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GÜTTLER KÁROLY

Húsz éve nyitotta meg kapuit
a kerület népszerű sportintézménye, a Kispesti Uszoda.
A jubileum alkalmából tartott
ünnepi versenyekre úszó olimpikonok is ellátogattak.
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DR. FRIED MIKLÓS

A kerületi egyházak
képviselőivel tartott
megbeszélést november 25-én az önkormányzat vezetése a
városházán.

„Kispest éljen felterjesztési jogával az
Országgyűlés és a főváros felé annak érdekében, hogy a normatívákat legalább a 2008. évi
szinten hagyják meg”

5. oldal

10-11. oldal

Puskás Ferenc nevét
viseli a jövőben a
Berzsenyi utcai általános iskola. November
24-én névadóünnepséget és szoboravatást
tartottak.

3. oldal

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

Emléktáblát kaptak
a futball-legendák
A

Bozsik József és Puskás Ferenc emléktábláját avatta fel
az önkormányzat a volt Kertvárosi iskola falán november 19-én. A legendás focisták, Kispest díszpolgárai a
Szegfű utcai iskola tanulói voltak az 1930-as években.

z avatón részt vett Puskás Ferencné,
Puskás Éva, Bozsik Péter, Fenyvesi
Dezső, a Puskás Alapítvány elnöke, Dunai
Antal, az MLSZ alelnöke és az egykori
Honvédban legtöbb
bajnoki meccsen játszott Bányai Nándor
özvegye is. Az ünnepségen a Budapest
Honvéd képviselői,
régi iskolatársak és
honvédos csapattársak – mások mellett
Faragó Lajos és
Rákóczi László – is
jelen voltak.
„A magyar labdarúgás e két kiemelkedő
egyéniségének nem
csak szülővárosa, de
pályafutásuk meghatározó helyszíne
is Kispest. A két kisdiák, hacsak tehette, az iskola közelében, a
kispesti Lipták-grundon kergette a rongylabdát. Ez volt a focistacsemeték második
– ha nem első – otthona, itt kerültek a foci

bűvöletébe, s itt lettek életre szóló barátok
is” – emlékezett Puskás Öcsire és Bozsik
Cucura Gajda Péter polgármester, majd
felidézte azokat a sikereket, amelyeket a
két világklasszis
labdarúgó a Kispesti AC-ban és a
jogutód Budapest
Honvédban, valamint az Aranycsapatban ért el.
A Puskás-hagyatékot
gondozó
Szöllősi György arról beszélt, hogy a
két barát azért állta
meg helyét később
is a világban, mert
az iskola erkölcsi
tartást adott nekik
útravalóul.
Tihanyi
Viktor
s z ob r á s z m ű vé s z
alkotását Gajda Péter, Puskás Ferencné és
Bozsik Péter együtt leplezte le, majd az
ünnepség végén a megjelentek helyezték el
koszorúikat az emléktáblánál.

ELSŐ AZ ORSZÁGBAN

Puskásról nevezték
el az iskolát

FEJLESZTÉS

Elkészült a Kossuth tér

A

Szeptember elején kezdték el a munkákat, november végére fejeződött be és lapzártánk után
december 4-én ünnepélyesen is átadták a teljesen
felújított Kossuth teret.

Kossuth tér felújítását három szakaszra bontották a szakemberek, így nem
egyszerre zárták le teljesen a parkot az
emberek elől, csak a munkálatok utolsó
fázisában dolgoztak az egész területen,
amikor a növénytelepítéseket végezték
el. A teret kettészelő keramitos út helyén
széles sétányt alakítottak ki, egyik oldalára virágsávot telepítettek, a másik oldalán
kandeláberek állnak, közöttük kétoldalas
padokra ülhetnek az emberek. A tér keleti
oldalán álló Kossuth-szobor (Hybl József
műve) keménymészkő talapzata megmaradt, viszont a körülötte lévő szabálytalan

kőlapokat elbontották, és azok szintjében
alakították ki az új burkolat. Korszerűsítették a díszvilágítást, a kerítést, bővítették a közvilágítását, ivókutat helyeztek ki,
valamint új díszkő burkolatot kapott a tér.
A 4 000 négyzetméteres felület átépítése
több mint 50 millió forintba került, a felújítást a Spar áruházlánc közcélú felajánlásából valósította meg az önkormányzat.
A Templom tér és a Városház tér átépítése
mellett ez az idei harmadik nagy parkrekonstrukció az önkormányzat közterek
megújítását célzó, úgynevezett „Zászlóshajó” projektjében.

Puskás Ferenc nevét viseli
a jövőben a Berzsenyi utcai
általános iskola. November
24-én tartották a névadóünnepséget, és felavatták a
2006-ban elhunyt kispesti
labdarúgó-legenda szobrát.

Ü

nnepi beszédében Gajda Péter polgármester utalt arra, hogy Puskás Ferenc
itt született, itt járt iskolába, itt lett barátja
Bozsik József, az itteni grundon rúgott
először a rongylabdába, s innen indult a
kiváló sportember pályafutása. Az iskola
diákjainak felidézte a sikereket, az angolok elleni 6:3-at, s azt a legendás visszahúzós csel után lőtt gólt. Beszélt Puskás, „az
ízig-vérig vagány pesti srác” emberi nagyságáról, aki nem szétválasztotta, hanem
összehozta az embereket, és megtanította,
hogy a küzdelem csak akkor maradhat
tiszta, ha az ember tiszteli ellenfeleit is. A
gyerekek elé példaképül állította a szegény
sorból érkező Puskás Öcsi emberi tartását,
segítőkészségét és tehetségét, amellyel
minden magyar büszkeségévé vált.

Bihari Péter, az iskola igazgatója is megerősítette, hogy a ﬁataloknak szükségük
van példaképre, a világ legismertebb magyarja ilyen lehet. Ebben az iskolának is
feladata van, a Puskás név kötelez az emberi és sportolói értékek továbbadására.
Grosics Gyula, az Aranycsapat egykori kapusa Puskással közös élményeiket
elevenítette fel. Kijelentette, a magyar
labdarúgás legkiválóbbjának nevén keresztül ismerték meg Magyarországot a
világban.
Budapest Honvéd Baráti Körének elnöke, Piroska János – aki nagyon sok
segítséget nyújtott mind a névváltoztatásban, mind a szobor elkészültében –
hangsúlyozta, „méltó helyre került Öcsi
bácsi emléke, itt a helye Kispesten.” A

A

gyerekeket arra kérte, őrizzék tovább a
hagyományt, majd az iskolának ajándékozta Puskás díszpolgári oklevelét, amelyet a legendás focista 1991-ben kapott.
z intézmény aulájában felállított
Puskás-szobrot – Kristóf Lajos alkotását – Puskás Ferenc özvegye és a
polgármester leplezték le. Az ünnepségen részt vett a világhírű labdarúgó
testvére, Puskás Éva, a két egykori csapattárs, Rákóczi László és Cserjés István, a legtöbb Honvéd meccsen játszott
Bányai Nándor özvegye, Fenyvesi Dezső, a Puskás Ferenc Alapítvány elnöke,
valamint a Budapest Honvéd részéről
Szurgent Lajos, a Magyar Futball Akadémia képviseletében Jakab János és az
egykori barát, Both József.

A
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HELYTÖRTÉNET

Így éltek Wekerletelepen
A régi Wekerletelep mindennapjairól mesél a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
(KMO) és a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény november 25-én nyílt centenáriumi tárlata a Nagy Balogh János Kiállítóteremben.

G

ulyás Benjámin egykori
patikájának polcai előtt
Eördögh Gábor alpolgármester
köszöntötte a közönséget, majd
az értékmegőrzés felelősségét
hangsúlyozva Buza Péter várostörténész – a „Kispest anno”
című könyv szerzője – nyitotta
meg a KMO és a Helytörténeti
Gyűjtemény
Wekerletelepet
bemutató kiállítását. A Siklós
Zsuzsanna gyűjteményvezető
és Mohay Orsolya művészettörténész rendezte látványos tárlat
– elképzeléseiket Steffanits
István és Murányi Sándor valósította meg – a mindennapi
élet színtereire fókuszál: enteriőrök – a gyógyszertár mellett
Wegmann Henrik péksége és
az Általános Fogyasztási Szövetkezet 63. számú ﬁókja is látható –, fotók és dokumentumok
segítségével idézi fel a telep régi
hétköznapjait, az itt élt emberek
világát.
Belépéskor a telep névadóját
ábrázoló festmény fogadja a
látogatót: Wekerle Sándort
Benczúr Gyula örökítette meg.
Szemben a paravánokon a tervezők és építészek, valamint az
első épületek fotói sorakoznak,
olvasható a munkásházak létesítésről szóló törvény 1908-ból,
több újságcikk a beruházásról,
s a házirend. Az életképeket
iskolai fotók vezetik fel, mellettük látható a dalárda, valamint
a dalos wekerlei fényképész,
Winkler Rezső portréja és gépe
is. Több fotónak adtak témát a
Dobó Katica utca 13. lakói, a
társaskör szüreti felvonulásai, a
kulturális és sportesemények is.
És képzeletben még a régi idők
wekerlei mozijába is beülhet az
ember.
kiállításon látható anyag
mintegy 90 százaléka a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
tulajdona. A múltidéző tárlat
megvalósításában Gorup Mária, M. Port Irén, Péczeli Deszső, Prof. Dr. Rosivall László,
Szond Erik, Takács Kálmán és
a Wekerlei Társaskör Egyesület,

A

2008. december 5.

HÍREK

5

EGYHÁZI FÓRUM

Tárgyalás egyházi
vezetőkkel

míg a Reménység iskolának
3,5 millió forintos támogatást
nyújtott az önkormányzat. Az
idei egyéb fejlesztések között kiemelte a nagy közterek
megújítását célzó Zászlóshajó
projektet, a Zöldprogramot, va-

zakat érintő támogatások terén.
Az egyházak részéről szóba
került, hogy a templomokban
megjelentek a hajléktalanok.
Ezzel kapcsolatban Vinczek
György alpolgármester elmondta, a kormány új hajlék-

lamint a százéves Wekerletelep
centenáriumi programsorozatát.
Gajda Péter elmondta, sikerült
a kerület gazdálkodását rendbe tenni, a jövő évről szólva
pedig kijelentette, a világgazdasági válság miatt ugyan sok
a bizonytalanság, de a kerület
vezetése semmiképpen sem
szeretne visszalépni az egyhá-

talanügyi stratégiát készített a
probléma általános kezelésére.
Több egyházi vezető igényként
jelezte a nagy nemzeti ünnepek
egyházakkal közös megrendezését, és a Hősök Napja méltóbb megünneplését, valamint
javasolták a Nyugdíjasház kertjében álló Szent István szobor
áthelyezését a Templom térre.

A kerületi egyházak képviselőivel tartott
megbeszélést november 25-én az önkormányzat vezetése.

A

városházán
rendezett
egyházi fórum közös imával indult, majd Gajda Péter
polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte, idén
két kispesti egyházi vezető is
magas helyi elismerésben részesült: Ablonczy Zsoltnak a
Kispest Díszpolgára címmel,
Széll Bulcsúnak Kispestért Díjjal ismerte el eddigi munkáját a
kerület. Külön köszöntötte a
Kispesten szolgálatot teljesítő
új egyházi vezetőket, Hofher
József plébánost, aki a „Jézus
Szíve” Plébániát, valamint
Sinka Csaba lelkészt, aki a Magyarországi Baptista Egyház
Kispest I. Gyülekezetet vezeti
a jövőben.
A fórumon először az idei év

jelentősebb feladatairól tájékoztatta az egyházi vezetőket a
polgármester. A fejlesztésekről
szólva elmondta, idén elkészült
a Templom tér díszkivilágítása,
a tér mögötti parkoló, valamint
Nagy Balogh János szobrát
is ide helyezték át. Januárban
várható a Kós Károly tér rehabilitációját célzó pályázat eredményhirdetése, a rekonstrukció
részeként a Wekerletelepi Szent
József Plébánia is megújulhat.
Elmondta, közvetlenül is támogatta egyházi épületek felújítását az önkormányzat, idén
tíz közösség nyújtott be pályázatot, melyre összesen 4 millió
forintot fordított a kerület. Ezen
kívül a Karácsony Sándor iskola bővítésére 3 millió forintos,

ÉVFORDULÓ

Fent:
Eördögh Gábor alpolgármester
és Buza Péter várostörténész
nyitották meg a tárlatot
Jobbra:
Sokakat érdekelt
a látványos kiállítás

valamint a Pestszentlőrinci Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szentendrei Szabadtéri
Múzeum, a Budapesti Történeti
Múzeum, illetve a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum dokumentumai és
tárgyai segítették a rendezőket.

20 éves a magyar-spanyol
kéttannyelvű oktatás

Húsz éve folyik kéttannyelvű oktatás a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban és Magyarországon. Az alkalomból
nagyszabású ünnepséget rendezett november 21-én az intézmény.

A

z eseményen részt vett
Vinczek György alpolgármester, Rafael Valle Garagorri
spanyol nagykövet, Bogyai Katalin, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium szakállamtitkára,
Horváth Csaba főpolgármester-helyettes, Lénárt István
címzetes igazgató, Margarita
Vińuelas, az akkori magyarországi oktatási tanácsos, dr.
Cselik Ágnes, az iskola igazgatója, valamint Marta Cerezales
Laforet spanyol oktatási attasé.
A vendégeket köszöntő szakállamtitkár az intézmény nyitottságáról beszélt, elmondta,

a spanyol nyelv segítségével a
diákok az európain kívül más
kultúrákkal is megismerkedhetnek. A nagykövet a magyarországi kéttannyelvű iskolák
kimagasló eredményeit méltatta. A főpolgármester-helyettes
kiemelte, a Károlyi gimnázium
szakmai segítséget nyújtott a
spanyol nyelvoktatás beindításához országszerte. Elmondta,
a főváros fontosnak tartja az általa fenntartott iskolákban ezt a
képzési formát, idén 1,6 milliárd
forintot fordított a kéttannyelvű
iskolákra, valamint további 630
milliót a különböző nyelvi képzésekre. Az eseményen fellépett
a gimnázium Vocalis kórusa,
amely a grazi kórusolimpián
ezüstérmet szerzett. Az iskola
diákjai spanyol színdarabokból
adtak elő részleteket.
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Nyugdíjasok
köszöntése
H

atodik alkalommal találkoztak a polgármesteri
hivatal egykori, már nyugdíjas dolgozói november
25-én a városházán. Az
önkormányzat, valamint a
Magyar Köztisztviselők és
Közalkalmazottak Szakszervezetének helyi csoportja
2003. óta szervez ünnepséget azoknak a már nyugdíjba

vonult kollégáknak, akik
legalább öt évig dolgoztak
a polgármesteri hivatalban
vagy jogelődjénél, a kerületi
tanácsnál. Több mint hatvanan jöttek el a programra,
a megjelenteket dr. Istvánﬁ
Sándor jegyző és Gajda Péter
polgármester köszöntötte. A
régi munkatársak vásárlási
utalványt kaptak ajándékba.

KIÁLLÍTÁS

Olajfestmények a Kingben
„K

orlátok nélkül” címmel
nyílt kiállítása Feyér
Máriának november 27-én a
King Galériában. A tárlatot
megnyitó Udvari Hajnalka
iparművész az alkotóról elmondta, „természeténél fogva
kíváncsi és nyitott a világra,
befogad, és szubjektív énjén
keresztül visszaad. Festményei

amit a festőiskolában tanult
– hangzott el a megnyitón.
Az ünnepségen az alkotó
ﬁa, Feyér Ádám gitározott,
Kranyik Ildikó pedig musical
dalokat énekelt.

Feyér Mária alkotó
a kiállításmegnyitón

a konstruktív stílustól, mint a
,Tornyok városa’ a romantikus
érzést sugalló ,Honfoglalásig’
vagy a ,Napraforgómezőig’
terjednek.”
Hangsúlyozta,
Wekerletelepet úgy mutatja be,
ahogyan naponta láthatják a
járókelők, „őszi levélhullásban
és szikrázó havas téli estén,
éber házőrzőkkel”. Munkáin
látszólag szokványos témákat dolgoz fel, ám mindegyik
mögött megélt élmény, tapasztalat rejtőzik, képein a széles
ecsetvonásoktól a ﬁnoman
egybesimuló színes szürkékig
szinte mindent felvonultat,

ELISMERÉS

Feyér Mária a képző- és iparművészeti szakközépiskolában
tanult rajzolni, majd hosszú
szünet után lánya unszolására
1998-ban csatlakozott a Kispesti Képzőművész Körhöz,
ahol Gál Dezső és Ruttkay
Sándor tanítványa lett. 2004től a Kondor Béla Közösségi
Ház festő körének tagja. Feyér
Mária tárlata 2009. január 9-ig
tekinthető meg a Kós Károly
téri King Galériában.

Budapestért díjat kaptak a wekerleiek
Budapestért díjat adományozott a fővárosi közgyűlés a
Wekerlei Társaskör Egyesület
(WTE) tagjainak. A civilek a
Wekerletelep építészeti és közösségi értékeinek megőrzése,
valamint a helyiek lokálpatriotizmusának erősítése érdekében folytatott két évtizedes
tevékenységükért kapták az
elismerést. A díjat dr. Demszky Gábor főpolgármester
adta át Nagy Tamásnak, a
WTE elnökének az egységes
Budapest 135. születésnapja
alkalmából rendezett ünnepi
közgyűlésen november 17én. Az ünnepségen több mint
félszáz elismerést – köztük
16 díszpolgári címet – adtak
át azoknak, akik kiemelkedőt
alkottak, tettek Budapestért.

Fent:
A Budapestért díj
Jobbra:
Nagy Tamás,
a díjazott civil szervezet elnöke
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GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

Évértékelő hónap
„2008 egy küzdelmes, sok munkával teli, de sikeres év volt. Kispest ebben az évben stabil, nyugodt fejlődésnek indult.”

É

v vége felé az ember
megpróbálja összegezni,
értékelni az adott év eseményeit, történéseit, sikereit,
esetleges kudarcait is. Ezzel én
is mindig így vagyok, mikor
közel a december. Ha visszatekintek a lassan mögöttünk
lévő 2008-ra, egy küzdelmes,
sok munkával teli, de sikeres
évet látok. Kispest ebben az
évben stabil, nyugodt fejlődésnek indult. Sok mindent
megvalósítottunk, amit annak idején ígértem, ígértünk
kollégáimmal, képviselőtársaimmal. Elkészült például a
teljesen felújított, megszépült
KMO még az év elején. Hasonlóan a művelődési házhoz
állami forrásból épült át és
vált korszerű huszonegyedik
századi intézménnyé a kispesti főposta is. Talán mi magunk
az önkormányzatban dolgozók is hozzájárultunk ahhoz,

hogy egy kicsit kellemesebb,
jobb legyen az élet Kispesten.
Elindult a Zöldprogram, kicsit
rendezettebbek, virágosabbak,
közparkjaink. Ahogy azt ígértük három nagy kerületi közparkunk is teljesen átalakult,
megújult. A Templom tér, a
Városház tér és a Kossuth tér
kapott új, szebb köntöst úgy,
hogy még az adóforintokat
sem pazaroltuk ezen a területen. Méltó módon ünnepeltük
a Wekerletelep centenáriumát,
ennek keretében teljesen felújítottuk a telep szimbolikus
épületét a Zrumeczky kaput,
és első magyarországi szobrával köszöntöttük a városrész
névadóját Wekerle Sándort.
Fontos volt idén az is, hogy el
tudtuk kezdeni oktatási intézményeink átfogó felújítását a
Mese-Vár Óvodával és jövőre
folytatni tudjuk az Ady iskolával és az Arany óvodával. Az

sem volt elhanyagolandó tény
idén, hogy 40 év után önálló
épületbe tudtuk költöztetni a
kispesti művészeti iskolát és
a kerületi pedagógusoknak,
óvodai és bölcsődei munkatársainknak
köszönhetően
nyugodt,
kiegyensúlyozott
körülmények között tudtuk
biztosítani az oktatási nevelési intézmények működését
is. Idén a kerület közbiztonságának javítása érdekében
tovább bővítettük a Kispesti
Térﬁgyelő Programot és több
mint 20 rendőrrel több teljesít
szolgálatot a kispesti utcákon.
Elindult a KÖKI beruházás és
úgy tűnik sikerült sínre tenni
az egykori Hattyú strand helyén épülő lakópark korábban
megakadt beruházását is. Biztos vagyok benne, hogy ebből
a felsorolásból van, ami kimaradt, mert sok-sok apró öröm
volt idén, sok feladat valósult

meg, köszönhetően annak,
hogy a kispesti képviselők, a
városházi köztisztviselők és
a kerületi közalkalmazottak,
szülők, gyerekek, adóﬁzetők
együtt tudtak gondolkodni,
tenni, dolgozni Kispestért.
Ha azonban egy személyes
szálat is megengednek nekem
az idei év számomra legfontosabb eseménye és legnagyobb öröme természetesen
második gyermekem, Linda
megszületése volt. Kell is jövőre a nyugodt szeretetteljes
családi háttér, mert minden
bizonnyal a gazdasági, pénzügyi környezet kellemetlen
változásának hatására az
ideihez képest jövőre sokkal
nehezebb év elé nézünk. Ennek ellenére hiszek abban,
hogy azokat a célkitűzéseket,
melyeket 2009-re határoztunk meg, munkatársaimmal
közösen meg tudjuk oldani.

Kispest Önkormányzata nyilvános, licitálásos pályázatot
hirdet üres lakások, ingatlan
és nem lakás céljára szolgáló
helyiség eladására.

2./
Vécsey u. 6. III. em. 7.
Kikiáltási ár: 9 600 000 Ft
Versenyeztetés időpontja:
2009. január 13. 9.30 óra

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje:
2009. január 12. 17 óráig.
A versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13-án
9.00-13.30 óráig.
Versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal Bp.
XIX. Városház tér 18-20. C.
ép. I.em. 34.sz. tárgyaló.

3./
Jókai u. 24/a. fsz. 2.
Kikiáltási ár: 9 300 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13. 10.00 óra

Értékesítendő ingatlanok:
1./
Hofherr A. u. 49. I. em. 4.
Kikiáltási ár: 9 900 000 Ft
Versenyeztetés időpontja:
2008. január 13. 9.00 óra

4./
Nagysándor J. u. 2. fsz. 1.
Kikiáltási ár: 11 000 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13. 10.30 óra
5./
Csokonai u. 14. XI. 42.
Kikiáltási ár: 6 000 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13.
11.00 óra

6./
Villanytelep u. 32-34. fsz. 6/a.
Kikiáltási ár: 7 000 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13. 11.30óra
7./
Klapka u. 28. fsz. 4.
Kikiáltási ár: 6 400 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13. 12.00 óra

előzetes egyeztetés alapján
biztosítja. A megtekintésre a
meghirdetés és licitálás közötti időszakban kedden és
csütörtökön 9-15 óra között
van lehetőség. Kivéve 2008.
december 19-e és 2009. január 5-e között.

9./
Vas Gereben u. 229. (Nagykőrösi út 106)
A kikiáltási ár: 54 000 000 Ft
Versenyeztetés időpontja:
2009. január 13. 13.30 óra

A pályázatról előzetesen
érdeklődni, a jelentkezési
lapot átvenni, illetve leadni
a Bp. XIX. ker. Kispest Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási
és Hasznosítási Iroda Bp.
XIX. Városház tér 18-20. C.
épület. 42-44-es szobájában
lehet, félfogadási időben
(hétfőn 14.00–18.00, szerdán
8.00–16.30, pénteken 8.0012.00 óráig). Telefon: 3474505, 347-4522, 347-4584,
347-4680.

A lakások és helyiség megtekintését a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda

A pályázat részletei megtalálhatóak a www.kispest.hu
honlapon.

8./
Kossuth L. u. 5.
A kikiáltási ár: 78 000 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009. január 13. 13.00 óra

KISPEST
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BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Drákói szigorral
a fémtolvajok ellen
A

z utóbbi években a színesfémlopások elképesztő méreteket öltöttek és
szinte felbecsülni sem lehet,
hogy mekkora kárt és boszszúságot okoztak a tolvajok az
embernek. Gyakran nem is az
anyagi veszteségek jelentik a
legnagyobb problémát, hanem
a járulékos hatások, a tolvajok
ugyanis előszeretettel rongálnak meg például vasúti jelzőberendezéseket, nem törődve
azzal, hogy cselekedetükkel
akár életveszélybe is sodorhatnak másokat.
Nekünk, itt Kispesten, szintén
volt szerencsénk megtapasztalni a kábeltolvajok „áldásos”
tevékenységének hatásit. Ki ne
emlékezne arra, amikor szep-

tember elején egy távközlési
törzskábel megrongálása miatt
több mint tízezren maradtak
vezetékes telefon és internet
nélkül a kerületben több napra.
A mai világban pedig ez nem
csak egyszerűen bosszúságot
okozhat az embereknek, hanem, adott esetben anyagi kárt
is, hiszen az internet már sokak számára nélkülözhetetlen
munkaeszköz. De vezetékes
telefon híján óvodák, iskolák
és egyéb közintézmények
zökkenőmentes működése is
megakadt. Ezért különösen
fontosnak tartom, hogy végre
rendet tegyünk a színesfémkereskedelem körül eluralkodott zűrzavaros állapotokban.
Ez mindenki érdeke.

Testületi döntések
A kispesti önkormányzat
képviselő-testülete november
18-án tartotta soros ülését:

HIRDETMÉNY

Ingatlan pályázat

2008. december 5.

- A zárt ülést követően elsőként
az idei költségvetésről, majd a
helyi környezet védelméről,
a parkolóhelyek építéséről,
valamint az építmény- és telekadóról szóló rendeleteket
módosították a képviselők.
Az adókat a 2007. évi inﬂációval emelte a testület: 2009.
január 1-jétől az építményadó
mértéke az építmény hasznos
alapterületére számítva 1 009
Ft/m2, a telekadó mértéke 259
Ft/m2 lesz.
- A 2009. évi költségvetési
koncepció tárgyalásakor a
polgármester elmondta, tavaly
és idén szigorú, takarékos
költségvetése volt a kerületnek, ennek köszönhetően – az

országban zajló folyamatok
ellenére is – az önkormányzat
nyugodtan tekinthet a jövőbe. Az ellenzéknek címezve
szavait hangsúlyozta: „nem
vagyunk partnerek az osztogatásban”. Célként fogalmazta
meg Gajda Péter, hogy megmaradjon az önkormányzat szolgáltatásainak színvonala, és
jusson forrás a polgármesteri
programban meghatározott és
elfogadott fejlesztésekre (térﬁgyelő program, zöldprogram,
oktatási-nevelési intézmények
rekonstrukciója).
- Rendelet született a polgármesteri hivatal jövő évi
igazgatási szüneteiről. A nyári
időszakban 2009. július 27-től
augusztus 7-ig (10 nap), télen
2009. december 28–31-ig (4
nap) tart az igazgatási szünet a
hivatalban.

Éppen ezért, nagy előrelépésnek tartom azt a törvényt,
amelynek az expozéját a közelmúltban volt alkalmam
elmondani a Parlamentben.
A kormány által benyújtott
törvénytervezet radikális szigorításokat fogalmaz meg a
színesfém-kereskedelem terén.
Ha az Országgyűlés a jövő év
elején elfogadja, akkor ezentúl csak olyan, engedéllyel
rendelkező kereskedő foglalkozhat színesfém-adásvétellel,
akinek tevékenységét, internetes kapcsolaton keresztül,
a Vám- és Pénzügyőrséghez
tartozó új szerv, a fémkereskedelmi hatóság folyamatosan
ellenőrizni tudja. A színesfémlopások visszaszorulását le-

het várni azoktól a tervezett
rendelkezésektől, melyek szerint jelentősen növekedne az
illegális fémkereskedelemben
résztvevőket sújtó bírság, valamint a büntető törvénykönyv
módosításával a fémlopás, bizonyos értékhatár fölött bűncselekménnyé válna.
Bízom benne, hogy ellenzéki
képviselőtársaim is támogatni
fogják az indítványt, amivel
nemcsak a gazdaság további
kifehérítését lehet elősegíteni,
hanem rengeteg kárt, bosszúságot és veszélyhelyzetet is
megelőzhetünk. És nem utolsó
sorban, többé nem kell majd
több mint tízezer kispestinek
nélkülöznie napokig a telefont
és az internetet.

- A képviselők egyszeri 3,5
millió forint kiegészítő támogatást szavaztak meg a Reménység Két Tanítási Nyelvű
Keresztény Általános Iskola
számára a zavartalan működés
biztosítására.

- Elfogadta a testület a „DIXI
Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért” Alapítvány és a Wekerlei Cserkész
Alapítvány elszámolásait a
nyári táborokra kapott önkormányzati támogatásról.

- Döntés született arról, hogy
az önkormányzat megvásárol
két Vak Bottyán utcai és egy
Simonyi Zsigmond utcai ingatlant. Az ingatlanok megvételét
a KÖKI-beruházáshoz kapcsolódó útszélesítés indokolta.

- Az ülés végén jelentette
be dr. Balogh Pál kispesti
és fővárosi képviselő, hogy
a Fővárosi Önkormányzat
hozzájárult ahhoz, hogy
a Corvin krt. – Pannónia
út – Petúr utca által határolt részt Győri Ottmárról,
Wekerletelep első gondnokáról, az ottani úthálózat megálmodójáról, a
Hungária út – Gutenberg
krt. – Kapisztrán utca által
határolt zöldterület Bárczy
István egykori budapesti
főpolgármesterről nevezze
el a kerület.

- Nagy Tamás képviselő a
Helytörténeti Gyűjtemény sorsáról kérdezte a polgármestert,
aki válaszában elmondta, az
intézmény a Vass Lajos iskolában kap új otthont, a régi
Fő utcai épületet pedig bérbeadással kívánja hasznosítani
az önkormányzat.
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VÉLEMÉNY

A költségvetési koncepcióról

2008. december 5.

V

alószínűleg a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetnek
tudható be, hogy a 2009. évi
költségvetési koncepció megtárgyalása a szokottnál is nagyobb vitát váltott ki a képviselő-testület tagjai között. Az
előterjesztés tartalmazta az
önkormányzat ez évre vonatkozó háromnegyed éves adatait, amelyből kiderült, hogy
a gazdálkodásra már idén is
a takarékosság volt jellemző,

tér, a Kossuth tér és a Városház tér; megvásárlásra és felújításra került a KMO; utak,
járdák építésére került sor;
gondozottak köztereink; folytatódott a panel-program, elindult és folyamatos fejlesztés
alatt van a kerületi térﬁgyelő
rendszer… és még hosszan sorolhatnám. Mindezt úgy, hogy
a költségvetés egyensúlya
folyamatosan javult és mára
a hiány minimálisra csökkent.
A közelmúlt nemzetközi történései aggodalomra adtak
okot, hiszen a tengerentúli
és európai gazdasági krízis
hazánkat sem kerülhette el. A
kormány válságkezelő programja eredményesnek látszik,
de az intézkedések nem tudják
ellensúlyozni a nemzetközi
hatást: a kereslet csökkenéséből adódó termelésleállást és

ebből adódóan munkahelyek
megszűnését. Ezáltal szinte
bizton várható az állami bevételek csökkenése, amelynek hatása valószínűleg az
önkormányzati szférában is
jelentkezni fog. A megszorítások kényszere már látszik
a köz dolgozóinak 13. havi
munkabérelvonásában, amely
intézkedés alól kerületünk
sem kivétel. Ez nyilvánvalóan nem népszerű intézkedés,
ugyanakkor munkahelyeket
menthet meg. Ezért értelmezhetetlen számomra ellenzékünk magatartása, akik a
várható csökkenő bevételek
mellett növekvő kiadásokat
javasolnak. Ezek hangzatos,
jól eladható ötletek, azonban
nélkülöznek minden realitást,
és ami a legfontosabb, felelősséget.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

T

avaly ilyenkor a 2008. évi
költségvetés
készítésekor
többek között azt a kritikát
fogalmaztuk meg, hogy „az
intézményrendszer nem eléggé
takarékos”. Mind a városvezetés, mind a képviselő-testület

A

„költségvetési koncepció”
az olyan az önkormányzatnál, mint a műkorcsolyában
a kötelező gyakorlat: be kell
mutatni, hogy a versenyző
tud 8-ast korcsolyázni, akár
hátrafelé is… Az önkormányzatnak törvény írja elő, hogy
november végéig koncepcióval
kell rendelkeznie. Azt sajnos
nem mondja meg a törvény,
hogy mi a teendő akkor, ha
a kormány szinte hetente új
költségvetést terjeszt be (6
hét alatt 3-at is) és a számok
lényegesen különböznek ezekben. (Gyulai akadémikus, volt
igazgatóm mondta a Bokroscsomag idején: olyan ez, mint

Az önkormányzatoknál 150
milliárdos a tervezett elvonás a
szeptemberi tervekhez képest.
Ez átlagosan 8-9 %-os csökkenést jelent. Egy kis leltár:
közoktatásra 33 milliárddal,
gyermekvédelemre 4 milliárddal, szociális-gyermekjóléti feladatokra 2 milliárddal,
háziorvosokra+ügyeletre
3
milliárddal, ún. központi előirányzatokra 78 milliárddal
juttatnak kevesebbet a szeptemberi tervekhez képest.
És ami még ennél is döbbenetesebb: az oktatási normatívák (másképpen a fejkvóták)
nemhogy nem emelkednek
(legalább az inﬂáció értékével), hanem csökkennek.
Hogy milyen mélypontra (ez
most optimizmus?), azt a
2009-es és a 2002-es állapot
összehasonlítása mutatja: 7 év
alatt az éves fejkvóta az óvodában 182 eFt-ról 165 eFt-ra,
az iskolában 187 eFt-ról 140
eFt-ra, a gimnáziumban 240
eFt-ról 203 eFt-ra csökkent,
miközben azért volt inﬂáció.

Ebben a helyzetben nyilván
takarékos költségvetés kell,
de konkrét számokat irkálni
szemfényvesztés. Még azt sem
tudjuk, mennyire pénzéhes
a Fővárosi Önkormányzat,
ahova várhatóan kevesebb
pénzt jön a 4-es metróra az
EU-tól és a csepeli szennyvíztisztítón is buknak vagy
10
milliárd
EU-forintot.
A november 18-i testületi
ülésen a Fidesz képviselőcsoportja nevében Tarnai Richárd
határozati javaslatot nyújtott
be, amelynek lényege: Kispest
éljen felterjesztési jogával az
Országgyűlés és a főváros
felé annak érdekében, hogy a
normatívákat legalább a 2008.
évi szinten hagyják meg, vagyis ne csökkentsék azokat.
A javaslatot a testület többsége
elfogadta. Ezek után már csak
az MSZP-s országgyűlési képviselőn és a polgármesteren
múlik, hogy érvényt tudnake szerezni a határozatnak,
vagy pedig a kormány mégis
csökkenti a támogatásokat.
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szigorú és takarékos gazdálkodást határozott el, hogy az
azt megelőző évek esztelen
és céltalan költekezése során
kialakult eladósodást visszafordítsuk. Megállapíthatom, ennek
az elvárásnak eleget tettünk,
az intézményrendszer ésszerűsítése megtörtént. Kivéve
a polgármesteri hivatalt, ahol
jelentős további tartalékok vannak. A jövő évi büdzsé tervezésekor újra elsőrendű szempont
a költségvetés egyensúlyának
megtartása úgy, hogy amellett
ne csak vegetáljunk, hanem
a testület által is elfogadott
polgármesteri – így egyúttal

képviselő-testületi – programot is megvalósítsuk, a kerület
fejlesztését és polgárainak jó
közérzetét biztosítsuk. Az utolsó képviselőtestületi ülésen elfogadott 2009. évi költségvetési
koncepció – véleményem szerint
- megfelelő a fenti célok eléréséhez. A koncepció tárgyalásakor
külön örömmel nyugtáztam,
hogy az magában foglalja a
kispesti lakosság egészségügyi
ellátásának javítását: tervezi a wekerlei gyermekorvosi
rendelő kialakítását, valamint
a rendelőintézet felújításának
folytatását és eszközparkjának
fejlesztését. Bizonyára emlé-

kezik a tisztelt Olvasó, hogy
ezeken a sorokon jelent meg az
elmúlt alkalommal véleménycsokor a kerület egészségügyi
látleletéről, ami bizony romló
tendenciáról tudósított. A 2008.
évi költségvetésnek gyengéje
volt, hogy igen rossz volt a bevételek aránya. A működési bevételek, amelyeknek zömét az
úgynevezett szabályozott, azaz
központi költségvetéstől kapott
átvett pénzeszközök adják,
a teljes bevételi főösszegnek
80%-át adták, s az önkormányzat bevételeinek mindössze 1/5e keletkezik fejlesztésből. Ezen
az arányon javítani szükséges!

Kolozsy György (SZDSZ)

Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)
amikor az ember agyaggalambra lő forgószélben…)
A 2-es verzió még szemfényvesztően optimista volt
októberben, a szeptemberi
számokhoz képest emelést tartalmazott. (Na ja, Fletó hetente
váltja nézeteit, a minden OKtól hamar eljut a csődközeli
állapothoz!) Aztán november
elejére eljutottunk oda, hogy
már a kincstári optimisták is a
nemzeti össztermék csökkenésével és emelkedő munkanélküliséggel kezdtek számolni.
Amiről mindjárt a közalkalmazottak meg a nyugdíjasok
jutottak az eszükbe (13. havi
ﬁzetés és a nyugdíj megrövidítése), meg az önkormányzatok.
A nyugdíjasoktól több mint 60
milliárdot vesznek el, a közalkalmazottaktól több mint 100
milliárdot. A közalkalmazottaknál a 13. havi (törvényben
rögzített) ﬁzetés elmaradása 8
%-os jövedelemcsökkentést,
a tervezett bérbefagyasztás
pedig további 5 %-s (inﬂációs) reálbércsökkenést jelent.
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A képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta az önkormányzat jövő évi költségvetési koncepciójának tervezetét. Mi a véleményük a frakcióknak a koncepcióról?

Fekete László (MSZP)
aminek eredményeképp a
költségvetési hiány nem haladja meg a tervezett nagyon
alacsony szintet. Ez rendkívüli eredményként értékelhető,
sok önkormányzat tekinthet
irigykedve erre a teljesítményre. A jövő évi koncepcióban is
célként fogalmazódik meg a
költségvetési egyensúlyra való törekvés, a működési hiány
alacsony szinten tartása (2%).
Ugyanakkor továbbra is nagy
hangsúlyt kap a polgármesteri
programban meghatározott
célok megvalósítása, a kerület
további fejlesztése. A fejlődéssel kapcsolatban érdemes
talán egy rövid visszatekintést
tenni, hiszen az elmúlt időszakban sok olyan fejlesztés
valósult meg, amelyeket nehéz
volna a teljesség igényével felsorolni. Megújult a Templom

VÉLEMÉNY

K

ispest
Önkormányzata
elfogadta a 2009 évi költségvetés koncepcióját. Az
SZDSZ továbbra is tartja magát ahhoz, hogy folytatni kell
a túlköltekezés lefaragását.

Eddig bejöttek a koalíció azon
törekvései, hogy a költségvetés szigorú gazdálkodással
egyensúlyba hozható. Tudjuk,
hogy különösen nehéz lesz
2009-ben az általános világgazdasági recesszió közepette
tartani a megígért programok
megvalósítását és a költségvetés egyensúlyát. Az elfogadott koncepció tükrözi azt az
elszántságot, hogy a koalíció
nem enged a szirénhangoknak. Még nem tudni a parlament milyen megszorításokat
hoz a közszféra bérezésében,
vagy hogyan alakul az önkormányzatok
ﬁnanszírozása.

De azt tudjuk, hogy az önkormányzat közel 1 900 ember
munkáltatója és felelősséggel
tartozunk értük, hogy a munkájukat nyugodt körülmények
között folytathassák, minden
kispesti polgár megelégedésére. Mindenki tudja, hogy
kerületünk ingatlanvagyona
mostanra, már nem nyújt, további fedezetet a költségvetés
hiányának a pótlására. Minden beruházásunkhoz meg
kell teremteni a fedezetet. A
koncepció továbbra is számol
az új térﬁgyelő rendszer bővítésével, hogy a közbiztonság
tovább javuljon. Az iskola

és óvoda felújítások is a terv
szerint folytatódnak. Játszótereink és közparkjaink az új
előírások szerint kerülnek felújításra. A „zöldkommandó”
is zavartalanul folytathatja a
megkezdett munkáját. Az új
Közpark Kft. munkálkodására is számolunk bízva abban,
hogy a közmunkaprogram
nagyobb támogatást kap az
országgyűlés által elfogadott
költségvetésből és így látváynyosabb feladatokat is el tudnak látni úgy, hogy a kispesti
rászorultaknak munkát és
munkahelyet tudnak teremteni.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

A

költségvetés összeállítása és az azt előkészítő
költségvetési koncepció elkészítése mindig a vezetés
feladata. Az egyes költségvetési fejezetekre költendő
források amellett, hogy a
vezetés szándékait tükrözik,
függenek a külső körülmé-

nyektől is. Az elkészített tervezethez tudják hozzátenni
javaslataikat a vezetésben
nem résztvevők. Kispesten a
jelenlegi, és az ezt megelőző
ciklusban, a korábbiaktól
eltérően az úgynevezett
ellenzéktől érkező jobbító
szándékú javaslatok szinte
kivétel nélkül elvetésre kerültek, tehát értelmetlenné
vált azoknak még a felvetése
is. A jövő évre szóló koncepciót nem lehet a megelőző
évekéhez hasonlítani a külső
körülmények változásának
kiszámíthatatlansága miatt.
Valószínűleg emiatt a költségvetés
kisebb-nagyobb
mértékben el fog térni az

koncepcióban megfogalmazottaktól. A romló gazdasági helyzet rányomja önkormányzatunk lehetőségeire,
gazdálkodására is a bélyegét.
Ezért kellene elgondolkodnia a jelenlegi vezetésnek
azon, hogy máskor jobban
ﬁgyeljen oda az Összefogás Kispestért Egyesület
szakmailag megalapozott,
sokévi tapasztalaton alapuló
javaslataira. Sokkal többet
lehetne segíteni a kispestieken és a kispesti lakóközösségeken, ha megfogadták
volna azokat. Akkor nem
látványberuházásokra fordítottak volna és fordítanának
sok százmillió forintot, ha-

nem a lakosságnak hosszú
távon jelentős költségek
megtakarítását eredményező pályázatok bővítésére.
Mindannyiunk
érdekében
remélem, hogy Kispest, és
egyúttal az egész ország lehetőségeit alapvetően meghatározó pénzügyi-gazdasági környezet javulni fog.
Igaz, ehhez a parlamentben
helyet foglalóknak sokkal
felelősségteljesebben kellene a munkájukat végezni, és
legalább ebben a helyzetben
abba kellene hagyniuk az
elvtelen vitákat, és az ország
kiszipolyozását, magyarul a
saját és a pártok kasszájának
teletömését a közpénzekből.
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RÖVIDEN

Uniós források

Csaknem 48 millió forint támogatást nyert az önkormányzat az Államreform Operatív
Program
„Polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése
a közép-magyarországi régióban” című pályázatán a
közelmúltban. Az összeget a
polgármesteri hivatal működésének hatékonyabbá tételére
használhatja fel a kerület a következő két évben. A fejlesztések a nyitottabb, gyorsabb és
korszerűbb hivatal megteremtését segítik elő. Cél az, hogy a
hivatal legyen a kispestiekért,
és minél magasabb szintű
közszolgáltatásokat
nyújtson – tájékoztatta lapunkat
Vadon Etelka, a Társadalmi
Kapcsolatok Irodája vezetője.

Házassági
évfordulók

Ajándékokkal és ünnepséggel
köszöntötte az önkormányzat az ötven éve vagy még
régebb óta együtt élő kispesti
házaspárokat november 20-án
a városháza dísztermében. A
félévszázados
házastársaknak a kerület nevében Gajda
Péter polgármester gratulált.
Hangsúlyozta, családot alapítani, gyerekeket nevelni,
szeretetben együtt élni talán
a legfontosabb dolog az életben. Az ünnepségen Medgyes
Lászlóné idősügyi tanácsos
László Mária versének felolvasása után a polgármesterrel
közösen nyújtotta át az önkormányzat ajándékait. A kerület
öt éve indította el az idős
házasok köszöntését, idén 20
kispesti házaspárt ünnepeltek.

Román est

A román kultúra mutatkozott
be november 22-én az Üllői
úti Szabó Ervin könyvtárban. A zord időjárás ellenére
sokan voltak kíváncsiak a
Kispesti Román Kisebbségi
Önkormányzat
rendezvényére. Gaáli Sándorné elnök
köszöntőjét követően Szitkó
Etelka és Szitkó László román
és magyar nyelvű dalokkal
szórakoztatta a közönséget, a
Cerbur de Aur együttes táncokat mutatott be. A program végén román ételkülönlegességeket kóstolhattak a vendégek.

A tudás könyvei

Kamaszoknak írt ifjúsági regényt „A tudás könyvei” címmel
az Erkel iskola igazgatója, november 28-án író-olvasó találkozón mutatták be H. Vidra Gabriella friss kötetét a kispestieknek.

A

hosszas kutatómunka előzte,
eredményét pedig kalandos regénnyé gyúrta a kispesti írónő.
Hősei rengeteg fantasztikus kalandba keverednek, felfedező
útjuk során megismerkednek
a földrészek történelmével,
földrajzával és szokásaival.
Útjuk során széles körű ismeretekre tesznek szert, így maga
az olvasó is sokat megtudhat a
távoli népekről. „A tudás könyvei”-t jellemzően sok humor,
számtalan érdekes és furcsa
esemény teszi még izgalmasabb olvasmánnyá. A történet
Wekerletelepen kezdődik, majd
ide is térnek vissza ifjú kalandorai, a lapokon kerületi helyszínekre és az Erkel iskolára is
ráismerhet a ﬁgyelmes olvasó.
Az írónő elmondta, szereplői
létező személyek – az iskola
dolgozói, tanárok és diákok –,
akik természetesen név nélkül

Munkarendváltozás az év végén
Tisztelt Ügyfeleink!
A szociális és munkaügyi
miniszter 16/2008.(IX.26.)
SZMM rendelete, valamint
az önkormányzat képviselő-testületének
23/2008.
(VI.20.) rendelete alapján a
polgármesteri hivatal 2008.
december 22-től 2009. január
4-ig igazgatási szünetet tart.

Elhunyt
Ambrusek István, Kispest
díszpolgára
november
26-án váratlanul elhunyt.
Temetésére 2008. december 17-én, 10:30 órakor a
Kispesti Újtemetőben kerül sor. Ambrusek Istvánt
Kispest
önkormányzata
saját halottjának tekinti.

Ezen időszakban az ügyfélfogadás szünetel.
A hivatal 2008. december
19-én 8.00 órától 17.30 óráig
tart ügyfélfogadást, december 20-án zárva tart. Megértésüket köszönöm.
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
jegyző

HÍREK

SPORT

KULTÚRA

wekerletelepi találkozón az
elsőkötetes írónő hangsúlyozta, olyan könyvet akart írni,
amellyel legfőképpen a gyerekek érdeklődést igyekezett felkelteni azért, hogy megértsék,
jó olvasni, és megszeressék a
tudást. Mint mondta, „a tudás
érték, ne hagyjuk, hogy a ﬁatalok a butaság áldozataivá
váljanak”. 21 év pedagógusi
tapasztalata alapján állította,
hogy a mai gyerekek ugyan
rengeteg információ között élnek, de ennek ellenére nagyon
felszínes a tudásuk. A kötet
nem titkolt célja a ﬁatalok ismereteinek bővítése, éppen
ezért H. Vidra Gabriella több
földrészen is játszódó könyvében a népek történetét, kultúráját úgy igyekezett átadni,
hogy az a kamaszok számára
könnyen befogadható legyen.
Megtudtuk, a regény megírását

2008. december 5.

vagy más néven jelennek meg
a történetben. Megtudtuk,
amikor 2006-ban hozzálátott
az íráshoz még nem tervezte
több kötetesre a regényt, de
annyi információ gyűlt össze,
hogy már javában dolgozik a
folytatáson, melyben szinte az
egész világot bebarangolják
ﬁatal hősei. H. Vidra Gabriella Kispesten él és dolgozik,
magyar nyelvet és irodalmat
tanít felső tagozatos gyerekeknek, és vezeti a kispesti Erkel
Ferenc iskolát. Szakmai pályafutása alatt a tanári lét minden
lépcsőfokát végigjárta, a kamaszok rezdüléseit jól ismeri,
hiszen 21 év alatt rengeteg
tréfás, érdekes helyzetet éltek
át együtt. Könyve alapanyagát ezek az élmények adják.
A november 28-i könyvbemutatón Gundy Tóth Bálint olvasott fel részleteket a kötetből.

SZILVESZTERI
BÁL
Már kaphatók belépők!
2008. december 31. szerda
20-04 óráig
Szilveszteri bál
A FRANKIE BROTHERS
zenés-táncos showműsora
Egy fantasztikus produkció
az 1930-as évek Amerikájának swinghangulatával.
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.

Új műfüves pálya

A Budapest Honvéd november 20-án felavatta új műfüves pályáját.
A játékteret a Bozsik-stadion korábbi salakos pályának helyén, a
főbejárat mellett alakították ki.

A

FIFA egycsillagos minősítésű, 100×64 méter méretű
pálya alig több mint másfél
hónap alatt készült el, az elérhető legjobb minőségű műfű
felhasználásával. (Európában
is csak kevés helyen futballoznak még ilyen pályán.) A
játéktér alatt vízelvezető rendszer található, valamint kiépítettek a világítást, és emellett
elkészült egy 204 fő befogadására alkalmas mobillelátó
is, így a pálya NB II-es mérkőzések rendezésére is engedélyt kapott. A beruházás teljes összegét a Honvéd FC és
a Magyar Futball Akadémia
tulajdonosa, a Hemingway
Group állta. Az edzések mellett itt játssza majd felkészülési és Ligakupa-találkozóit a
Honvéd első csapata, valamint
bajnoki mérkőzéseit a Honvéd B-csapata és a Magyar
Futball Akadémia együttesei.

Gács Pál, a Honvéd FC ügyvezetője vágta át a szalagot

DÍJAZÁS

Többszörös véradók elismerése

A sokszoros véradókat a Véradók napja alkalmából köszöntötte a
Kispesti Véradók Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt Dél-pesti
Szervezete november 21-én a városházán.

Ü

nnepi beszédében Gajda
Péter polgármester az
egyesület szerepét méltatva
hangsúlyozta, „olyan tevékenységet végeznek, amelyet
nem lehet elégszer megköszönni”. Szám László, a Vöröskereszt budapesti szervezetének gazdasági igazgatója
arról beszélt, hogy évről évre
egyre nehezebb megszervezni
a véradásokat, ezért kiemelt
tiszteletet érdemelnek azok,
akik önkéntes szolgálatot
teljesítenek, és akik, ha kell,
vérükkel segítenek mások
gyógyulásában.
A sokszoros véradóknak,
köztük dr. Istvánﬁ Sándor
jegyzőnek, Vinczek György
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Iktató

Kispest önkormányzata pályázatot hirdet iktató munkakör
betöltésére 1 fő részére.
Feladat: A beérkezett ügyiratok érkeztetése, iktatása.
Elvárások: középiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: irattárosi tanfolyam.
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, mely részletezi eddigi
tevékenységét, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok
másolatával, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány
másolatával.
A kinevezés 1 fő részére határozatlan időre szól 6 hónapos
próbaidő kikötése mellett.
Díjazás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) szerint.
Benyújtási határidő: 2008. december 17.
A jelentkezés benyújtási helye
és további információ: Postai
úton vagy személyesen: Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Irodára (1195 Budapest,
Városház tér 18-20. I. emelet
53. szoba) Hivatkozásként kérjük feltüntetni: „iktató” megjelölést. További információt a
347-4685 számon kérhetnek.

Közmeghallgatás
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

alpolgármester és Somogyi
Lászlóné a véradó egyesület
vezetője adták át az elismeréseket.

Az ünnepi műsorban a Vass
Lajos Általános Iskola diákjai, valamint a Csepeli Zeneiskola növendékei léptek fel.
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Fotósarok

„Fotósarok” címmel Nyitrai
Ferenc képeiből nyílt kiállítás
a Suhi presszóban november
21-én. A rendhagyó helyszínű
tárlatot Skoda Éva festőművész
nyitotta meg, aki elmondta,
először kétkedve fogadta, hogy
egy presszó is kiállítótérként
szolgálhat, de meglátva a fotókat bebizonyosodott számára,
van létjogosultsága a kezdeményezésnek. Hangsúlyozta,
a kiállítás ráirányítja arra a
ﬁgyelmet, hogy akár szórakozóhelyek is szolgálhatnak otthonául a művészetnek. A tárlat
a vállalkozó kedvű vendégekről készült képeket mutatja be
a presszó egy szegletében. A
fényképeken megjelenő arcok,
karakterek egyfajta dokumentumként személyes történetekről, életsorsokról mesélnek a
betérő vendégeknek. A kiállítás december végéig tekinthető
meg (Kossuth L. u 162.).

WIFI

Ingyenes internet

Ingyenesen lehet internetezni
a Kós Károly téren, valamint a
Templom tér felújított részén
az arra alkalmas eszközzel a
HotSpot – nyilvános, vezeték
nélküli (WiFi) internet hozzáférési pont – jóvoltából.
A Kós Károly téri WiFi-azonosítója:
KISPEST_WEKERLE
A Templom téri WiFi-azonosítója:
KISPEST_TEMPLOM_TER

SPORT

Olimpikonokkal
ünnepelt az uszoda

H

úsz éve nyitotta meg kapuit a kerület népszerű sportintézménye, a Kispesti Uszoda. A jubileum alkalmából
úszóversenyeket
rendeztek
november 29-én a Simonyi
Zsigmond utcai létesítményben. A rendezvény sikerét mi
sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy zsúfolásig megtelt
sportolókkal és nézőkkel a
jeles napon az uszoda. „Enynyi ember egyszerre itt még
soha nem volt az eltelt két
évtizedben” – mondta büszkén lapunknak Lángi Gábor
igazgató. Tizennyolc kategóriában összesen 634-en – alsós és felsős diákok, szülők és
tanárok – vágtak neki a távnak
az érmekért, és a versenyeket még mintegy 300 szülő
is ﬁgyelemmel kísérte. A rekordszámú érdeklődő minden
bizonnyal az úszó olimpikonoknak is köszönhető volt, hi-

szen Cseh Lászlóval, Gyurta
Dániellel, Güttler Károllyal és
Vermes Albánnal is találkozhattak a kispestiek. A versenyzők Gajda Péter polgármester
köszöntője után vágtak neki a
távoknak, majd a legjobbak-

nak Vinczek György alpolgármester közösen nyújtotta át az
olimpikonokkal az érmeket.
Az összesített versenyt a Kós
Károly iskola nyerte meg,
így ők kapták a Kispest Kupa
vándorserleget.

Pályázat kompetenciafejlesztésre
smét lehetőség van Európai
Uniós kompetenciafejlesztés
pályázatok benyújtására. A
korábbi évekkel ellentétben
azonban a nevelési-oktatási
intézmények önállóan nem pályázhatnak, hanem a fenntartónak, tehát az önkormányzatnak
kell benyújtani a pályázatot,
melyre 2009. február 16-ig van
lehetőség.
A kispesti pályázatban előreláthatólag 3 óvoda, 3 általános iskola és 1 gimnázium fog szerepelni: a Bóbita Óvoda, a Hársfa
Óvoda, a Százszorszép Óvoda,
az Eötvös József Általános Iskola, a Bolyai János Általános
Iskola, a Vass Lajos Általános
Iskola és a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium. A pályázatba
bevonható intézmények számát
a pályázati kiírás korlátozza, de
előreláthatólag 2009 tavaszán
ismét lesz lehetőség további
intézményekkel pályázni.
Az önkormányzat összesen
113 millió Ft-ra pályázik, az

uniós forrásból lehetőség nyílna többek között a Nemzeti
Alaptanterv szerinti kompetenciaterületek fejlesztésére,
modern pedagógiai módszerek
bevezetésére,
pedagógusok
továbbképzésére.
Minden
résztvevő intézményre szakmai
feladatterv fog készülni a pályázat előkészítése során, mely
részletesen tartalmazza azokat
az elemeket, amelyeket nyertes
pályázat esetén fog megvalósítani az intézmény.
A pályázati kiírás részleteit az
alábbi honlapon ismerhetik
meg: www.nfu.hu, TÁMOP3.1.4./08/1 Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés
– innovatív intézményekben.
A pályázat általános részeiről a
Társadalmi Kapcsolatok Irodáján (Vadon Etelka, 347-4507,
vadonetelka@hivatal.kispest.
hu), az intézmények tervezett
szakmai programjairól pedig
az alábbi elérhetőségeken lehet
érdeklődni:

Bóbita Óvoda:
Gábori Anikó (357-9314,
bobita@ovoda.kispest.hu)
Hársfa Óvoda:
Bogdányné Horváth Ildikó
(357-4155, harsfa@ovoda.
kispest.hu)
Százszorszép Óvoda:
Lassu Béláné (282-9364,
szazszorszep@ovoda.kispest.
hu)
Eötvös József Általános
Iskola:
Végh Judit (280-5252,
eotvos@iskola.kispest.hu)
Bolyai János Általános Iskola:
Oláhné Csatlós Erzsébet
(282-8632, bolyai@iskola.
kispest.hu)
Vass Lajos Általános Iskola:
Siposné Kaszonyi Andrea
(280-5616, vass@iskola.
kispest.hu)
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium:
Fencz Györgyné
(347-9040, imnazium@deak.
kispest.hu)

HÍREK

RÖPLABDA

Szettet rabolt a Kispest SE

A Magyar Kupa nyolc közé jutásért röplabdacsapatunk a tavalyi
kupagyőztes és magyar bajnok Kométa Kaposvár csapatával került
össze. Mindenki sima és gyors meccsre számított, azonban nagy
meglepetésre a Kispest SE derekasan helytállt a sokkal esélyesebb
ellenfelével szemben.

A

UNIÓS FORRÁSOK
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z idei szezonban nézőcsúcsot hozó mérkőzés
kitűnő hangulatban kezdődött,
melyet tovább fokozott Kerekes Balázs dj show-ja. Az
első szettben a kaposváriak
bár folyamatosan vezettek, de
nem tudtak igazán meglépni
tőlünk. Szívósan küzdöttünk,
próbáltuk lelkesedéssel ellensúlyozni az óriási magasságkülönbséget, az első szettben
elért 18 pont önmagában is
dicséretes. A másodikban tovább javult a nyitásfogadásunk és mezőnymunkánk, ráadásul támadásaink befejezése

kifejezetten jó volt. A magas
kaposvári sánc gyakran nem
tudott mit kezdeni ütéseinkkel
és hihetetlen érzés volt végig
vezetve megnyerni a szettet a
láthatóan meglepett kaposváriakkal szemben. A 3. szettben
is megszorongattuk ellenfelünket, bár a sáncunk felett
több kaposvári bomba landolt
védhetetlenül a térfelünkön,
de továbbra is jól tartottuk magunkat, 21 pontot gyűjtöttünk.
A 4. szettben megmutatkoztak
a fáradtság jelei csapatunkon,
de azért így is képesek voltunk
szép megoldásokra.

Külön kiemelendő Adler Balázs pontot érő szép ütése, de
az egész csapat (Deli Gábor,
Deli Balázs, Simon László,
Csorba Csaba, Kürtösi Attila,
Gyulai Géza, Mészáros Róbert és Paizs Attila) jól teljesített a másfél órás meccsen.
A Kométa Kaposvár megérdemelten jutott tovább a legjobb
nyolc közé, de mi is büszkék
lehetünk a helytállásunkra.
Reméljük, hogy ez lendületet
ad és a csapat a bajnokságban
is képes lesz ilyen küzdőszellemre és játékra.
P.A.

ADY-HÉT

Sokszínű programok

Ady-hetet tartottak a magyar irodalom
egyik legnagyobb költőjéről elnevezett általános iskolában.

A

dy-hetet tartottak a magyar irodalom egyik legnagyobb költőjéről elnevezett általános iskolában. Az
egyhetes eseménysorozat a
híres poéta emléktáblájának
ünnepélyes megkoszorúzásával kezdődött november

17-én. Az Ady-hét változatos
programjai között lovagi torna és udvarhölgyképző iskola
is szerepelt, de az ügyességi
és a sportversenyek sem
hiányoztak a kínálatból. A
szórakozás mellett az ismeretszerzés is szerepet kapott

WEKERLE CENTENÁRIUM

December 16. Kós K. tér 14
órától,
Wekerle Étterem 15 órától:
Kós Károly emléknap születésének 125. évfordulóján.

Programok
December 1-től:
Adventi Gondolatnaptár.
Advent idején, a Wekerlei
Társaskör Egyesület (WTE)
irodájának ablakában (Kós K.
tér 10.) 24 idézet váltja egymást, felfedve a bele rejtett
gondolatokat.
Sétáljanak arra, és vigyék
haza magukkal ezeket a gondolatokat!

December 17-ig:
Karácsonyi adománygyűjtés
(WTE).
Nyitvatartási idő:
H-Cs: 9-12 és 15-18 óráig
P: 9-12 óráig.
A rászorultaknak leginkább
tartós élelmiszerre van szükségük. Együttérző segítségüket köszönjük!

az Ady iskola hagyományos
rendezvényén,
versmondó
versenyen, versillusztrációk
készítésében, és a Bod Péter
Könyvtárismereti versenyen
is összemérhették képességeiket a diákok, de a tanulók
megnézték a KMO különleges kiállítását, a Magyar
Királyok Történelmi Panoptikumát is. Filmvetítések,
egészségnap és egy igazi
csemege, irodalmi kávéház
is szerepelt az események
között. A tartalmas hét programjait november 21-én este
Ady-bál zárta.
December 20. 16 órakor (Kós
Károly tér): Wekerlei Karácsonyfa díszítése.
Keresse a programok részletes
plakátját is!
A WTE honlapja:
www.wekerletelep.eu
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KIÁLLÍTÁSOK

Kispesti
művészek

Az iparművészeti múzeumban
„Craft és Design” címmel nyílt
kiállítás, melyen Czeglédi Júlia
és Prohászka Margit textiljei is
láthatók. A tárlat 2009. január
11-ig látogatható. Hernádi Paula a következő kiállításokon
mutatja be munkáit: a Budafoki Művelődési Központban a
Tűzzománc-művészek Magyar
Társasága keretében december 3-tól, a Duna Galériában
december 10-től, valamint az
Elektrográﬁai Társaság tagjaként a Professzorok Batthyány
körének kiállítótermében december 9-től.

TÁMOGATÁS

Köszönjük!
A Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesületének (KINYE) elnöksége
hálás köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-át
egyesületünknek
ajánlották
fel. Ez a támogatás hozzájárul
ahhoz, hogy tagjaink jobban
érezzék magukat klubjainkban,
valamint Budapest és környéke
nevezetes helyeinek megtekintéséhez szükséges a belépők kiﬁzetésére (múzeumok,
emlékházak). Tisztelettel arra
kérjük támogatóinkat, hogy a
jövőben se feledkezzenek meg
egyesületünkről, amit előre is
hálásan köszönünk.
A KINYE ELNÖKSÉGE
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KÖZLEMÉNYEK

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

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

2.sz. választókörzet

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

3.sz. választókörzet

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

4.sz. választókörzet

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

5.sz. választókörzet

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

6.sz. választókörzet

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

7.sz. választókörzet

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

8.sz. választókörzet

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

9.sz. választókörzet

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

10.sz. választókörzet

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

11.sz. választókörzet

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

12.sz. választókörzet

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

13.sz. választókörzet

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

14.sz. választókörzet

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

15.sz. választókörzet

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

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

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

Rejtvény
Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Dr. Istvánfi Sándor

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

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2008.
december 16. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Jaj, már délután öt óra? Mennem kell fejni.”.
Nyerteseink: Morava Piroska (Jókai utca), Horváth
György (Zrínyi utca). A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Listás képviselõ

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

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor

2008. december 5.

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra.
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és

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

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

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

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi
előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 18 óra.
Minden második héten 9 órakor gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”: minden hónap utolsó
szombat estéje.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 órakor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel 6 (rorate) és 18 órakor. Vasárnap: 7, 8.30, 10 és 18 órakor. szerdán 6.30-kor és csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor
rózsafüzér és litánia. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig
de. 9–12 és du. 4–5 óráig.
Programok a közösségi házban:
Bibliaóra kedden de. 9-kor. Játszóház kisgyermekek
részére szerdán de. 9.30-kor. Felnőttek részére alapvető katekézis dec. 17-én este 7 órakor a közösségi házban.
A Biblia éve alkalmából dec. 8-án este 7 órától „A Biblia
hit könyve” címmel a Szentírás összefoglaló bemutatása, Dr. Rózsa Huba professzor előadása.
Családi közösség részére összejövetel dec. 15-én este 8
órakor. Adventi lelkigyakorlat dec. 12-én, 13-án, 14-én
az este 6 órai szentmiséken. Vezeti: Dr. Jelenits István

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.
December 13., 15 óra: Karácsonyi ünnepség.
December 25., 10 óra: Karácsonyi istentisztelet.
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RENDEZVÉNYEK
December 10. szerda 18 óra
Csillaggyújtás – micsoda ünnep,
a Tárt Kapu Színház előadása
A részvétel díjtalan!
December 13. szombat 11 óra
Bohócparádé
- Dittmár Show
A műsorban látható lesz: IRINA
és RÓMEÓ – a kutyaszámmal,
BOHÓCBOBÓ – komikus tányérszám, TRIO ROLLERS
–
egykerekű
bicikliszám,
ZSONGLŐR és bohóctréfák
Belépődíj: 700 Ft
December 13. szombat 18 óra
Dallamok szárnyán
A Kispesti Gyöngyvirág Kórus
és az Obsitos Fúvószenekar ünnepi koncertje
Vezényelnek:
Borhy Csilla, Dohos László
(Liszt díjas) és Fejes István karnagyok
Belépődíj: 500 Ft
December 17. szerda 17 óra
„Játszd el, én meg-nézem!”
Középiskolák komolyan vicces
bemutatkozása I.
A belépés díjtalan!
December 17. szerda 18 óra
A Kispesti Kisszínház
karácsonyi ajándékműsora
A részvétel díjtalan!
December 19. péntek
19 – 22.30 óráig
Kánaán klub
- „Karácsonyi” Kánaán koncert
az ünnep jegyében
- Télapó, ahogy ritkán látjuk
(nem hétköznapi, de Ő is csak
egy ember)
- Ünnepi karaoke és ünnepi süti, ropi, tánc, móka, kacagás...
Belépődíj: 1 500 Ft
December 20. szombat 19 óra
Karácsonyi ajándékkosár
Mágnes Színház karácsonyi
műsora
Belépődíj: 500 Ft
December 21. vasárnap 11 óra
Táncház a Kolompos együttes
közreműködésével
Közeledik a karácsony
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft,
gyerek 700 Ft.
Már kaphatók belépők!
December 31. szerda 20-04 óráig
Szilveszteri bál

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

KIÁLLÍTÁS
Előtér Galéria
December 19. péntek 18 óra
Szurcsik József festőművész kiállítása. A kiállítást megnyitja:
Nagy T. Katalin művészettörténész. A kiállítás megtekinthető:
2009. január 15-ig
KLUBOK
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 Kisfaludy u. felől
Gyermek csoport (6-15 éves korig): hétfő 15 – 17 óráig. ismerkedés az anyagokkal, rajzolás,
festés, mintázás, szobrászkodás,
kézműves munkák...
Fiatal csoport (16 éves kortól):
szerda 15-18 óráig. Önismeret
a képzőművészet eszközeivel.
Rajzolás, festés, kerámiázás,
korongozás, mázazás, kosárfonás...
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
péntekenként
16.30 – 17.30 óráig
Salsa women style
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,
csütörtök 18.30 – 19.30 óráig
Hastánc
Kezdőknek:
szombat 10 – 11 óráig
Középhaladóknak:
hétfő 17.30 – 18.30 óráig
és csütörtök 18 – 19 óráig
Haladóknak:
hétfő 18.30 – 19.30 óráig
Fellépő csoport:
hétfő 19.30 – 20.30 óráig
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
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KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
A FRANKIE BROTHERS
zenés-táncos show műsora
Egy fantasztikus produkció az
1930-as évek Amerikájának
swinghangulatával. 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.

2008. december 5.

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
Kismamatorna
Hétfő, szerda 9 – 10 óráig
Kispesti Amatőr
képzőművészek
Hétfő, 14.30 – 17 óráig
Vezeti: Udvari Hajnalka iparművész, tanár
A részvétel díjtalan!
Latin show tánc
13 éves kortól
Hétfő 17.30 – 18.30
Latin tánc gyerekeknek
a Miguel és Timi Stúdió szervezésében 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.
Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek:
Hétfő, szerda 17 – 18 óráig
Haladóknak:
Kedd, szerda, csütörtök
17 – 18 óráig
Versenyzőknek:
minden nap
Modern Ving Tsun Kung Fu
12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15 – 20.45
óráig
Shaolin Kung-fu
8 éves kortól. Szerda 18-20,
szombat 9 – 11 óráig
Tai ji guen
Hétfő 18 – 20 óráig

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

KIÁLLÍTÁS
A dorogi művésztanárok kiállítása december 3-tól 18-ig
látható.
A Wekerle Centenárium rajzpályázatának képei december 9-ig
tekinthetők meg.
A kiállításokat munkanapokon
8.00-20.00 óráig látogathatják.

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb
– gyerekeknek és felnőttek
BETLEHEMES JÁTÉK
Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt
mese. Élő magyar népzenei
táncház mesével.
December 12. 16.30 – 17.30

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, éneklés, ritmushangszerek használata és közös mozgás a legkisebb
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30 – 17.10
(utolsó: dec. 8.)
BABASZÍNHÁZ
Interaktív babaszínház a 1-4
éves korig, változatos mesékkel,
játékokkal és előadókkal. Itt
szabad beleszólni, odaszaladni,
részt venni az előadásban!
Kedd 17.00 – 17.45
(utolsó: dec.16.)
ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mini bábszínház, mese
és bábkészítés a gyerekeknek és
szüleiknek.
Szerda 10.30 – 11.15
(utolsó: dec.17.)

zötyögés, a térben való mozgás
minden örömével. Speciális tornaszerek használata.
Péntek 9.30 – 10.15 és 10.15
– 11.00 (utolsó: dec.12.)

megtanuljuk a
bábkészítés
fortélyait rövid mesék, versek
felhasználásával.
Hétfő 16.00 – 17.30
(utolsó: dec.15.)

BORIBABA TORNA
Babatorna 1 éves kortól 3 éves
korig hétfőtől csütörtökig délelőttönként
Babatorna, ikertorna. A baba
torna után szervezett beszélgetésekre, tanácsadásra, tapasztalatcserére van lehetőség.
Törptorna ovisoknak szerdán
16.00 – 16.45-ig.

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
(utolsó: dec. 8.)

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak
3 éves korig.
Szerda 16.00 – 16.30 és 16.45
– 17.15 (utolsó: dec.17.)

OVISOKNAK
ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a
zene és a mozgás művészetével.
Rengeteg játék, dalok kedves,
családias légkörben.
Hétfő 17.10 – 17.50
(utolsó: dec. 8.)
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló alkotás játékos
formában, különleges eszközöket
és technikákat próbálunk ki.
Csütörtök 17.00 – 18.30
(utolsó: dec.11.)

KISISKOLÁSOKNAK

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozások a legkisebbeknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig. Festés,
nyomdázás, gyurmázás, szórás,
ragasztás mesével, dallal, játékkal. Előzetes jelentkezést
kérünk!
Csütörtök 9.00 – 9.30, 10.00
– 10.30 (utolsó: dec.11.)

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 7 – 13 éves korig.
Festünk, rajzolunk, nyomatokat
készítünk, különleges eszközöket és technikákat próbálunk
ki (kollázs, montázs, frottázs,
monotípia, akvarell, viaszkarc
stb.).
Csütörtök 17.00 – 18.30
(utolsó: dec.11.)

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

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző
anyagokkal, és azok felhasználási lehetőségével ismerkedünk,

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) (utolsó : dec. 18.),
18.00 – 19.30 (12 év fölött)

FIATALOKNAK
MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. Sajtó műfajok,
szerkesztési gyakorlatok, rádiózás, interjúkészítés, médiaelemzések, a televízió világa és az
internet. Látogatás szerkesztőségekbe, stúdiókba.
Hétfő 18.00 – 19.30

FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS KEZDŐ ÉS
HALADÓ
20 órás tanfolyam kezdőknek,
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szinten.
Csütörtök 17 – 21
SZABÁS - VARRÁS HALADÓ
Két hónapos tanfolyam. Egyéni
szabásminták készítése. Tervezett ruhadarabok: szoknya,
ruha, blézer, kosztüm.
Kedd 18 – 20
FAZEKAS TANFOLYAM
Három hónapos, 24 órás tanfolyam felnőttek részére. Korongozás, mázazás, használati és
dísztárgyak készítése. A kész
munkákat kiégetjük. Kezdők és
haladók egyaránt jelentkezhetnek.
Hétfő 18 – 20
(indul: 2009. január 12.)

JÓGA A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely
belső harmóniához, örömhöz,
egészséghez, a test-lélek-szellem harmóniájához vezet. Hajlékony, ﬁatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta
gondolkodást eredményez.
Hétfő 9.00 – 10.30.
Szerda 18.00 – 19.30
TERHES TORNA
Három hónapos kortól ajánljuk
várandós kismamáknak. Képzett gyógytornász vezetésével
elsajátíthatják a speciális torna elemeit, amely a szüléshez
szükséges ﬁzikai felkészülést
is segíti. Előzetes jelentkezés
szükséges!
Kedd 15.30 – 16.30
TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 – 20.30 haladó,
kedd 18.00 – 18.50 haladó, 19.00
– 19.50 kezdő.

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is.
December 9. kedd 9 – 12
December 11. csütörtök 17 – 20
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása, előadások.
Hétfő 18 – 21 (utolsó: dec. 15.)

HIRDESSEN
A KISPEST
ÚJSÁGBAN!

TEL./FAX: 260 2449
UJSAG@KISPEST.HU

20

2008. december 5.

HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Dual, Schneider. Tel.: 06/20-531-7638,
06/20-542-3529
Festést, mázolást, ajtó-, ablak-, csempe
mosást; szőnyeg, kárpit, bőrkárpit, autó
kárpit tisztítást vállalok, otthonában.
Tel.: 06/70-50-20-131
Lakásfelújításhoz, vásárláshoz állami
támogatás igényelhető. Lakáscélú támogatott forinthitel : THM 5,23 – 12,67 %
között. Telefon: 06-30-269-0946
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja
szőrme bundák átalakítását, javítását,
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX.,
Jáhn Ferenc u.162. Tel.: 282-4247
Teljes körű központi fűtés, víz-,gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje.
Víz-, és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást, családi házak szigetelését, színezését, lomtalanítást, konténer rakást,
ablakcserét, kisebb munkákat, garanciával, ingyenes árajánlattal. Telefon:
06/30-33-12-170
OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-,
kőművesmunkák, lapostető-szigetelés,
régi tetők felújítása garanciával, palatetők javítása. Tel.: 06/20-439-0846, 2580846, e-mail: olci@t-online.hu
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TELEFON.: 280-1271,
06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind
az „Építő 98” BT. Tel.:06-70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 0670-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.:06/70-381-7402
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése.
Igényes, precíz szakmunka, megbízható
szakemberek. Ingyenes felmérés! Tel.:
06/20-537-8099, 295-3998
Decemberben MŰKÖRÖM 3000 Ft.,
beépített díszekkel, színes és csillám
zselével. Tel.:06/70-251-3843, Ani.
NŐI, FÉRFI HAJVÁGÁS árából 500
Ft., engedmény Zsuzsinál, Tel.:06/20562-2328. Álló szoláriumban csöveket
cseréltünk! Cím: 1191. Bp. Kosárfonó u.
28 /Szöszi szalon/
Női-férﬁ-gyermek FODRÁSZ házhoz
megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák
készítése, otthonában. Köszönöm hívását, Tel.:06/20-358-7229
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI
TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.:
06/20-317-08-43

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa akció! Kerületieknek
5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Bútorgyártás, konyha- és szobabútor
egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 0630-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Telefon:
06/20-416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, megbízható rakodókkal. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2144-235, 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, 282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni
elképzelések alapján, Bosch, Siemens,
Teka háztartási gépek kedvező áron.
Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd:15.00-19.00,
Szombat:08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc,
Aranyeső u.2. Tel.: 317-0797, 06/20-9221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás,
Délpesti
Gyorsszervíz!
Minden típusú háztartási gép javítása
garanciával! Mikrosütők sugárzásmérése! Bármilyen gép javításánál ingyenes!
285-34-88, 06-30-9-50-17-17
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve
helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 2814249, 06/30-931-5840
Könyvelés, bérszámfejtés, társas és
egyéni vállalkozások részére, teljes körű
ügyintézéssel. Minőségi munka, korrekt
áron. Kovács Julianna mérlegképes
könyvelő. Tel.: 06-70-364 1244
Zár-lakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár
szerelés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.:
06/30-961-37-94

nált parketta lerakását vállaljuk rövid
határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. Hívjon bizalommal! Tel.:
06/30-505-8982, 06/20-805-6743
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás,
szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és
tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.:
06/30-345-7130
Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik,
teljes körű ügyintézés az árajánlattól a
felmérésig. Német Kömmerling, 5-5 év
garancia, 3 rétegű üveggel, K=0,6-0.8
hő- és hangszigetelés, 25%, 30%, 33%
akciós kedvezménnyel. Szakszerű beépítés, Cím: XX. Nagysándor J.u.50.
Tel.-fax:28405-50, Mobil: 06-70-949-7690, E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás, teljes
lakásfelújítás megbízható szakemberekkel. Tel.: 06/70-661-4614
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 felmutatójának!
Gyakorlott mozgás és masszázsterapeuta
szolgáltatásai: gyógy- és sportmasszázs,
nyirokmasszázs, ízületi fájdalmak kezelése mézmasszázzsal és egyénre szabott
gyógytornával, alakformáló, izomregeneráló kezelések. Kérésre ingyenesen
házhoz megyek. 1196. BP. Zrínyi u. 116.
Tel.: 06/30-308-3501
TÜZELŐ
ÉPÍTŐANYAG
TELEP
KÍNÁL TÜZIFÁT, SZENET, ÉPÍTŐANYAGOT
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, SZÉNRE VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNY. UGYANITT
GÉPI FÖLDMUNKA Rendelés: 1205,
Budapest, Mártírok útja 29. Tel.:2835190, 20-3123-286
AJÁNDÉKOZZON karácsonyra kedvező áron portrét. Fotóról elkészítem családtagja portréját. Tel.: 06/20-914-9204
Víz-, gáz-, fűtésszerelő korrekt áron,
garanciával! Nincs kiszállási díj, nincs
felmérési költség. Kérem, hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/9919-474., www.
szilagyivizgazfutes.hu.
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését.
Telefon: 281-1320, 06/20-360-9129
INGATLAN
XIX. Petőﬁ utcai, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje felújított,
kertes házrész saját, 178 nm-es kertrészszel, sürgősen eladó. Iá.: 17 M. Ft. Kép
megtekinthető: http://www.luxusweb.
extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés,
ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80625-647, 06/20-467-7693

ELADÓ WEKERLEI INGATLANT,
TÁRSASHÁZI LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT KERESÜNK ITT A KERÜLETBEN, VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE... HATÉKONY, SIKERES KÖZVETÍTÉS...
HITELÜGYINTÉZÉS, JOGI TANÁCSADÁS... supsa ingatlaniroda... Tel.: 0630-830-1179

Budapesten és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást, lami-

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült 90 nm-es családi ház, fsz: ame-

rikai konyhás, nappali + 1 szoba, +
fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba +
fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses,
gáz cirkófűtéses, telefon UPC, 340 nöl
panorámás telekkel, szépen gondozott
kert, gyümölcsfákkal, borospincével.
Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235,
06/30-251-9135
7,6 M FT IRÁNYÁRON XIX., CSOKONAI U. ERKÉLYES, 35 NM, 1,5 SZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ ÖRÖKLAKÁS
ELADÓ. 06-30-919-7375
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati
lakást elcserélnék, 1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70-516-2333
XIX. kerületben a Kazinczy u.-ban,
37 nm-es magasföldszinti lakás, nagy
konyhás, világos, 9 M Ft-ért eladó. Tel.:
243-1484, 06/70-513-5832
Kispesten eladó kertes ikerház, ami
különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós.
150 nöl-es kerttel. Ára: 17.2 M. Ft. Vagy
elcserélném nagyobb kertesre. Tel.:
06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron
van egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M.
Ft. Tel.: 06/20-427-4559
Pest megyében, Apajon, új családi ház
eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos.
1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M. Ft.
Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs,
hat szobás családi ház eladó, garázzsal,
irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Telefon:
06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, egyedi megoldásokkal,
erkéllyel, pincével. Új nyílászárók,
biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen
felújítva. (Lehetőség + 1 vagy 2 állásos
garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft.
Tel.: 06/70-319-3427
Eladó Wekerlei 12 lakásos társasház
I. emeletén, 52 nm-es, erkélyes lakás,
beépített konyhabútorral (garázs + zárt
kertrész, melléképülettel) 14,5 M Ft.-ért
eladó. Érd.: 06/20-448-9957
XIX. Corvin krt. garzon házban, metrónál, 32+4 nm.-es, erkélyes, liftes, napfényes, csendes lakás, alacsony rezsivel
eladó. Vízóra, Szabályozható távfűtés,
biztonsági kamera. Ár: 8,2 M. Ft. Tel.:
357-37-42, 06/20-80-60-460
XIX. kerületben a Kazinczy u.-ban, 37
nm-es, mfsz-i lakás, nagy konyhás, világos, 9 M Ft-ért eladó. Tel.: 243-1484,
06/70-513-5832
Új építésű ikerház, XIX. kerület, Újvidék utcában eladó. 30,5 M. Ft. áron
eladó. Tel.: 06/20-9-251-004
XVIII. KISZ-en, kockaházban, 50
m 2-es, I. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros lakás, 2 külön nyíló szobával,
ablakos fürdővel, külön wc-vel eladó.
IRÁNYÁR:13,3 M Ft. TEL.:06/30-9546019
Kispesten egyedi fűtésű, 2 szobás lakás
kiadó hosszú távra. Tel.: 06/30-606-8955
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Ingatlanok adásvétele, bérbeadása. Lakásvásárlási-, építési-, szabad felhasználású jelzáloghitelek, adósságrendező
hitelek ügyintézése. Rózsaingatlan. Tel.:
06/70-382-2813

ben + 40 nm-es iroda található. A kétszintes épület felújításra szorul. A kert
125 nöl.-es, kerti tó, + garázs is tartozik
hozzá. Ára: 40.500.000 Ft. Tel.: 06/30216-4813

XIX. Ker. Kispest centrumában, négy
emeletes ház I. emeletén felújított, kis
rezsijű 27 nm.-es garzon eladó. Irár: 8,3
M. FT. vagy csere, Pest környékén is.
Tel.: 06/30-285-0947

Eladó Kispesten 100 nöl. telken lévő,
tetőtér beépítéses családi ház. Alsó szint
90, felső szint 60 nm-es. A 4 szobás lakás jó lehetőség a nagycsaládosoknak,
vagy az összeköltözőknek. Ára: 28 M.
Ft. Tel.: 06/30-216-4813

Kiadó a X. kerületben egy 7. emeleti, 2
szoba, összkomfortos lakás, melynek az
erkélyéről a közeli tóra nyílik kilátás. A
folyosó külön biztonsági ajtóval elzárva.
Ára 55.000 + rezsi. Tel.: 06/30-216-4813
Eladó a József Attila lakótelep zöldövezeti környezetében egy második emeleti,
2 szoba összkomfortos, 50 nm-es lakás.
Kulturált lépcsőház, a lakás tágas, világos, jó beosztású. Fiatalok és idősebbek
részére is kiváló otthon lenne. Ára: 13
M. Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Kispest centrumában, a Kisfaludy utcában, frekventált helyen, eladó egy
5 lakásos udvarban lévő, 70 nm-es, 3
szobás, gázkonvektor fűtésű családi ház.
A lakás felújításra szorul, de kis fantáziával gyönyörűvé varázsolható. Ára:
14.200.000 Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Kispest kertvárosi részén, közel az Ady
Endre úthoz, eladó egy három lakásos
társasház egyik lakása. A 75 nm alapterület megosztása: Földszint 39,3 nm,
emelet 35 nm. A felső szinten galéria
került kialakításra. Felújítás 2008-ban.
Ára: 18.500.000 Ft. Tel.: 06/30-2164813
Eladó Wekerlén 8 lakásos társasház 49
nm.-es, I. emeleti lakása. A fürdőszoba
2007-ben lett felújítva. Külön garázs és
kertrész is tartozik az ingatlanhoz. Fűtése gázkonvektor. Ára:1 3.600.000. Tel.:
06/30-216-4813
Eladó Kispest kertvárosi részén 120 nöles telken lévő, 2003-ban épült, 140 nm-es
tetőtér beépítésű családi ház. Az igényes
kivitelezésű ingatlan cirkó központi fűtéses és mennyezeti klíma található. A ház
hőszigetelt, belül üvegszálas tapétával
burkolva. A telken két kocsinak beálló.
Ára: 42 M. Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Eladó Kispesten az Ady Endre úthoz közel, 535 nm-es telken lévő, 2 családi ház,
80+70 nm. -es. A ház felújításra szorul.
Ajánljuk mindazoknak, akik együtt, de
mégis külön szeretnének lakni egy telken
belül. 26 M. Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Eladó Kispest kertvárosi részén 395
nm-es telken lévő családi ház. Alsó szint
100 nm., felső szint 80 nm. A ház szépen
kivitelezett, a kertben garázs. 36,3 M. Ft.
Tel.: 06/30-216-4813
Eladó a XVIII. kerületben, új építésű
ikerház mindkét fele, melyekhez elszeparált kis kert tartozik külön-külön gépkocsi bejáróval. A nívósan kivitelezett
épület mindkét része 164 nm-es. 35,5 M.
ill. 40,5 M. Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Eladó Kispest kertvárosi részén 75 nmes családi ház, 613 nm-es kerttel, melyben külön épület szolgál a garázsnak, ill.
egyéb más vállalkozásnak is alkalmas.
Ára: 30 M. Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Eladó Kispesten kétgenerációs családi
ház, mely 2x100 nm-es. A szuterén rész-

Eladó, Kispesten a volt Élmunkás lakótelepen, 50 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű
lakás. Egyedi fűtésű, vízórás. Ajtó, ablakok műanyagra kicserélve. Azonnal
költözhető. Irár.: 13 M Ft. Tel.: 06/20375-4223
Kispest kulturált részén 56 m 2-es 7éve
teljes körűen átépített házrész eladó,
kerttel, szerelőaknás garázzsal. Tel.:0670-273-5339
WEKERLÉN, CSENDES HELYEN,
NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN,
GÁZFŰTÉSES, 53 NM-ES, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES, ÉTKEZŐKONYHÁS, GADRÓBSZOBÁS, KIS
REZSIJŰ, GONDOZOTT, BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ!
IRÁR: 14,5 M FT. TEL.: 06/30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
ÁRZUHANÁS WEKERLÉN! NÉGYLAKÁSOS
HÁZBAN,
TETŐTÉR
BEÉPÍTÉSES, 1+2 FÉLSZOBA, NAPPALIS, CIRKÓFŰTÉSES, KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ HÁZ, ELŐKERTTEL, NAGY
SZEPARÁLT HÁTSÓ KERTTEL, ÚJ,
ENGEDÉLYEZETT 18 NM-ES MELLÉKÉPÜLETTEL, MELY GARÁZZSÁ
ALAKÍTHATÓ, METRÓHOZ KÖZEL,
KIS REZSIKÖLTSÉGEKKEL ELADÓ!
IRÁR: 21,6 M TEL.: 06/30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
ELADÓ INATLANT KERESEK KISPESTEN VAGY WEKERLÉN, HÁZAT,
TÉGLA ÉPITÉSŰ LAKÁST, MINDEN
AJÁNLATOT SZÍVESEN VÁROK!
HÍVJON BIZALOMMAL! TEL.:06/304-626-306
WEKERLÉN, TISZTA, RENDEZETT,
HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN,
KELLEMES, SZÉPEN KARBANTARTOTT, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES,
JÓ ELRENDEZÉSŰ, KISREZSIJÜ
LAKÁS, GARÁZZSAL, SZEPARÁLT
100 NM KERTTEL ELADÓ! IRÁR:
13,9 M. www.ingatlanvarazs.hu, TEL.:
06/30-9332-592
KIVÁLÓ AJÁNLAT WEKERLÉN,
KERTKAPCSOLATOS
LAKÁS!!!
ELADÓ 55 NM-ES, KÉT SZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ,
KIVÁLÓ ELOSZTÁSÚ, NAGY KONYHÁVAL, ÚJ KONYHABÚTORRAL,
ELÖ-HÁTSÓ KERTTEL, BEÉPÍTETT
VERANDÁVAL! IRÁR: 18,7 M. www.
ingatlanvarazs.hu TEL.: 06/30-9-332-592
KISPESTEN, SZÉCHENYI UTCÁBAN, HARMADIK EMELETEN,
53 NM-ES, 1+2 FÉLSZOBÁS, JÓ
ÁLLAPTÚ, ERKÉLYES, ÜRES, TEHERMENTES LAKÁS, ÚJ HŐSZIGETELT ABLAKOKKAL ELADÓ! IRÁR:
9,5 M FT. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLEI,
TETŐTÉR
FELÉ
BŐVITHETŐ IKERHÁZ, 300 NM-ES
KERTTEL, 38 NM-ES GARÁZZSAL,

CSENDES, SZÉP UTCÁBAN, KIVÁLÓ KÖZLEKEDÉSSEL ELADÓ.
IRÁR: 27,5 M FT. TEL.: 06/30-9-332592. www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN,
CSENDES,
SZÉP
UTCÁBAN,
NAPFÉNYES,
KÉT
GENERÁCIÓNAK IS ALKALMAS,
KERTKAPCSOLATOS 148 NM-ES,
KÉT KONYHA, KÉT NAPPALI, HÁROM SZOBA, KÉT FÜRDŐSZOBA,
EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ, IGÉNYES
KIVITELEZÉSŰ HÁZRÉSZ, SZÉP,
NAGY, 20 NM TERASSZAL, PARKOSÍTOTT KERTTEL ELADÓ! IRÁR:
45,9 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN, CSENDES KERTVÁROSI
KIS UTCÁBAN, 150 NÉGYSZÖGÖLES
TELKEN, 1992-BEN ÉPÜLT, KÉT
SZINTES, ELŐKERTES, 140 NM-ES,
3+1 SZOBÁS, HÁROM FÜRDŐSZOBÁS, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSÜ
HÁZ, 20 NM-ES HANGULATOS, FEDETT TERASSZAL, PINCÉVEL, KIVÁLÓ NAPOS FEKVÉSSEL ELADÓ!
IRÁR: 39,9 M FT. TEL.: 0630/9332-592,
www.ingatlavarazs.hu
KIADÓ!!! KISPEST KÖZPONTJÁBAN, TÖMBFŰTÉSES, NÉGYEMELETES HÁZBAN, 55 NM-ES, KÉTSZOBÁS, ÉTKEZŐS, GARDRÓBOS,
ERKÉLYES, BÚTOROZOTT ÖRÖKLAKÁS HOSSZÚ TÁVRA. 50.000 FT/
HÓ + REZSI + 2 HAVI KAUCIÓ. TEL.:
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN, TÉGLAHÁZBAN,
PARKRANÉZŐ,
ZÖLDÖVEZETI,
VILÁGOS, II. EMELETI, 50 NM-ES,
KÉTSZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS,
ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS, FELÚJÍTOTT, GYORSAN KÖLTÖZHETŐ, ALACSONY
REZSIJŰ ÖRÖKLAKÁS. IRÁNYÁR
12.900.000 FT TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
XIX. WEKERLETELEPEN, NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN ELADÓ ELŐKERTES, 71 NM-ES, BEÉPÍTETT
TETŐTERŰ, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, RIASZTÓS, TEHERMENTES, GYORSAN
KÖLTÖZHETŐ HÁZRÉSZ, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL, 20
NM-ES TÁROLÓVAL, KERTRÉSZSZEL. IRÁNYÁR 23.900.000 FT. AZ
ÁR IRÁNYÁR!!! TEL.: 06-20-3644237, www.ilonalak.fw.hu
XIX .KISPEST CENTRUMÁBAN,
PANORÁMÁS, 53 NM-ES, 1+2 FÉL
SZOBÁS, ERKÉLYES, VÍZÓRÁS,
VILÁGOS, KÖVEZETT, 1 SZOBÁBAN
PARKETTÁS,
AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ,
TEHERMENTES
PANELLAKÁS. IRÁNYÁR 8.750.000
FT, IV. EMELETI, 59 NM-ES, 1+2 FÉL
SZOBÁS, NAGY KONYHÁS, VÍZÓRÁS, PARKETTÁS ÖRÖKLAKÁS
8.900.000 Ft. TEL. :06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
KISPESTEN, CSENDES HELYEN,
KULTÚRÁLT
SZINTELTOLÁSOS,
NÉGYEMELETES HÁZBAN, 68 NMES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS,
SPÁJZOS, ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ BEOSZTÁSÚ GYORSAN
KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL 11.900.000 FT-ÉRT ELADÓ.
A HÁZ PANELPROGRAMOS. TEL.:
06-20-364-4237 www.ilonalak.fw.hu
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BALATONAKARATTYÁN 100 NÖL
TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, RENDEZETT CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY
KONYHAM FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT+ PADLÁS FELÉ
BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHERMENTES, AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES + SAJÁT
KÚT. LEHET, HOGY CSERÉLNÉNK
IS! - IÁ.: 19,5 M FT. TELEFON: 06/70319-3427
Üllői út mellett Kispesten, saját tulajdonú, önkormányzati területen-, 48 nm-es,
bevezetett, felújított üzlet eladó. (Piac,
Spar közelben, villamosmegálló). Dupla komfortos, 2 bejáratú, 2 üzletként is
üzemeltethető. Köszönöm hívását! Tel.:
06/70-319-3427
WEKERLEI
CSODA
IKERHÁZ!
530 nm-es kertes, igényesen felújított
ikerházfél eladó! Gazdaságos kombi
cirkó fűtés+ padlófűtés+ kandalló.
Nappali-konyha-kamra, fürdő, wc. Harmóniában az egész ingatlan. Új nyílászárók. Tetőtér: 3 kis szoba, wc. Beépített
bútorok, konyhagépek, jó márkájúak, a
vételárban. Kerti tárolók (pince is), autóbeállók. -Sietős, van hová! - Tökéletes
szigetelés, új vezetékelések. Iá.: 36,8 M
Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Keresek eladó lakásokat, házrészeket,
házat a kerületben. Wekerle is érdekel.
Állapotától függetlenül. Hívását köszönöm. Minden megoldás érdekel. Tel.:
06/30-218-96-97
0 km-es! Lőrincen a Téglagyár u.-ban
eladó egy első emeleti, csedes, világos,
jó beosztású lakás, liftes házban. 47 nmes, 1+1 félszobás, igényes burkolatokkal,
új konyha, új fürdő, 0 km-es. Erkélyes,
saját fedett autóbeállója. Bármikor költözhető. Iá.: 19,3 M Ft. Tel.: 06/70-3193427
Kispesten, igényesen felújított, világos,
1 + 2 félszobás, erkélyes, 53 nm-es lakás eladó liftes házban. Új ablakok, új
konyha, új fürdő, új burkolatok. Tiszta,
rendes társasházban. Iá.: 10,2 M Ft. Tel.:
06/70-319-3427
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire,
nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi
munkára felkészítés. Tel.: 280-2640,
06/30-858-1068
Némettanárnő korrepetálást, oktatást,
vizsgafelkészítést vállal német nyelvből.
Tel.: 0630/ 3681618; 7- 077-425 Keretes
Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet!
„B”, „C”, C+E” (nyerges szerelvénynyel!) és „D kategóriás jogosítvány,
illetve árufuvarozói, autóbuszvezetői
és vállalkozói szaktanfolyamok! Telefon: 06-1/264-5045, 30/900-5562,
30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.osok felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.: 06/70-243-4850
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Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, nyelvvizsga, korrepetálás nagy
gyakorlattal, igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335, 06/20-211-9077
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Telefon: 280-9738, 06/70337-5703
Vállalom alsó tagozatos gyermeke hétköznap délutáni rendszeres felügyeletét,
segítek tanulásában (diplomával, baby
sitter tanfolyammal). Betegség esetén
egész napra is. Tel.: 06/20-928-1838
Spanyol, francia nyelv oktatása, korrepetálása. Tel.: 06/70-212-6553, 377-4667
Minden szinten mindent, amit az OLASZ
nyelvről tudni akarsz tanárnőtől. 0620918-5613
6-10 éves tanulók korrepetálását, fejlesztését tehetség gondozását vállalom. Tel.:
06/20-372-5443
ÁLLÁS
Közepesen nehéz ﬁzikai munkára keresünk raktárost, targoncavezetői engedély előny, de nem feltétel. Megváltozott
munkaképességűek jelentkezését is várjuk. Önéletrajokat az alábbi címre kérjük
küldeni: KÉZMŰ KHT, Winner gyáregység. 1194.Budapest, Temesvár u. 1.
Kispest kertvárosi házunkba keresünk
megbízható, leinformálható bejárárónőt,
heti több alkalomra. Tel: 06 20 260 3842
Csomagkézbesítésre saját személy- és
kisteherautóval rendelkező futárokat
keresünk. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az info@sprinter.hu címen.
www.sprinter.hu
Logisztikai cég több kisteherautóval
rendelkező alvállalkozót keres Budapesten illetve Budaörs és vonzáskörzetében
történő csomagok kézbesítése. Vállalkozói igazolvány és egy kisebb zárható
raktár szükséges. Jelentkezés e-mailben
önéletrajzzal, az autók paramétereivel
és referenciával az info@sprinter.hu
címen. www.sprinter.hu
Logisztikai cégünk Budapest XXI.
kerületi raktárába állandó nappalos és
állandó délutáni-esti munkára keresünk
raktárosokat. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az info@sprinter.hu címen.
www.sprinter.hu

Logisztikai cégünk XXI. kerületi
központi ügyfélszolgálatára munkatársakat 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 megjelöléssel.
www.sprinter.hu.

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

Vállalok gyermekfelügyeletet, bevásárlást, kíséretet, bevásárlást, takarítást,
főzést, alkalmanként. Leinformálható,
frissnyugdíjas nő. Tel.: 06/30-33-12-170

Megbízható ezermester ember személyében kisebb javításokat elvégezne heti 2-3 alkalommal. Telefon:
06/20-516-8838

Konyhai kisegítő állást keresek kispesti
vendéglátó egységben. Tel.: 06/30-4482242

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.
Telefon: 06/70 - 319-34-27

Kispesti ingatlaniroda ingatlanreferenseket keres jutalékos rendszerbe. Pályakezdőt betanítunk. Kötetlen munkaidő, jó
kereseti lehetőség. Érd.: 06/30-216-4813
KIEMELT JÖVEDELEMMEL ! Határozott önálló munkára képes, jó megjelenésű munkatársat keresünk,minimum
érettségivel. Hívjon a 06 70 336-83-17
vagy a 287-83-84-es számon.
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152.
Tel.: 282-2420
Piros, régi konyha bútor,piros sarok ülőgarnitúra, gáz Zanussi tűzhely, az egész
35ooo Ft-ért eladó. Kováts Lászlóné 1193
Bp., Csillag u.49 Tel.: 06-20 333 72 09
Eladó automata, keverőtárcsás mosógép, ipari és háztartási villany varrógép,
50 kg.os súlyzó, olajradiátor, villany
fűtőtest, ERIKA táskaírógép, villany
írógép, egy hosszú női irha kabát. Telefon: 06/20-958-8805
ELADÓ EGY SINGER SILVER LINE
12 programos asztali varrógép. Telefon:
281-4962
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kéménybe köthető, keveset használt eladó.
Á. 17 E. Ft. Tel.: 357-5420

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

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők és gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy egyedül, gyere és beszéljük meg! Foglalkozások és programok
péntek délutánonként a VII. Wesselényi
u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 06/30285-75-95
Eladó 300 db új tetőcserép, Toundach
íves, féláron és 10 kg. libatoll pehely.
Tel.: 282-44-19
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó
Csoport Tanácsadás válságterhesség
esetén INGYENES TERHESSÉGI
TESZT. Információs és segélyvonal:
06/70-334-5052
Eladó SD memória kártya, 4Gb-os, kép,
zene, adat hordozó. Ára: 6000 Ft. Tel.:
06/70-50-20-131
Eladó nagyméretű pálma, gyermek
BMX kerékpár, íróasztal, éjjeli szekrény, olajkályha, Tv-VIDEÓ-HIFI állvány, gyermek forgószék, keverőtárcsás
mosógép, férﬁ váltós kerékpár. Telefon:
06/30-606-8955
Öt darab fűrészporos tapéta eladó, 600
Ft./darab áron. Telefon: 06/20-442-4855
Téligumi 4 db. Dayton 145/70-TR-13DW-500- as tipusú eladó. Ár megegyezés szerint. Telefon: 06/20-914-9204
ELADÓ! Kameratáska CANON, jó
állapotban 1500-ért; Notebook táska,
VADI ÚJ! 1500.-ért; Rekeszes fotós ill.
CD táska, VADI ÚJ! 2000.- ért; Négy
polcos, kerekes számítógép asztal, igen

jó állapotban 5000.-ért. Tel.: 282-11-33;
06/20-323-3997
ELADÓ 2 db. fekete irhakabát (nem
használtak, újak), egyik kapucnis, másik
prémes, galléros, 4500 Ft. / db. Egy ERIKA mechanikus írógép, jó állapotban,
táskájával, 5000 Ft. A Méta utcában.
Tel.: 06/20-373-5540

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
vagy a Üllői út 250. szám alatti
hirdetőirodában.
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes
hirdetési lehetőséget biztosítunk (15
szóig) az egyéb rovatban, amennyiben
nem üzleti tevékenységről van szó.
Csak névvel és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes
hirdetés esetén is.

HITELÜGYINTÉZÉS
MEGTALÁLJUK ÖNNEK
A LEGJOBB MEGOLDÁST!
TELEFON: 06 20 448 2485
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