
esetén csupán a havi jövedel-
mének 1%-a havonta (például 
80 000 forint nyugdíj esetén 
ez csupán 800 forintot jelent 
havonta). Ne feledje, a biz-
tonság érték, mi vigyázunk 
Önre! Forduljon bizalommal 
intézményünkhöz: Érdek-
lődni a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat Gazdasá-
gi Központjában lehet: 1193 
Budapest Táncsics M. u 7., 
telefon: 282-9501.

Segítség
időseknek

SZOCIÁLIS

PODMANICZKY-PROGRAM
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Kispest: Hogyan jött létre az 
intézmény és milyen könnyen 
találták meg helyüket a szoci-
ális ágazatban?

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET: A 
gyermekjóléti szolgáltatás lét-
rehozását a gyermekek védel-
méről szóló 1997. évi XXXI. 
törvény mondta ki. Ekkoriban 
kezdtek létrejönni Budapesten 
a családsegítők, ám itt a kerü-
letben a kettő néhány hónap 
eltéréssel, egyszerre valósulha-
tott meg. Tíz éve, azzal, hogy 
egy időben jött létre a család-
segítő és a gyermekjóléti, egy 
integrált intézmény alakult 
ki Kispesten. A családsegí-
tő szolgáltatásban már volt az 
intézménynek szakmai tapasz-
talata, viszont a gyermekjóléti 
szolgálat törvényi kötelezett-
ségének szakmai tartalommal 
való megtöltése igazi kihívást 
jelentett, mert a gyermekvéde-
lem területén ennyire speciális 
szociális munka gyakorlati-
lag addig nem volt. Az intéz-
ményt tehát fel kellett építeni, 
el kellett jutni azokhoz a csa-
ládokhoz, amelyekkel nekünk 
a törvény szerint dolgoznunk 
kell, meg kellett szereznünk 
a bizalmukat, és el kellett oda 
jutnunk, hogy különbséget tud-
junk tenni a családsegítős szo-
ciális munka és a családgondo-
zás, valamint a gyermekjóléti 
szociális munka és családgon-
dozás között. A gyermekjóléti 
szolgálat a munkája során a 
gyermekre fókuszálva gondoz-
za a családot. Meg kellett talál-
nunk a kompetenciahatárainkat 
is a többi – gyermekvédelmi 
feladatot ellátó - intézményhez 

képest, hiszen a kerületben volt 
nevelési tanácsadó, amelynek 
több évtizedes múltja volt már 
akkor, valamint az oktatási in-
tézmények is úgy érezhették, 
hogy az ő szakmai területük 
egy részén tevékenykedünk. 
Emellett számtalanszor elő-
fordult, sőt még a mai napig is 
sokszor akadnak fogalomhasz-
nálati problémák, hiszen az 
oktatási és a gyermekvédelmi 
törvényt sokszor módosították, 
és az ágazatok azonos fogal-
makat eltérő módon definiál-
nak. A kerületi szakemberek-
kel folyamatos munkát igényel, 
hogy egy nyelven beszéljünk. 
Tovább nehezítette munkánkat 
és beilleszkedésünket a kerület 
intézményrendszerébe, hogy 
a frissen alakult gyermekjólé-
ti szolgálatot a jelzőrendszer 
működtetésével is felruházták, 
melybe nagyon sok minden-
ki beletartozik, az orvosoktól 
kezdve az ügyészségen keresz-
tül a bíróság és természetesen a 
lakosság. Véleményem szerint 
sikeresen vettük az akadályo-
kat, de hosszú időre volt szük-
ség, mire igazából megtaláltuk 
a helyünket.

Hogyan alakult az intézmény 
ügyfélköre?

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET: 
Mintegy három év alatt értük 
el azt az ügyfélszámot, akikkel 
ma is dolgozunk, amely a gya-
korlatban csoportonként ötszáz 
körüli létszámot jelent. Három 
év alatt sikerült eljutnunk a 
kispesti családokhoz, elment a 
hírünk hozzájuk, és hozzánk is 
fordultak.

Vajon a társadalmi változások 
okozzák-e azt, hogy számta-
lan nehéz esettel találkoznak, 
vagy korábban is léteztek, csak 
éppen nem láttak rá a szakem-
berek?

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET: Saj-
nos sok családban megtalálha-
tó a bántalmazás, és nagyon 
sok a mentális problémával 
küszködő ügyfelünk, akár a 
gyermeket, akár a szülőket te-
kintve, melyekből egészen ko-
moly problémák adódhatnak. 
A kérdésre azonban nem tudok 
válaszolni, hiszen korábban 
nem volt ilyen szolgáltatás, és 
például azt a mondatot, hogy 
„ver a férjem”, nem könnyen 
mondja ki egy nő. Ehhez el-
engedhetetlenül kell egyfajta 
bizalmi alap. Azt gondolom, 
lehet, hogy több probléma 
van mostanában, de minden-
képpen kellett pár év ahhoz, 
hogy egyfajta híre kialakuljon 
az intézménynek, egyáltalán 
kiderüljön, hogy létezünk és 
lehet hozzánk fordulni, ami 
mindenféleképpen befolyá-
solta az ügyfélszámunkat. Ma 
már nagyon sokan tudnak ró-
lunk, és bizalommal fordulnak 
hozzánk, de mind a mai napig 
meg kell harcolnunk az embe-
rek bizalmáért, és folyamato-
san munkálkodnunk kell azon, 
hogy minél többen ismerjék 
meg a szolgáltatásainkat. Ép-
pen ezért nemrégiben például 
készült egy kerületi szükség-
letfelmérés, ahol pontosan mi 
kértük, hogy munkatársaink 
lehessenek a kérdezőbiztosok, 
ezzel is növelve az ismertsé-
günket.

Hogyan változtak a feladata-
ik?

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET: 
Ahogy teltek az évek, a fel-
adatok is bővültek.  Szembe-
sültünk azzal, hogy milyen 
szolgáltatásokat kellene beve-
zetni. Egyrészt mi magunk is 
láttuk, hogy mire van szük-
sége a kerületieknek, más-
részt a törvényi változások is 
köteleztek minket. Azt kell 
mondanom, hogy sokszor mi 
magunk hamarabb jutottunk el 
odáig, hogy mit kellene tenni, 
mint ahogy a törvény válto-
zott. Többször előfordult, hogy 
nálunk már egy-két éve zajlott 
egyfajta szolgáltatás, ami ké-
sőbb törvény által kötelező fel-
adattá vált.
Kétfajta iránya, alapelve van 
itt a kerületben a mi mun-
kánknak: egyrészt a veszé-
lyeztetett gyermeknek akkor 
tudunk esélyegyenlőséget 
biztosítani, ha idejekorán el-
kezdünk vele foglalkozni, s 
ezzel párhuzamosan segítünk 
a családi diszfunkciók meg-
szüntetésében. Nagyon fontos-
nak tartottam az iskola sikeres 
elvégzését. Ha az általános is-
kolát sikeresen elvégzi, akkor 

„Példaértékű 
a szolgáltatási rendszer”
Tíz éve kezdte meg működését a Kispesti Családsegítő Szol-
gálat és Gyermekjóléti Központ. A szociális intézmény ve-
zetőjével, Vighné Vincze Erzsébettel az elmúlt egy évtized 
nehézségeiről és eredményeiről beszélgettünk.

lehetősége nyílik egy szakma 
megtanulására, és ezzel esélye 
van arra, hogy elhelyezkedjen, 
munkát találjon. Ő dönt, hogy 
él-e ezzel a lehetőséggel, vagy 
elsodródik. Azért indítottuk el 
korrepetáló-fejlesztő progra-
munkat, hogy ebben segítsünk 
a fiataloknak, majd ezt kibő-
vítettük egy pályaorientációs 
programmal is, ami évekig na-
gyon komoly és sikeres prog-
ramja volt az intézménynek, 
melyet pályázatokkal tudtuk 
finanszírozni, sajnos ma már
nincs rá keretünk. Van még 
egy korábbi életkor is, amikor 
feltétlenül segítenünk szüksé-
ges, hiszen a család működési 
zavarai lecsapódnak a legki-
sebbeken is, ezért arra gon-
doltunk, hogy indítunk egy 
programot a 0-6 éves korú gye-
rekeknél a szülői kompetencia 
erősítésére, a családi harmónia 
megteremtésére. Ez lett a „Biz-

tos kezdet” elnevezésű progra-
munk. Természetesen nálunk 
sincs varázspálca, és sajnos 
vannak olyan szülők, akiket 
nem tudunk motiválni abban, 
hogy valamilyen  pozitív vál-
tozás történjen az életükben, 
de szerencsére sokan vannak 
olyanok is, akik örömmel ve-
szik, hogy mellettük álltunk. 
Munkánk másik iránya, hogy 
a munkaképes korban levő fel-
nőttek munkába állását segít-
sük, hiszen a munkanélküliség 
nagyban felerősíti egy család 
diszfunkcióját. Ez mindenki-
nek érdeke, az önkormányzaté 
is, hiszen akkor ezek az embe-
rek nem válnak segélyezetté. 

Milyen pályázatok segítik szol-
gáltatásaikat?

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET: Az 
első öt év az ismerkedés és a 
minisztériumi pályázatok je- 

gyében zajlott, a második pár 
év az unióhoz való csatlakozást 
követően az uniós pályáza-
tok időszaka volt. Utóbbiakon 
lényegesen nagyobb össze-
gekre lehetett pályázni, és az 
új szolgáltatások bevezetésé-
ben szélesebb skálán lehetett 
gondolkodni. Ezek fókusza a 
munkába állítás, és a munka-
vállalási tanácsadás volt. Je-
lenleg három uniós pályázatot 
zártunk le, melyek szintén a 
munkába állást segítő pályá-
zatok. Több pályázatunk van 
folyamatban, többek között 
van beruházási pályázat, ami a 
„Biztos kezdet” programunk-
hoz kapcsolódik, és van egy 
pályázat, ami a mentális prob-
lémákkal küzdőket segítené.

Hogyan látja az intézmény 
mostani helyzetét?

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET: A 
megszorítások miatt az évek 
során néhány szolgáltatásun-
kat el kellett engedni, azon-
ban legalább a tudást igyek- 
szünk frissen tartani, hogy 
ha ismét lehetőségünk nyílik 
arra, hogy beindítsuk, akkor 

a tapasztalataink mozgósítha-
tóak legyenek. Tudomásul kell 
venni, hogy mind a pénzügyi 
helyzetet, mind a társadalmi 
változásokat az intézménynek 
is követnie kell, amely alól 
nem vonhatjuk ki magunkat. 
Sok gondot okoz azonban, 
hogy a törvények változásával 
újabb és újabb szolgáltatáso-
kat kell elindítanunk, melyhez 
sokszor semmiféle pénzügyi 
támogatást nem rendel hozzá 
az állami költségvetés. Az új 
szolgáltatásokra természete-
sen szükség van, de szükség 
lenne hozzá a személyi felté-
telekre is.
Mindemellett elmondható, 
hogy Kispest egy olyan kerü-
let, ahol a törvényeknek meg-
felelően a gyermekvédelmi 
alapellátás és a családsegítés 
összes szolgáltatása megvaló-
sul. Ezek közül kiemelkedően 
magas a gyermekek átmeneti 
gondozásának megvalósítása, 
két intézmény (Családok Át-
meneti Otthona, Gyermekek 
Átmeneti Otthona) keretén 
belül. Azt gondolom, hogy a 
jelenlegi egy rendkívül példa-
értékű szolgáltatási rendszer. 
Arra pedig, hogy két éve tel-
jesen megújult az intézmény 
épülete, és párját ritkító, kul-
turált, modern körülmények 
között dolgozhatunk és nyújt-
hatjuk szolgáltatásainkat a kis-
pestieknek, erre személy sze-
rint nagyon büszke vagyok. 
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A Kispesti Cigány Önkor-
mányzat zenés roma Mikulás- 
napi ünnepséget tart december 
6-án 17 órai kezdettel a Szabó 
Ervin Könyvtárban (Bp. XIX. 
ker., Üllői út 225.), melyre sze-
retettel várunk minden érdek-
lődőt. Program: Fellép: Botos 
Tibor és együttese, Mikulás-
csomag ajándékozás.

KISPESTI CIGÁNY 
ÖNKORMÁNYZAT

KISPEST KISPEST

KISEBBSÉG

Az MSZOSZ Kispesti Szer-
vezete november 5-én Ke-
mencére utazott, ahol minden 
adott volt a jó hangulathoz. A 
nagy csapatot fogadó kedves-
ség, a kitűnő zene, a környezet 
látványa, az őszi pompában 
ragyogó, gyönyörű erdő és a 
természet ezer csodája évek 
óta kitűnő alapot ad ahhoz, 
hogy jól érezzük magunkat. 
Lélekben most is velünk 
voltak hosszú útra távozott 
kedves batátaink, akik éve-
ken keresztül velünk várták 
a napot, amikor gondtalanul 
szeretetben együtt lehettünk 
(idén eddig 9 régi törzstagunk 
hagyott itt bennünket). Ez a 
nap is a felejthetetlen élmé-
nyeink között marad meg.

MEDGYES LÁSZLÓNÉ

Meghívó
któber 25-26-án rendezték 
meg Losoncon (Szlová-

kia) a VI. Bocsa Duna-Liga 
versenysorozat záró rendez-
vényét. A rendezvényen meg-
hívott vendégként vettek részt 
egy-egy csapattal oroszor-
szági bocsások, valamint a 
darvastói szociális foglalkozta-
tó bocsásai, hogy tapasztalatot 

szerezzenek az ilyen és hasonló 
versenyek megrendezéséhez. A 
versenyre 14 csapat adta le ne-
vezését, mely rekordnak számít 
a rendezvénysorozat történeté-
ben. A fővárosi bocsa klubo-
kon kívül sárvári és darvastói 
bocsások is gurigatták golyó-
ikat, nem kis meglepetésére a 
házigazda szlovákoknak. Bár a 

papírforma érvényesült, mégis 
sikerült egy-két meglepetést 
okozni az újoncoknak. A for-
dulót ismét a Nitra BK ver-
senyzői nyerték, mint tavaly, 
így összetettben 2008. évi VI. 
Duna-Ligát is. A kispestiek kö-
zül 6. lett a Wekerlei SE Buda-
pest, és 8. helyezést ért el  az 
Ászgárd SK Budapest.

Bocsás hírek
SPORT

Novemberi 
séta

SZABADIDŐ

któber 4-én, kilenc ország 
részvételével rendezték 

meg az I. Nyílt Magyar For-
magyakorlat Bajnokságot, 
ahol a Tájfun Sportegyesület 
egy fővel képviselte magát. 
Bocsai Alexa – az erős me-
zőnyben – kadet korosztály-
ban, III. helyezést ért el. 
Október 19-én a Tájfun SE 
sportolói részt vettek a XIX. 
Felnőtt - Ifjúsági és XVI. 
Gyermek - Kadet WTF 
Taekwondo Országos Baj-
nokságon. Az egyesület a 
gyermek és kadet korosztály 
csapatversenyében az első 
helyen végzett, (2002 óta 
minden évben a Tájfun Sport-
egyesület csapata nyerte az 
Országos Magyar Bajnoksá-
got az utánpótlás korosztály-
ban), míg felnőtt és ifjúsági 
korosztályban második helye-

zett lett a csapat. A versenyen 
átadták a taekwondo sportág 
év sportolójának járó kupát is, 
a tájfunos világbajnoki bronz-
érmes Tóth Balázs sorozatban 
a hetedik alkalommal vehette 
át a kitüntető címet. 
Eredmények: I. hely: Tóth Ba-
lázs, Tóth Péter, Heczeg Vivi-
en, Mester Zoltán, Wusinczky 
Máté, Braun Tímea, Oláh 
Bence, Mező Milán, Domán 
Blanka, Cvetkó Dóra, Ke-
néz Barnabás, Matei Adri-
enn, Kolesár Szundy Fanni, 
Kolesár Szundy Kinga.
II. hely: Tittmann Tamás, Ke-
néz Attila, Führinger Olivér, 
Zurbó Imre, Bács Csenge, 
Barta Szonja.
III. hely: Kazinczy Viktor, 
Herczeg Nikolett, Giang 
V.Dániel, Tar Balázs, Szőke 
Alexandra, Gál Gergely.

SPORT

Tájfunos eredmények

limaj György festőművész 
akvarelltechnikával készült 

festményeiből nyílt kiállítás 
a KMO-ban november 7-én. 
A „Tájak, csendéletek” című 
tárlatot Hernádi Paula nyitotta 
meg, aki beszédében kiemelte, 
az utóbbi időben szerencsére 
nagyon sok kiállítás nyílik 
Kispesten, lehet válogatni a 
tárlatok között. „Mi, kerületi 
művészek, így érezzük, hogy 
szükség van ránk, érezzük, 

hogy figyelnek ránk” – hang-
súlyozta a Helikon Kulturális 
Egyesület tagja.

Klimaj György munkáival ön-
magát és egy kis természetet 
hozott el a KMO-ba – mondta 
a kispesti művész. Valóságala-
pú alkotásainak élményanya-
gát kirándulások és utazások 
adják, kiállított művei ugyan 
valósághűek, de nem naturáli-
sak. Munkái könnyedek, alko-
tásainak egyik legfőbb mozga-
tója a hangulatok megragadása 
– hangsúlyozta Hernádi Paula. 
Klimaj képein a színek, az 
árnyalatok sokaságát képes 
felvonultatni – tette hozzá.  
A kiállítás december 18-ig te-
kinthető meg a KMO-ban.

KIÁLLÍTÁS

Csendéletek a KMO-ban

pekingi olimpia bronz-
érmes kenupárosának, 

Kozmann Györgynek és Kiss 
Tamásnak a kézlenyomatát 
örökítették meg november 
14-én a Bozsik Stadionban. 
A megjelenteket a Budapest 
Honvéd tulajdonosa, George 
F. Hemingway köszöntötte, 
majd dr. Baráth Etele, a Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség 
elnöke méltatta a sportolók 
teljesítményét, és hangsú-
lyozta, olimpiai arannyal ér fel 
a pekingi 3. hely. Hozzátette, 
reméli, mindketten folytatják 
pályafutásukat, s Londonból 
akár együtt, akár külön már 
aranyéremmel térhetnek haza. 
A kiváló sportemberek tenyér-
lenyomata a Hemingway Ala-
pítvány által 15 éve létrehozott 
Magyar Sportcsillagok Falára 
kerül a Testnevelési Egyetemen.

SPORT

Sportcsillagok falán 
a kézlenyomatok

A Pannónia Iskola 2000 
Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik az előző 
évben jövedelemadójuk 1 %-
át részünkre felajánlották. Az 
előző évben befolyt összeget 
(989 547 Ft) az alábbiak-
ra használtuk fel: új tan- és 
szemléltetőeszközök, oktatást 
segítő eszközök beszerzése 
235 570 Ft. Rendszeres spor-
tolási lehetőségek fenntartása, 
fejlesztése 151 508 Ft. Diákok 
üdültetésének támogatása, a 
szabadidős programok köré-
nek szélesítése 494 500 Ft. 
A tanulók nyelvtanulásának 
támogatása, tehetséggondozás 
107 969 Ft. Az Önök támo-
gatása nagy segítséget jelen-

tett. Köszönettel vennénk, 
ha a 2009. évi adójuk 1 %-át 
is a Pannónia Iskola 2000 
Alapítvány javára ajánlanák 
fel. Az alapítvány adószáma: 
18236727-1-43.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik a 2006. évi 
személyi jövedelemadójuk 1 
% - át felajánlották a Kispesti 
Deák Ferenc Gimnáziumért 
Alapítványnak. A befolyt 
összegből (1 113 344 Ft) tá-
mogattuk diákjaink bel- és 
külföldi tanulmányútjait, a ki-
emelkedő tanulmányi munkát 
végző tanulók jutalmazását. 
Hozzájárultunk a korábban vá-
sárolt fénymásoló fenntartásá-
hoz, valamint az oktató-nevelő 
munka körülményeinek javí-
tásához. Öltözőszekrényeket 

vásároltunk a diákok számára, 
korszerűsítettük az iskolará-
diót és hangosító berendezést. 
Reméljük, hogy céljaink meg-
valósítása érdekében jövőre is 
támogatják alapítványunkat. 
Adószámunk: 18078549-1-
43. Köszönetünket fejezzük 
ki mindazon szülőknek, akik 
2008 októberében a Kispesti 
Deák Ferenc Gimnáziumban 
tanuló diákok tanulmányi 
körülményeinek a javításához 
osztálytermeket újítottak fel.

A Jókai Mór Alapítvány 
(1196 Budapest Nádasdy u. 
98.) köszönetet mond min-
den támogatójának a 2006. 
adóévi 1%-okból befolyt 155 
442 Ft-ért. Az alapítvány ku-
ratóriumának döntése alapján 
az összeget a volt Jókai Mór 

Általános Iskola diákjai ta-
nulmányi kirándulásának tá-
mogatására használtuk fel: az 
alapítvány kuratóriuma.

A Pannónia Iskolai Sport és 
Nevelési Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik az 
előző évben jövedelemadójuk 
1 %-át részünkre felajánlották. 
Az előző évben befolyt össze-
get 245 708 Ft-ot az alábbiak-
ra használtuk fel: Sport célú 
felhasználás: túra, kirándulás, 
78 000 Ft. Technikai eszköz-
fejlesztés 128 000 Ft. Bankktg. 
11 500 Ft. Az Önök támogatása 
nagy segítséget jelentett. Kö-
szönettel vennénk, ha a 2008. 
évi adójuk 1 % - át a Pannónia 
Iskola 2000 Alapítvány javára 
ajánlanák fel. Az alapítvány 
adószáma: 18236727-1-43.

Köszönjük!

A Nyugdíjasok Budapesti 
Szövetsége négy előadás-
ból álló bérletsorozatot 
tervez a budapesti nyug-
díjasok részére. Témák: 
népszerű operadallamok, 
operett gyöngyszemek, 
sanzonok, szól a nóta. Az 
előadások ingyenesek, 
ezért szeretnénk kérni 
az előzetes jelentkezést, 
hogy fel tudjuk mérni, 
mekkora helyiséget bérel-
jünk. Jelentkezés decem-
ber 15-ig a Nyugdíjasok 
Budapesti Szövetségénél: 
postmaster@nyubusz.
axelero.net email-címen 
vagy 269-5824-es tele-
fonszámon.

NYUGDÍJASOK BUDAPESTI 
SZÖVETSÉGE

Felhívás

erületi tehetséggondozó 
szakkör indul november-

től magyar nyelv és irodalom 
tantárgyakból. A szakkörbe 
6. és 7. évfolyamra járó tanu-
lókat várunk, akik az általá-
nos iskolai tananyagon felül 
akarnak ismereteket szerezni, 
vagy el akarnak mélyülni 
anyanyelvi és irodalmi té-

mákban, szeretnek olvasni, 
próbálkoznának vers-, pró-
za-, újságírással, esetleg már 
tudják, hogy humán pályára 
készülnek.
A foglalkozások témái: 
kreatív írás, szövegalkotás, 
műelemzés, nyelvi játékok, 
szókincsbővítés, drámafog-
lalkozás.

A szakkör ingyenes, szerdán-
ként 14.30-16 óra között a 
Kós Károly Iskolában a Kár-
olyi teremben tartjuk.
A tehetségggondozó szakkör-
höz a tanév során bármikor 
lehet csatlakozni. Jelentkezés 
és érdeklődés: Zuborné Sallai 
Márta Kós Isk. 282 99 97 
vagy kosiskola@hdsnet.hu

FELHÍVÁS

Tehetséggondozó szakkör

SZILVESZTERI 
BÁL

Már kaphatók belépők!
2008. december 31. szerda 

20-04 óráig
Szilveszteri bál

A FRANKIE BROTHERS 
zenés-táncos show műsora
Egy fantasztikus produkció 
az 1930-as évek Ameriká-
jának swing hangulatával. 

Ének, tánc, előadó-művészet 
frappáns elegye.

A három művész különböző 
egyéniség, ám mégis eggyé 

forrt lélekkel van jelen 
a színpadon, belopva magát 

a hallgatóság szívébe.  
A dalok valószínűleg ismertek 

a tisztelt publikum előtt.
Zenél a Coctail Együttes

Belépődíj vacsorával: 12.500 Ft.
Előzetes asztalfoglalás és 

vacsoraválasztás a KMO-ban 
december 30-ig.

Idén utoljára szervezett 
véradást a Kispesti Vér-
adók Egyesülete november 
14-én a Kispesti Kaszinó-
ban. A 153 jelentkezőből 
132-en – köztük négyen 
először – segítettek az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat 
vérkészleteinek pótlásában. 
Somogyi Lászlóné, a civil 
szervezet vezetője lapunk-
nak elmondta, a decemberi 
ünnepek miatt sok nap 
kiesik a véradónaptárból, 
ezért már ilyenkor fel kell 
készülni rá, hogy ne legyen 
vérhiány. 
Megtudtuk, az egyesület 
négy programot szerve-
zett az idén: februárban 
123-an, májusban 135-en, 
júliusban 75-en adtak vért, 
a szervezet tagjai, amikor 
csak lehetett, segítettek. (A 
többszörös véradó egyesü-
leti tagok előző nap kaptak 
kitüntetést.) A jövő évi első 
véradást februárban rende-
zik a kerületi MSZP-irodá-
ban. Ám azoknak sem kell 
hónapokat várniuk, akik a 
mostani akciót kihagyták: 
legközelebb november 25-
én délután a Vöröskereszt 
várja őket véradásra a Sem-
melweis középiskolában.

Véradás

A

K

K

O

O



16 2008. november 21. 172008. november 21.

Képviselői fogadóórák Rejtvény

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 28. www.kispest.hu

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés 
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 
2008. december 2. A helyes megfejtők között könyveket 
és Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „A miénk nem is, de én a szomszédban lakom”. 
Nyerteseink: Smajda János (Árpád utca), Thury Zsu-
zsanna (Nagysándor J. utca). A nyereményeket postán 
küldjük. Gratulálunk!

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.

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

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

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

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.) hétközna-
ponként 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 biblia-
kör, 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 éve-
seknek 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 biblia-
óra 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 isko-
lákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekek-
nek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-
foglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény 
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció, 
nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, 
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pén-
teken 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 vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepna-
pokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-
kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 
10 óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör. 
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: 
ifjúsági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utol-
só 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. Is-
tentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis 
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 óra-
kor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel fél 8 és 18 órakor. Vasár-
nap: 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 ház-
ban. 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. 
December 7. 10 óra: Lang apostol, Svájc.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

KÖZLEMÉNYEK REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

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.

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

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

Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat kiállítása. A Wekerle 
Centenárium rajzpályázatának 
képei. 
A kiállítások megtekinthetőek 
munkanapokon 8-20 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK 
Zene, tánc, film, báb
 – gyerekeknek és felnőttek

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 szak-
ember vezetésével beszélgetést 
tartunk. 
Részvételi díj: 400 Ft/ fő.

BÖLCSIS VILÁG

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, ének-
lés, ritmushangszerek használa-
ta és közös mozgás a legkisebb 
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10 

BABASZÍNHÁZ
Interaktív babaszínház a 1-4 
éves korig, változatos mesékkel, 
játékokkal és előadókkal. 
Itt szabad beleszólni, odaszalad-
ni, részt venni az előadásban!
Kedd 17.00-17.45 

ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves 
korig. Mini bábszínház, mese 
és bábkészítés a gyerekeknek és 
szüleiknek.
Szerda 10.00-10.45

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozá-
sok a legkisebbeknek, 20 hóna-
pos kortól 4 éves korig. Festés, 
nyomdázás, gyurmázás, szórás, 
ragasztás mesével, dallal, já-
tékkal. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
Csütörtök 9.00-9.30, 10.00-
10.30

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás, 
pörgés, forgás, gurulás, ringató-
zás, futkározás, lóbálás, háton 

zötyögés, a térben való mozgás 
minden örömével. Speciális tor-
naszerek használata.
Péntek 9.30-10.15 és 10.15-11.00

BORIBABA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves 
korig hétfőtől csütörtökig dél-
előttönként.
Babatorna, ikertorna. A baba- 
torna után szervezett beszél-
getésekre, tanácsadásra, ta-
pasztalatcserére van lehetőség. 
Törptorna ovisoknak szerdán 
16.00-16.45-ig.

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
Szerda 16.00-16.30 
és 16.45-17.15

OVISOKNAK

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Is-
merkedés 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 gyere-
keknek. Önálló alkotás játékos 
formában, különleges eszközö-
ket és technikákat próbálunk ki. 
Csütörtök 17.00 – 18.30 

KISISKOLÁSOKNAK

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gye-
rekeknek 7 – 13 éves korig. 
Festünk, rajzolunk, nyomatokat 
készítünk, különleges eszkö-
zöket és technikákat próbálunk 
ki (kollázs, montázs, frottázs, 
monotípia, akvarell, viaszkarc 
stb.). 
Csütörtök 17.00 – 18.30 

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző 
anyagokkal, és azok felhaszná-
lási lehetőségével ismerkedünk, 
megtanuljuk a  bábkészítés 
fortélyait rövid mesék, versek 
felhasználásával. 
Hétfő 16.00-17.30 

FAZEKAS MŰHELY
6 –14 éves gyermekeknek. A 

foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyaggal, a 
mechanikus és a gépi koronggal. 
A kész munkákat kiégetjük.
Hétfő 16.30 – 18.00 

TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
7 éves kortól hetente 2 X 45 
percben. A színpadi tánc, a 
klasszikus balett és a modern 
tánc alapjain nyugvó oktatás. 
Csütörtök 16.20 – 17.50 (12 éves 
korig), 18.00 – 19.30 (12 év fö-
lött) 

FIATALOKNAK

MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. Sajtó műfajok, 
szerkesztési gyakorlatok, rádió-
zás, interjúkészítés, médiaelem-
zések, a televízió világa és az 
internet. Látogatás szerkesztő-
ségekbe, stúdiókba. 
Hétfő 18.00-19.30 

FELNŐTTEKNEK

FOLTVARRÁS 
KEZDŐ ÉS HALADÓ

20 órás tanfolyam kezdőknek, 
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szin-
ten.
Csütörtök 17-21 

SZABÁS - VARRÁS 
HALADÓ

Két hónapos tanfolyam. Egyéni 
szabásminták készítése. Ter-
vezett ruhadarabok: szoknya, 
ruha, blézer, kosztüm.
Kedd 18-20 

FAZEKAS TANFOLYAM 
Három hónapos, 24 órás tanfo-
lyam felnőttek részére. Koron-
gozás, mázazás, használati és 
dísztárgyak készítése. A kész 
munkákat kiégetjük. 
Kezdők és haladók egyaránt je-
lentkezhetnek. 
Hétfő 18 – 20

JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely 
belső harmóniához, örömhöz, 
egészséghez, a test-lélek-szel-
lem harmóniájához vezet. Haj-
lékony, fiatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta 
gondolkodást eredményez. 
Hétfő 9.00-10.30
Szerda 18.00 - 19.30 

TERHES TORNA
Három hónapos kortól ajánljuk 
várandós kismamáknak. Kép-
zett gyógytornász vezetésével 
elsajátíthatják a speciális tor-
na elemeit, amely a szüléshez 
szükséges fizikai felkészülést
is segíti. Előzetes jelentkezés 
szükséges!
Kedd 15.30-16.30 (indul: nov. 
18-án!)

TÁNCISKOLA FELNŐTTEK-
NEK

Standard és latin társas táncok 
felnőtteknek kezdő és haladó 
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 - 20.30 haladó, 
kedd 18.00-18.50 haladó, 19.00.-
19.50 kezdő

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban 
is!
November 25. kedd  9-12

AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakor-
lása, előadások.
Hétfő 18 – 21 

IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Írás- és rajzelemzés. Grafoló-
giai előadások, beszélgetések 
pedagógusoknak, szülőknek és 
érdeklődőknek havonta egyszer.
December 12. péntek 17-19

RENDEZVÉNYEK

November 3. – december 3.
MAGYAR KIRÁLYOK PA-
NOPTIKUMA 

a reneszánsz év alkalmából 
megrendezésre kerülő különle-
ges kiállítás 
- Királyaink életnagyságban
- Kuriózum
- Igazi látványosság
-  Budapesten csak 1 hónapig 

látható
-  Kihagyhatatlan élmény min-

denki számára

Nyitva tartás:
Hétfőtől - csütörtökig 9-18, pén-
tektől - vasárnapig 9-15 óráig.
Csoportoktól előzetes bejelent-
kezést kérünk!

November 28. péntek 19-22.30
Kánaán klub

- Hamlet helyett (Monodráma 
egy részben. Előadja: Józsa Im-
re)
- Karaoke és süti, ropi, tánc, mó-
ka, kacagás ... :-)
Belépődíj: 1 000 Ft

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 vacsoravá-
lasztás a KMO-ban november 
27-ig.)

December 5. péntek 17.30-23
Kerületi kisebbségek közös kul-
turális estje

December 10. szerda 18 óra 
Csillaggyújtás - micsoda ünnep, 

a Tárt Kapu Színház előadása
A részvétel díjtalan!

Már kaphatók belépők!
2008. december 31. szerda 20-
04 óráig
Szilveszteri bál
A FRANKIE BROTHERS ze-
nés-táncos showműsora 
Egy fantasztikus produkció az 
1930-as évek Amerikájának 
swing hangulatával. Ének, tánc, 
előadó-művészet frappáns ele-
gye.
A három művész különböző 
egyéniség, ám mégis eggyé forrt 
lélekkel van jelen a színpadon, 
belopva magát a hallgatóság 
szívébe. A dalok valószínűleg 
ismertek a tisztelt publikum 

előtt.
Zenél a Coctail Együttes
Belépődíj vacsorával: 12.500,-
Ft.
Előzetes asztalfoglalás és vacso-
raválasztás a KMO-ban decem-
ber 30-ig.

KIÁLLÍTÁS

Nagy Balogh János 
Kiállítóterem 
November 25. kedd 18 óra
„Wekerle-telep 100 éve” című 
kiállítás megnyitója. Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény kiál-
lítása. A kiállítás megtekinthető: 
2009. január 18-ig.

KLUBOK

December 6. 15 óra 
Magyarnóta-népdal Klub 

„Öreg prímás tégy hangfogót...”
Belépődíj: 700; 600; és 500 Ft.

December 8. hétfő 17 óra 
Életmódklub

Bach virágterápia, avagy a 
mellékhatások nélküli gyógy-
mód. Előadó: Salgáné Pósik 
Anikó kineziológus, Bach 
virágterepeuta. Belépődíj: 500 Ft

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

Önismereti kreatív műhely
Helyszín: Bp. XIX. ker. Ady 
Endre u. 57. – bejárat a Kisfa-
ludy u. felől
Gyermek csoport (6-15 éves 
korig): hétfő 15-17 óráig. ismer-
kedés 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, mázazás, kosárfo-
nás...
Önsegítő csoport: hétfő 17-19 
óráig. Szenvedélytől szenvedsz? 
Drog? Alkohol? Segítünk!
A foglalkozásokat vezeti: 
Nyitrai Zsóka. Jelentkezés a 
281-3324-es és a 282-9826-os 

telefonszámokon. A részvétel 
díjtalan!

TANFOLYAMOK

Salsa Con Timba Tánciskola 
ÚJ tanfolyamok:
GYEREKSALSA
November 28-tól péntekenként 
16.30-17.30 óráig
Salsa women style
November 28-tól péntek 17.30-
18-30 óráig
Vezeti: Lukács Hajnal Auróra
Működő csoportok:
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 16-
20.30 óráig

Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig

Etka Jóga
Kedd 17.30-19 óráig 

Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig

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

Hatha jóga
Haladó csoport 
Szerda 18-20 óráig
Kezdő csoport
Szerda 18-20 óráig

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

Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig

Kispesti Amatőr 
képzőművészek

Hétfő, 14.30-17 óráig
Vezeti: Udvari Hajnalka ipar-
művész, tanár
A részvétel díjtalan!

Latin show tánc
13 éves kortól
Hétfő 17.30- 18.30

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

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

Maroshévízi 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

Programok KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEKI UTCA 50., TEL.: 282-9826, 282-9736, WWW.KMO.HU
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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 felhaj-
tását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., 
XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247

GYÓGYPEDIKŰRÖS-manikűrös 
házhoz megy. Hétvégén is hívható! 
Körömbenövés, tyúkszem végleges 
eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 
276-2985 

Teljes körű központi fűtés-, víz-, gáz- 
szerelési munkák, mosdók, moso-
gatók, 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, pala-
tetők javítása. Tel.: 06/20-439-0846, 
258-0846, e-mail: olci@t-online.hu 

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kémény-
felújítási munkát vállalok! Tel.: 280-
1271, 06/20-532-7823 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉ-
SE INGYENES FELMÉRÉSSEL, 
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- 
HITELÜGYINTÉZÉS. TELEFON: 
06/70-381-7402

Engedélyezési, kiviteli és látvány-
tervek készítése, épületfelmérés: ez 
mind, mind az „Építő 98” BT. 06-70-
311-0210

Épületbádogozás, fémlemezfedés 
készítése. Tetőfelújítás ácsmunkával, 
héjazatcsere, zsindelyezés, cserépfe-
dés garanciával, szakmai hozzáértés-
sel. 06 30 911 8720

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. 
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 
06-70-215-20-19 

Női-férfi-gyermek FODRÁSZ házhoz
megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák 
készítése, otthonában. Köszönöm hí-
vását: 06/20-358-7229

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-fix szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa akció! Kerületi-
eknek 5%, nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! Bútorgyártás, konyha- és 
szobabútor egyedi méretre. Részletfi-
zetési lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029 

Konténeres sitt- és szemétszállítás 
olcsón. Rakodással is. Sóder, homok, 
termőföld. Tel.: 280-9059, 06/30-9-
968-316

Festőmester vállal szobafestés-mázo-
lást, tapétázást, hosszú távú garanci-
ával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 
vagy 06-30-251-5872

Ha tud olyan kis munkát amit más 
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő 
szakemberek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472 

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

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, 
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK 
HŐSZIGETELÉSE. INGYENES 
FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. 
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. 
TEL.: 06/20-933-8634, 208-24-98

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 
köbméteres).  Sóder, homok, föld 
megrendelhető. Telefon: 282-1201, 
06/30-942-9460

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni 
elképzelések alapján, Bosch Siemens, 
Teka háztartási gépek kedvező áron. 
Ingyenes felmérés, rövid határidő, 
garancia. Tel.: 06/70-209-6081

Bőrgyógyászati és kozmetológiai ren-
delés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, 
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pest-
lőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 
06/20-9-221-629 Magnetoterápiás 
kezelés.

Megoldás Dél-pesti Gyors szerviz. 
Minden típusú háztartási gép javítása 
garanciával! Mikrosütők sugárzásmé-
rése! Bármilyen gép javításánál ingye-
nes! 285-34-88, 06-30-9-50-17-17 

Könyvkötészeti, restaurátori és grafi-
kai munkák. Régi, megsérült kedvenc 
könyveit, családi iratait újrakötöm, 
illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, 
tel.: 281-4249, 06/30-931-5840

Könyvelés, bérszámfejtés társas és 
egyéni vállalkozások részére, teljes 
körű ügyintézéssel. Minőségi munka, 
korrekt áron. Kovács Julianna mérleg-
képes könyvelő 06-70-364 1244

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyi-
tás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár 
szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, 
kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. 
Tel.: 06/30-961-37-94 

Budapesten és környékén szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, dryvitozást, 
laminált parketta lerakását vállaljuk 
rövid határidővel, takarítással. Álla-
potfelmérés ingyenes. Hívjon biza-
lommal! Telefon: 06/30-505-8982, 
06/20-805-6743 

TÜZELŐ ÉPÍTŐANYAG TELEP 
KÍNÁL TÜZIFÁT-SZENET ÉPÍTŐ-
ANYAGOT HÁZHOZSZÁLLÍTÁS-
SAL, SZÉNRE VISZONTELADÓK-
NAK KEDVEZMÉNY. UGYANITT 
GÉPI FÖLDMUNKA. Rendelés: 
1205, Budapest Mártírok útja 29. Tel.:
283-5190, 20-3123-286

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, 
bontás, falazás, vakolás, festés, burko-
lás, szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést 
és tereprendezést is vállalunk! Kerü-
letieknek 10% kedvezményt biztosí-
tunk! Tel.: 06/30-345-7130 

Rövidáru, méteráru olcsón, szövetbé-
lés 100 Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, 
pántvágás, zsebanyagok, gombok, 
cérnák, zipp zárak nagy választékban. 
Kispest, Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 
280-1147

Ablak tisztítást, szőnyeg, kárpit, bőr-
kárpit, autó kárpit tisztítását vállalom 
otthonában. Tel.: 06/70-50-20-131 

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítő-
ik Teljes körű ügyintézés az árajánlat-
tól 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., Nagy-
sándor J.u. 50., Tel./fax:284-05-50, 
Mobil: 06-70-949-76-90, E-mail: 
pesterzsebet@zoldotthon.hu 

Wekerlén élő gyakorló, aktív nagy-
mama gyermekfelügyeletet vállal dél-
utánra. Wekerlei családok előnyben. 
Tel.: 06/30-996-8197 

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.

Víz-, gáz-, fűtésszerelő korrekt áron, 
garanciával! Nincs kiszállási díj, nincs 
felmérési költség. Kérem, hívjon biza-
lommal! Tel: 06-30/9919-474., www.
szilagyivizgazfutes.hu. 

MŰKÖRÖM (zselés-, porcelán és 
díszítés) MANIKŰR. Rita, Hathor 
Szépségszalon: 1192 Bp., Kisfaludy 
u. 36. I. emelet. Tel.: 06/70-606-4960 
10% kedvezmény a hirdetés felmuta-
tójának!

Szobafestés, mázolás, tapétázás, teljes 
lakásfelújítás. Megbízható szakembe-
rekkel. Tel.: 06/70-60-14-614

Penészes, gombás falak tartós 
vegyszeres gombamentesítése. Tel.: 
251-86-84, 06/30-9-501-301, www.
szigeteles.net

INGATLAN

KERESEK egyedi fűtéses 40-45 nm-
es lakást, csak Kispesten. Minden 
megoldás érdekel. Tel.: 06/30-479-9517

WEKERLÉN, CSENDES HE-
LYEN, NÉGYEMELETES TÉG-
LAHÁZBAN GÁZFŰTÉSES, 
53 NM, KÉTSZOBÁS, ERKÉ-
LYES, ÉTKEZŐKONYHÁS, 
GADRÓBSZOBÁS, KIS REZSIJŰ 
GONDOZOTT, BEKÖLTÖZHETŐ 
ÁLLAPOTÚ, LAKÁS ELADÓ! 
IRÁR: 14,5 M TEL.: 06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN TISZTA RENDEZETT 
HAT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 
KELLEMES SZÉPEN KARBAN-

TARTOTT, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰ-
TÉSES, JÓ ELRENDEZÉSŰ,  KIS-
REZSIJŰ LAKÁS, GARÁZZSAL, 
SZEPARÁLT 100 NM KERTTEL 
ELADÓ! IRÁR: 13,9 M, www.
ingatlanvarazs.hu TELEFON: 06/30-
9332-592

ÁRZUHANÁS WEKERLÉN! NÉGY- 
LAKÁSOS HÁZBAN TETŐTÉR- 
BEÉPÍTÉSES, 1+2 FÉLSZOBA, NAP-
PALIS, CIRKÓFŰTÉSES, KIVÁLÓ 
ELOSZTÁSÚ HÁZ, ELŐKERT-
TEL, NAGY, SZEPARÁLT HÁTSÓ 
KERTTEL, ÚJ ENGEDÉLYEZETT 
18 NM-ES MELLÉKÉPÜLETTEL, 
MELY GARÁZZSÁ ALAKÍTHATÓ 
METRÓHOZ KÖZEL, KIS 
REZSIKÖLTSÉGGEKEL ELADÓ! 
IRÁR: 21,6 M. TEL.: 06/30-9-332-
592, www.ingatlanvarazs.hu

SÜRGŐSEN KERESEK MÉG AZ 
ÜNNEPEK ELŐTT WEKERLÉN 
HÁZAT, TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁST, 
MINDEN AJÁNLATOT SZÍVESEN 
VÁROK! HÍVJON BIZALOMMAL! 
06/30-46-263-06

KIVÁLÓ AJÁNLAT WEKERLÉN  
KERTKAPCSOLATOS LAKÁS!!! 
ELADÓ 55 NM-ES, KÉT SZOBÁS, 
CIRKÓFŰTÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ, 
KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ,  NAGY-
KONYHÁVAL, ÚJ KONYHABÚ-
TORRAL, ELŐ-HÁTSÓ KERTTEL, 
BEÉPÍTETT VERANDÁVAL! IRÁR: 
18,7 M. www.ingatlanvarazs.hu TEL.: 
06/30-9-332-592

WEKERLEI IKERHÁZ TETŐTÉR 
FELÉ BŐVÍTHETŐ IKERHÁZ, 300 
NM-ES KERTTEL, 38 NM-ES GA-
RÁZZSAL, CSENDES, SZÉP UTCÁ-
BAN, KIVÁLÓ KÖZLEKEDÉSSEL 
ELADÓ! IRÁR: 27,9 M. TEL.: 06/30-
9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

ELADÓ WEKERLÉN HATLAKÁ-
SOS, GONDOZOTT TÁRSASHÁZ-
BAN, ÜRES, AZONNAL KÖLTÖZ-
HETŐ, CIRKOÓFŰTÉSES, KÉT 
SZOBÁS, JÓ ELOSZTÁSÚ LAKÁS, 
GARÁZZSAL, SAJÁT KERTTEL! 
IRÁR:14,4M. TEL.: 06/30-9332-592 
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES SZÉP 
UTCÁBAN, NAPFÉNYES, KÉT 
GENERÁCIÓNAK IS ALKALMAS, 
KERTKAPCSOLATOS ,148 NM-ES, 
KÉT KONYHA, KÉT NAPPALI,  HÁ-
ROM SZOBA, KÉT FÜRDŐSZOBA, 
EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ, IGÉ-
NYES KIVITELEZÉSŰ HÁZRÉSZ, 
SZÉP NAGY 20 NM TERASSZAL, 
PARKOSÍTOTT KERTTEL ELADÓ! 
IRÁR: 45,9 M. TEL.: 06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu

KISPESTI  INGATLANKÖZVETÍTŐ  
KERES ÉS KÍNÁL  A  KERÜLET-
BEN ELADÓ INGATLANOKAT. 
DÍJMENTES NYILVÁNTARTÁS-
BA VÉTEL, ÜGYVÉDI HÁTTÉR, 
HITELÜGYINTÉZÉS, KÖLTÖZTE-
TÉS. TEL.: 06-20-364-4237, www.
ilonalak.fw.hu

XIX. KISPESTEN TÉGLAHÁZ-
BAN PARKRANÉZŐ VILÁGOS  II. 
EMELETI 50 NM-ES KÉTSZOBÁS, 

ÉTKEZŐKONYHÁS, ERKÉLYES,  
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, 
CIRKÓFŰTÉSES,  ÚJ NYÍLÁS-
ZÁRÓS,  FELÚJÍTOTT GYORSAN 
KÖLTÖZHETŐ ALACSONY RE-
ZSIJŰ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 
12.900.000 FT. TEL.: 06-20-364-4237, 
www.ilonalak.fw.hu

XIX. WEKERLE TELEPEN NÉGY-
LAKÁSOS HÁZBAN ELADÓ  ELŐ-
KERTES, 70,91 NM-ES  BEÉPÍTETT 
TETŐTERŰ, KÖVEZETT, PARKET-
TÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, RIASZ-
TÓS  TEHERMENTES, GYORSAN 
KÖLTÖZHETŐ HÁZRÉSZ, GÉPKO-
CSI BEÁLLÁSI  LEHETŐSÉGGEL, 
20 NM-ES TÁROLÓVAL, KERT-
RÉSSZEL IRÁNYÁR 23.900.000 FT. 
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 SZOBÁ-
BAN PARKETTÁS, AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ, TEHERMEN-
TES PANELLAKÁS. IRÁNYÁR:  
8.750.000 FT, IV. EMELETI 59 NM-
ES, 1+2 FÉL SZOBÁS, NAGYKONY-
HÁS, VÍZÓRÁS, PARKETTÁS 
ÖRÖKLAKÁS 8.900.000 FT, TEL.: 
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu

XIX.KISPESTEN, ÁRAM UTCÁ-
BAN, CSENDES HELYEN, ALA-
CSONY REZSIJŰ, GÁZFŰTÉSES, 40 
NM-ES, 1 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONY-
HÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, 
TEHERMENTES, KIFEJEZETTEN 
JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ KERT-
RÉSSZEL, KOCSIBEÁLLÁSSAL  
11.500.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20-
364-4237, www.ilonalak.fw.hu

KISPESTEN, CSENDES HELYEN,  
KULTÚRÁLT, SZINTELTOLÁSOS 
NÉGYEMELETES HÁZBAN, 68 
NM-ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐ-
KONYHÁS, SPÁJZOS, ERKÉLYES, 
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ BEOSZ-
TÁSÚ, GYORSAN KÖLTÖZHETŐ 
ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL 
11.900.000 FT ELADÓ. A HÁZ  
PANELPROGRAMOS. TEL.: 06-20-
364-4237, www.ilonalak.fw.hu

ELADÓ WEKERLEI INGATLANT, 
TÁRSASHÁZI-LAKÁST, CSA-
LÁDI HÁZAT, KERESÜNK ITT 
A KERÜLETBEN VÁSÁROLNI 
SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉ-
SZÉRE...HATÉKONY - SIKERES 
KÖZVETITÉS...HITELÜGYINTÉ-
ZÉS, JOGI TANÁCSADÁS...supsa 
ingatlaniroda.. Tel.: 06-30-830-1179

Eladó Kispesten 68+3 m2-es, erkélyes, 
1+3 félszobás, vízórás magasföldszinti 
öröklakás. Zöld környezetben, jó köz-
lekedéssel. Irár:11,5 millió Ft. Tel.: 
06-30-2663939

KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 
105 m2 családi ház. 2 külön lakrésszel, 
2+2 fél szobás, garázs + MELLÉK-
ÉPÜLET ELADÓ Irányár: 31,9 M 
Ft. Tel.: 377-6989 06/30-975-9572, 
megtekinthető: http://www.startapro.
hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/
csaladi_haz/777906

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

Kispesten eladó kertes ikerház, ami 
különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 
150 nöl-ös kerttel. Ára: 17.2 M Ft. 
Vagy elcserélném nagyobb kertesre. 
Tel.: 06/20-427-4559 

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, kétgenerá-
ciós, hat szobás családi ház eladó, 
garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M 
Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszo-
bás, étkezős, gardróbszobás, jó beosz-
tású ingatlan, egyedi megoldásokkal, 
erkéllyel, pincével. Új nyílászárók, 
biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen 
felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 állásos 
garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. 
Tel.: 06/70-319-3427 

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-
ben épült 90 nm-es családi ház, fsz: 
amerikakonyhás nappali + 1 szoba + 
fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba 
+ fürdőszoba + erkély, tetőtér beépí-
téses, gáz cirkófűtéses, telefon, UPC, 
340 nöl panorámás telekkel, szépen 
gondozott kert, gyümölcsfákkal, 
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Telefon: 
06/30-219-1235, 06/30-251-9135 

Wekerlén nagyméretű, tetőtér 
beépítéses ikerházamat kisebb-
re cserélném, független 4 lakásos 
is érdekel. Tel.: 06/20-438-5120 

Eladó XVIII. kerületben a Haladás 
u.-ban, Vásárcsarnoknál, 538 nm telek 
kis házzal. 4 lakásos társasház építhe-
tő 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, vi-
lágos, 9 M Ft-ért eladó. Tel.: 243-1484, 
06/70-513-5832 

Hunyadi utcai garázs-soron 14,6 m2-es 
garázs eladó. Tel..: 06/30-549-48-20 

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. kerületben 50 m2-es, gázkon-
vektoros, II. emeleti, jó állapotú lakás, 
2 külön nyíló szobával a Lakatos tele-
pen eladó. Napos, csendes, zöldben. 
Iá.: 13.3 MFt. 06/30-954-6019 

Árpád utcában, felújított, VII. emeleti, 
59 m2-es, 1 + 2 félszobás panellakás 
eladó 10.5 Millióért. 06-70/365-6499

Wekerlén négylakásos társasházban 
50-m2-es felújított lakás hosszútávra 
kiadó 75.000 Ft/hó + rezsi min. 1év, 
kéthavi kaució szükséges. Tel.: 06/30-
830-1179 

NAGY TELEK (240 négyszögöl), 90 
nm.-es szigetelt ház, 2 garázs, akna, 
elektromos kapu, riasztó ELADÓ. 
Tel.: 06/20-333-50-55 

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 fél-
szobás, amerikai konyhás, belseje fel-
újított, 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 

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

Pannónia utcában, 6 lakásos házban, 
felújítandó, földszinti, 45 m2-es, 2 
szobás téglalakás eladó 11.5 Millióért. 
06-20/389-6675
 
Csokonai utcában, jó állapotú, VII. 
emeleti, 60 m2-es, 2 és félszoba hallos, 
erkélyes panellakás eladó 10.3 Millió-
ért. 06-70/365-6499

Petőfi utcában 100 nöl-es telken, fel-
újított, 70 m2-es, 2 szobás, teraszos 
családi ház eladó 23.8 Millióért. 06-
20/389-6675

Vak Bottyán utcában, jó állapotú, 
III. emeleti, 68 m2-es, 2 + 2 félszobás 
panellakás eladó 11.8 Millióért. 06-
70/365-6499

Bp., XIX. ker. Rákóczi utcában garázs 
kiadó. Tel.: 06-20-490-8311

Üllői út mellett Kispesten, saját tu-
lajdonú, önkormányzati területen-, 
48 nm-es, bevezetett, felújított üzlet 
eladó. (Piac, Spar közelben, villa-
mosmegálló). Dupla komfortos, 2 
bejáratú, 2 üzletként is üzemeltethető. 
Köszönöm hívását! Iá.: 9,8 M Ft. Vagy 
bérelhető! 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 táro-
lók (pince is), autóbeállók. - Sietős, 
van hová! - Tökéletes szigetelés, új 
vezetékelések. Iá.: 36,8 M Ft. Tel.: 
06/70-319-3427

OKTATÁS

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdők-
nek, haladóknak. Érettségire, felvé-
telire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, 
külföldi munkára felkészítés. Tel.: 
280-2640, 06/30-858-1068 

Angol oktatás, korrepetálás általá-
nos iskolásnak, német általános és 
középiskolásoknak. Telefon: 06 20 
435-99-53 

Angol oktatásban nagy gyakorlat-
tal rendelkező, nyelvterületen is 
járt, oroszul is jól beszélő nyelvta-
nár itthon oktat és felkészít nyelv-
vizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-
224-01-30 

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! 
„B”, „C”, C+E” (nyerges szerelvény-
nyel!) és „D kategóriás jogosítvány, 
illetve árufuvarozói, autóbuszvezetői 
és vállalkozói szaktanfolyamok! Tel.: 
06-1/264-5045, 30/900-5562, 30/45-
8-1723

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

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

Matematika oktatás általános- és kö-
zépiskolásoknak. Telefon: 280-9738, 
06/70-337-5703

Spanyol, francia nyelv oktatása, kor-
repetálása. Telefon: 06/70-212-6553, 
377-4667 

Minden szinten mindent, amit az 
OLASZ nyelvről tudni akarsz tanár-
nőtől. 0620-918-5613

ÁLLÁS

Logisztikai cég több kisteherautó-
val rendelkező alvállalkozót keres 
Budapesten illetve Budaörs és von-
záskörzetében történő csomagok 
kézbesítése. Vállalkozói igazolvány és 
egy kisebb zárható raktár szükséges.
Jelentkezés e-mailben önéletrajzzal, 
az autók paramétereivel és referenciá-
val az info@sprinter.hu címen. www.
sprinter.hu

Csomagkézbesítésre saját személy- és 
kisteherautóval rendelkező futárokat 
keresünk. Jelentkezni: fényképes ön-
életrajzzal az info@sprinter.hu címen. 
www.sprinter.hu

Logisztikai cégünk XXI. kerületi 
központi ügyfélszolgálatára munka-
társakat keres! Fiatal és jó társaság, 
lendületes munka és sok ügyintézés, 
előre lépési lehetőséget biztosítunk. 
Angol nyelvtudás előny. Fényképes 
önéletrajzokat az info@sprinter.hu 
címre kérünk, fizetési igény megjelö-
léssel. www.sprinter.hu.

Logisztikai cégünk Budapest XXI. 
kerületi raktárába állandó nappalos és 
állandó délutáni-esti munkára kere-
sünk raktárosokat. Jelentkezni: fény-
képes önéletrajzzal az info@sprinter.
hu címen. www.sprinter.hu

XIX. kerületben lévő ingatlanirodánk-
ba keresünk adminisztrátort. Jelentke-
zés e-mailben a domotor@Ingatlan-
centrum.eu címre kérjük,vagy telefo-
non a 20/663-0568
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XIX.kerületi ingatlanirodánkba 
referenseket keresünk, lehet vállal-
kozóival vagy alkalmazotként is. E-
mail:domotor@ingatlan-centrum.eu, 
20/663-0568

Közepesen nehéz fizikai munkára
keresünk raktárost, targoncavezetői 
engedély előny, de nem feltétel. Meg-
változott munkaképességűek jelentke-
zését is várjuk. Önéletrajokat az alábbi 
címre kérjük küldeni: KÉZMŰ KHT, 
Winner gyáregység. 1194.Budapest, 
Temesvár u. 1.

Kispest kertvárosi házunkba keresünk 
megbízható, leinformálható bejárónőt, 
heti több alkalomra. Tel.: 20 260-3842 

EGYÉB

Kézimunka előnyomás hozott anyagra 
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gomb-
behúzás megvárható. Ady Endre u. 
152. Tel.: 282-2420 

Régi rádiókon és műszaki készüléke-
ken kívül megvásárlom a Rákosi- és 
Kádár- rendszer papírrégiségeit, 
levelezéseket, bélyeget és fotókat. 
Kispesti témában pl. bármilyen tár-
gyi relikvia érdekel. Varga László, 
telefon:280 3116 

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

Ha eladta lakását, házát és kiürített 
állapotban kell átadnia, hívjon mi ki-
pakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807 

Eladó új számzáras aktatáska 5000 Ft. 
Budmil hátitáska 3000 Ft. 1-2 Literes 
szódásszifon, új 1000-2000 Ft. 20Kg.-
os űrtartalmú fonott karos kosár 
1500Ft. Vadonatúj golyóscsapágyas 
csiga 4000 Ft. Tel.: 378-39-86 

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

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 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 
100% bükkből! A szénnel megegyező 
fűtőérték, 10-kg-ós csomag, könnyű 
tisztántartás. 400 Ft/csomag www.
fabrikettalas.hu, 70/9-400-555

Eladó 4 darabból álló elemes szek-
rénysor költözés miatt 1/4 áron. 
Vadonatúj 2 személyes szánkó és 
gyermek síléc valamint egy fekve 
nyomó súlyzópad félár alatt. Telefon: 
280-5434 

Mosdóhely és 2x3 m-es gépi perzsa-
szőnyeg eladó. Telefon: 214-75-64 

Ezermestert keresek, megbízható 
ember személyében, aki a lakásban 
előforduló kisebb javításokat elvé-
gezné! Telefon: 06/30-581-60-69 

Felnőtt, gyermek teniszütők, háztartá-
si varrógépek és ipari varrógép-moto-
rok eladók. Telefon: 280-54-34 

46 és 171 Literes, garanciális, új 
hűtőszekrények eladók. Telefon: 214-
75-64

Eladó: 2 db Singer, 1 db Lucsnik 
varrógép, 1 db földgáz üzemű ka-
zán C21 tip, 1 db V4 tip. átfolyós 
földgáz üzemű vízmelegítő, 1 db 
2 szoba közti átjáró ajtó 2 szárnyú 
120x220 cm, végig katedrál üvegű, 
Prokszima rádió sztereó, két hang-
fallal, régi faliórák Érdeklődni: 
06/20-582-27-25

HIRDETÉS

A napokban kaptam az egész-
ségpénztáramtól egy igazo-
lást, mely szerint adókötele-
zettségem keletkezett, mert 
jogosulatlanul vettem igénybe 
szolgáltatást. Nem értem az 
egészet, miért kellene nekem 
fizetnem adót, mikor a saját,
egészségpénztárba befizetett
pénzemet költöttem?

DR. ORBÁN ILDIKÓ: Az 
egészségpénztárba befizetett
összegek után Önt kedvezmény 
illeti meg. Úgyis mondhat-
nánk, hogy az állam támogatja 
Önt azért, mert gondoskodik 
önmagáról, és egészségpénz-
tári számlára pénzt különít el. 
Cserébe a jogszabály megha-
tározza azt, hogy az egészség-
pénztárában gyűjtött pénzből 
milyen szolgáltatásokat vehet 
igénybe, nem költheti el bármi-
re. Ha mégis ez történt, akkor 
a jogalap nélkül igénybe vett 
szolgáltatások után adófizetési
kötelezettség keletkezik. Ha 
az egészségpénztár a szolgál-
tatás ellenértékét közvetlenül 
a szolgáltatónak térítette meg, 

akkor az adóelőleget nem tudja 
levonni. Ilyenkor igazolást állít 
ki, amelyen feltünteti a le nem 
vont adóelőleg összegét, me-
lyet Önnek kell megfizetnie a
negyedévet követő hó 12. nap-
jáig. Ha a fizetendő előleg nem
haladja meg a 10 ezer forintot, 
elegendő az adófizetési kötele-
zettséget a bevallással egyide-
jűleg rendezni.

Az új munkahelyemen nem 
akarják kifizetni a bérletemet,
azt mondják, hogy az csak tel-
jes munkaidőben dolgozónak 
jár, én pedig 4 órában dolgo-
zom. Kérem, segítsen, hogy 
jár-e nekem a munkába járás 
miatti megtérítése az utazási 
bérletnek?

DR. ORBÁN ILDIKÓ: Ha Ön 
közigazgatási határon kívülről 
jár be a munkahelyére dol-
gozni, akkor a munkaidejétől 
függetlenül jár önnek az uta-
zási bérlet árának 80, illetve 
86 százalékos megtérítése. A 
munkába járással kapcsolatos 
utazási költségtérítésről szóló 

78/1993. (V. 12.) kormányren-
delet szerint a munkáltatónak 
kötelező költségtérítést fizetnie
minden olyan munkavállaló-
nak, akinek a lakóhelye és a 
munkahelye nem azonos hely-
ségben van. Mivel a költség-
térítés kötelező, a munkáltató 
egyetlen munkavállalóját sem 
zárhatja ki a költségtérítésből. 

Egészségpénztári tag vagyok. 
Új munkahelyen dolgozom már 
három hónapja. A fizetésemről
semmilyen papírt nem adnak, 
így abban sem vagyok biztos, 
hogy bejelentettek-e. Hogyan 
tudnék meggyőződni arról, 
hogy a munkáltatóm bejelen-
tett?

DR. ORBÁN ILDIKÓ: Ma 
már könnyedén ellenőrizhe-
ti, hogy a munkáltatója beje-
lentette-e. A munkaadó által 
bejelentett aktuális biztosí-
tási jogviszonyt lekérdezhe-
ti a www.magyarorszag.hu/
allampolgar/szolgaltatasok/
taj.html menüpont alatt. A le-
kérdezéshez szükséges egy 

egyedi azonosító és titkos 
jelszó, melyhez az okmány-
irodáknál regisztrációs eljárás 
során juthat hozzá. 

Édesanyám elhunyt, és nem 
tudom, hogy az adóját, illetve 
az adótartozását hogyan kell 
rendeznem. Mit kell tennem?

DR. ORBÁN ILDIKÓ: Az 
elhunyt magánszemély adóját 
az adóhatóság állapítja meg. 
Az elhunyt örököse, házastár-
sa, rokona az adóhatóság felé 
tesz bejelentést arról, hogy tu-
domása szerint az elhunyt mi-
lyen adóköteles jövedelemmel 
rendelkezett. Ezt a bejelentést 
megkönnyíti a www.apeh.hu/
letöltések/adatlapokigazolások-
meghatalmazásminták útvona-
lon megtalálható Elhalálozás 
bejelentése/Kérelem elhunyt 
magánszemély soronkívüli 
adómegállapítására nyomtat-
ványon. Ezen a nyomtatvá-
nyon kérheti az elhunyt sze-
mély adókötelezettségének a 
megállapítását és adófolyó-
számlájának rendezését.

APEH HÍREK
ADÓZÁS

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

APRÓHIRDETÉS DÍJA:

15 szóig: 1 800 Ft, 

keretes: 2 400 Ft.

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:

TELEFONON: 

260-2449, 06/20-330-3785

FAXON: 

260-2449

E-MAILEN: 

ujsag@kispest.hu címen

LEVÉLBEN: 

1192 Budapest, Kós Károly tér 6. 

SZEMÉLYESEN: 

a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt. 

Telefon: 260-2449, 348-0335

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirde-

tési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az 

egyéb rovatban, amennyiben nem üzleti 

tevékenységről van szó. Csak névvel és 

címmel ellátott megrendelést tudunk el-

fogadni, ingyenes hirdetés esetén is.




