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CSEH LÁSZLÓ

A magyar úszóklasszis, Cseh
László és edzője, Turi György
voltak a kispesti Üllői úti
könyvtár közönségtalálkozójának vendégei december
elején.
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„Az elmúlt 12 év alatt
a mai napra lehetünk a
legbüszkébbek” – hangsúlyozta a beruházást
támogató bevásárlóközpont vezetője a decemberi
térátadó ünnepségen.

Tizenegy sportolónak
nyújtotta át a Kispesti
Atlétikai Club és az
önkormányzat „Az év
sportolója” kupákat a
városházán rendezett ünnepségen.

„Az ország egy nehéz
évet hagy a háta mögött,
de büszkék lehetünk arra,
hogy a nem várt nehézségek által támasztott
követelményeknek képesek
voltunk megfelelni.”

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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DÍSZKIVILÁGÍTÁS

Ünnepi fények
Kispesten

Erős szélben és zuhogó esőben gyúltak ki a karácsonyi fények december 1-jén este a Templom téren. A
hagyományos lámpagyújtást harmadszor rendezték
meg a tér 2006-os felújítása óta.

M

űsoros ünnepséggel, fánkkal, teával
és forralt borral várta a kispestieket
az önkormányzat a hónap első napján este
a Templom téri karácsonyi lámpagyújtásra. A zord időjárás azonban közbeszólt, s
a műsor elmaradt. A polgármester is csak
néhány szóban köszönte meg az embereknek, hogy a szakadó eső ellenére eljöttek az
eseményre. Gajda Péter boldog karácsonyt
kívánt a kispestieknek, majd az iskolás
Kiss Orsolyával együtt kapcsolták fel a tér
látványos díszfényeit.
Világító „Boldog Karácsonyt” felirat
hirdeti már messziről, hogy a Templom

tér 2006-ban felújított déli részén már
harmadszor gyúltak ki a fények. A fákat
összesen mintegy 2 500 méternyi fényfüzér és 20 kisebb karácsonyi motívum díszíti. A díszkút impozáns fény-szökőkúttá
változott a télre. A tíz méternél magasabb
kerületi karácsonyfát egy magánszemély
adományozta az önkormányzatnak.
Advent első vasárnapjának estéjén a Kós
Károly tér is ünnepi fénybe borult. A közvilágítással együtt ekkor kapcsolták be a
díszkivilágítást. A lámpás motívumot 32
lámpatestre szereltette fel az önkormányzat a tér körül.

KERÜLETLÁTOGATÁS

Fővárosi népművelők
a kerületben

A

Kerületlátogatással egybekötött szakmai napot
tartott december 9-én a Budapesti Népművelők
Egyesülete: a fővárosi művelődési házakban dolgozó szakemberek a helyi közművelődés színtereit
tekintették meg Kispesten.

vendégeket Vinczek György alpolgármester köszöntötte, aki elmondta,
az év során szinte az összes közművelődési intézmény integrálódott a Kispesti
Munkásotthon Művelődési Ház (KMO)
alá, melynek Teleki utcai épülete az év
elején újult meg teljes egészében. Az
alpolgármester a kerületi szabadtéri kulturális rendezvények közül megemlítette
az idei első Városünnepet, valamint a már
hagyományos Majálist és Mihály-napi
búcsút. Szólt arról, hogy 2008-ban újabb
kiállítóterekkel is bővült a kerület: a
KMO-ban az Előtér Galériában, a polgármesteri hivatalban a Kispesti Városháza
Tárlaton is bemutatkozhatnak alkotók.
Az idei Wekerle Centenárium rendezvénysorozat kapcsán az alpolgármester
megemlítette, hogy a civil szervezetek
is bekapcsolódtak a helyi közművelődés

szervezésébe, és hangsúlyozta, hogy jó
az együttműködés a kerületi szakemberek között.
Az összesen 126 tagot számláló szervezet – melynek elnöki posztját idén
februártól Gábor Ilona, a KMO vezetője
tölti be – vendégei a napi program során
megtekintették a Wekerlei Gyermekházat, a Kós Károly téren felállított Életfát
és Wekerle Sándor nemrégiben felavatott első köztéri szobrát, tanácskoztak a
Wekerlei Társaskör Egyesület elnökével,
valamint megnézték a Nagy Balogh János Kiállítótermet, a Kispesti Kaszinót,
a Kispesti Helytörténeti Gyűjteményt,
végül a rendezvény helyszínét a KMOt. A közművelődési intézményekben
a meghívottak és a házigazda kerületi
szakemberek folytattak megbeszéléseket,
és cseréltek tapasztalatot.

TÖBB SZERVEZET OSZTOTT AJÁNDÉKOT

Decemberi
Mikulás-járás
Sok száz kispesti
gyermek legnagyobb
örömére szinte az egész
kerületet bejárta a Mikulás
december első hétvégéjén.

D

ecember 5-én délután érkezett a
Kispesti Kaszinóba, ahol a Kispesti
Véradók Egyesülete szervezett programot a tagok gyermekeinek, unokáinak.
Két pedagógus, Vilonya Ágnes és Glück
Gyöngyi műsorával telt az idő, s énekszóra megérkezett a várva várt télapó is,
hogy kiossza az ajándékokat. Somogyi
Lászlóné elnöktől megtudtuk, a civil szervezetnek felajánlott szja 1 százalékából
idén is száznál több gyermek kaphatott
mikuláscsomagot.
ekerle-telepre hintón érkezett a Mikulás aznap este. Kicsik és nagyok
közös énekléssel a Zrumeczky-kapunál
várták a télapót. A hagyományos Mikulás kupa küzdelmei már december 4-én
elkezdődtek (a Gábor iskolában pingpongversenyt, az Adyban lányok számára

W

partizán kidobóst rendeztek). December
6-án az óvodások sor- és váltóversenye,
majd a 2000-ben vagy később született
kisiskolások focitornája következett az
Eötvös iskolában. Az ovisok Gajda Péter
polgármester köszöntője után kezdtek a
játékos ügyességi vetélkedőhöz, s a végén
fáradtan, de boldogan kapták meg ajándékaikat a Mikulástól. A nap folyamán az
idősebb korosztályok iskolás focicsapatai
is megmérkőztek a Bolyai, a Puskás és a
Vass iskolákban. Vasárnap a Gémes Természetjáró Egyesület közreműködésével
a Budai-hegységben Mikulás-túra zárta a
négynapos sportprogramot.
znap estére az Üllői úti Szabó Ervin
könyvtárba is megérkezett a Mikulás.
A Kispesti Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényén Botos Tibor és

A

Csonka János zenével szórakoztatta a közönséget. A kisebbség mintegy 200 csomaggal várta a vendégeket, ám a Mikulás
nem tudta mindegyiket odaadni a gyerekeknek. Csonka Gábor elnök lapunknak
elmondta, a hiányzók később vehették át
a kisebbségi önkormányzat irodájában
(1191 Bp., Áruház köz 2-4.) az ajándékokat, de azokhoz is eljuttatták, akik nem
tudtak elmenni érte.
ásnap a KMO telt meg gyerekekkel. A
Gyermekjóléti Szolgálat rendezvényét
az önkormányzat szocialista frakciója és a
helyi MSZP-szervezet támogatta. A gyerekeket Burány Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte, majd a Mágnes Színház
műsora következett. A színházi előadás
végére érkezett meg a Mikulás, és kétszáz
rászoruló gyermeknek adott ajándékot.

M
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Rendőröket és tűzoltókat
jutalmaztak

Téravató tűzijátékkal

Ünnepség keretében tüntette ki az önkormányzat a kerület közbiztonságát védő szervezetek dolgozóit december 11-én a városházán. A kerületi rendőrkapitányság tizenhárom
munkatársa és tíz tűzoltó kapott elismerést.

N

H

agyomány, hogy év végén
az önkormányzat megjutalmazza a közbiztonságot és
a lakosság nyugalmát őrző
szervezetek dolgozóit. A decemberi ünnepségen Gajda
Péter köszöntötte a rendőröket
és tűzoltókat. A polgármester

növelő, áldozatkész tevékenységéért” érdemelte ki a díjat.
Vincze Zsolt hadnagy kapta
„Az év tűzoltója” címet „átlagon felüli szakismerettel és
kimagasló eredményességgel
végzett szolgálatparancsnoki
munkájáért, a tűzoltók meg-

rendőrkapitányság munkatársai közül Kuti Z. Péter őrnagy,
Samu Gábor százados, Herner
Miklós törzszászlós, Kovács
Jácint Zsolt főtörzsőrmester,
Rési András törzsőrmester,
Sipos Tamás őrnagy, Pintér
Katalin százados, Somodi

nokság, valamint a Kispesti
Tűzőrség állományából Gardi
József főhadnagy, Szabó Bálint törzszászlós, László Béla
főtörzsőrmester, Kótabé János
főtörzsőrmester, Drengubák
Gábor törzsőrmester, Balogh
Zsolt főtörzsőrmester, Tóth

Szeptember elején kezdték és november végére fejezték be a Kossuth tér átépítését. A teljesen felújított parkot december 4-én adta
át a lakosságnak az önkormányzat.
em kedvez az időjárás mostanában a kispesti szabadtéri
rendezvényeknek, a hónap első
napján zuhogó esőben kapcsolták fel a Templom téri ünnepi
fényeket, és december 4-én a
Kossuth tér avatóünnepségéről
sem hiányzott a csapadék. A
zord idő ellenére azonban többen kilátogattak a rendezvényre,
amely a Kedvcsináló Társulat
tűzzsonglőr
bemutatójával
kezdődött. A produkció után a
polgármester mondott beszédet. Gajda Péter hangsúlyozta,
„2006-ban azt ígértük, hogy
megújítjuk Kispest nagy köztereit, a Templom tér év elejére
készült el, mostanra fejeződött
be a Kossuth tér, és nemsokára
végeznek a munkákkal a Városház téren is”. Kiemelte, „célunk, hogy kulturáltabb, szebb,
zöldebb és virágosabb terek legyenek a kerületben”. Beszéde
végén a polgármester megköszönte az Europarknak a közcélú felajánlást, amely lehetővé
tette, hogy nem adóforintokat
kellett fordítani a közel 60 millió forintos felújításra. Fábián

Attila, a bevásárlóközpont vezetője elmondta, a cég szponzori
tevékenységével és kulturális
támogatásaival folyamatosan
jelen van a kerület életében, „de
az elmúlt 12 év alatt a mai napra lehetünk a legbüszkébbek”
– hangsúlyozta. Végül felhívta a
ﬁgyelmet arra, hogy akkor ma-

Lengyel est
A

„Az év rendőre” díjat
Szűcs András törzsőrmester
kapta.

becsülését növelő, odaadó
szolgálatáért”.
A kerület lakosságát szolgáló, példamutató munkájáért
elismerő oklevelet és pénzjutalmat kapott a XIX. kerületi

„Az év tűzoltója” elimerésben
Vincze Zsolt tűzoltó hadnagy
részesült.

Anikó százados, Sáfrány Beáta
törzsőrmester, Tonka Marcell
zászlós, Baloghné Leszkoven
Mónika és Kloczka Istvánné
közalkalmazottak. A Dél-pesti
Tűzoltási és Mentési Parancs-

István főtörzszászlós és Nagy
Gábor zászlós kapott elismerést és jutalmat.
A Kispesti Művészeti Iskola
gitárművész-tanárának, Gábor
Erzsébetnek a műsorát követően Karanovics Ede tűzoltó
alezredesnek mondott köszönetet az önkormányzat. A
Kispesti Tűzőrség nyugdíjba
vonuló parancsnoka Kristóf
Lajos szobrászművész alkotását vehette át a kispesti tűzoltók megbecsülését és a szolgálat rangját növelő munkája
elismeréseként.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
rendezett
programot a Szabó Ervin
könyvtár Üllői úti ﬁókjában
december 4-én. A vendégeket Molnár Ferenc elnök köszöntötte, majd Zsille Gábor
író, költő, műfordító tartott
előadást a magyar és lengyel
nép kapcsolódási pontjairól.
Az alkotó három és fél évet
élt Krakkóban – önköltségen,
örökségéből
ﬁnanszírozva
saját tanulmányait –, ahol
megtanulta a nyelvet és megismerte a negyvenmilliós ország
kultúráját. Magával ragadó
előadásában a két nemzet irodalmi kuriózumairól beszélt,

felajánlásból valósított meg az
önkormányzat. 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

A Kedvcsináló Társulat
tűzzsonglőr bemutatója
is színesítette az ünnepséget.

KISEBBSÉGEK

Gulyás Zoltánnal, a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság elnökével, és
Fekete László közbiztonsági
tanácsnokkal együtt adta át az
elismerő címeket, okleveleket
és pénzjutalmakat az ünnepelteknek.
„Az év rendőre” Szűcs András törzsőrmester lett, aki
a méltatás szerint „magas
szintű elméleti és szakmai
jártassággal,
rendkívüli
pontossággal végzett körzeti megbízotti munkájáért, a
kapitányság eredményességét

5

olyan történeteket mesélt el,
amelyek – mint fogalmazott
– „nincsenek benne a hivatalos irodalom tankönyvekben”.
A hagyományosan jó lengyelmagyar barátság legbeszédesebb példájaként említette
például, hogy országaink
ugyan több száz évig voltak
határosak egymással, de soha,
semmilyen háború nem dúlt
a két nép között, ami világviszonylatban is ritkaságnak
számít. A szellemi kalandok
után gasztronómiai csemegék
következtek, a rendezvény
zárásaként a lengyel konyha
ételkülönlegességeiből válogathattak az érdeklődők.

rad szép a park, ha meg is óvjuk
azt. Az ünnepségen a polgármester és az Europark vezetője
közösen vágták át a tér átadását
szimbolizáló szalagot. A térátadót látványos tűzijáték zárta.
A 4000 négyzetméteres terület
átépítése közel 60 millió forintba került, melyet közcélú

megmaradt, viszont a körülötte
lévő szabálytalan kőlapokat
elbontották, és azok szintjében
alakították ki az új burkolatot.
Korszerűsítették a díszvilágítást, a kerítést, bővítették a közvilágítását, ivókutat helyeztek
ki, valamint új díszkő-burkolatot kapott a tér.
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DÍJÁTADÁS

Sportolók elismerése

Tizenegy sportolónak nyújtotta át a Kispesti Atlétikai Club (KAC)
és az önkormányzat „Az év sportolója” kupákat december 10-én a
városházán rendezett ünnepségen.

A

díjjal tíz éve ismeri el legeredményesebb versenyzőit a nagy múltú sportklub.
A sportolókat köszöntő Gajda
Péter polgármester elmondta,
tavaly bizonytalan volt a KAC
pénzügyi helyzete, idén már
többet tudott az önkormányzat
fordítani a sportklubra. Hozzátette, hogy a jövő évet ugyan
bizonytalanná teszi a világban zajló pénzügyi válság, de
– hangsúlyozta – „biztos, hogy
azokból a támogatási formákból, melyek idén is voltak,
nem szeretnénk visszalépni”.
A díjakat a polgármester és a
KAC ügyvezetője, Jobbágy
István közösen adták át a
szakosztályok legjobbjainak.
A judo szakosztályból Budai
Máté, Tüzekker Ádám, Liptai
András és Kovács András lett
„Az év sportolója”, a kézilabdás lányok közül Kiss Zsóﬁa,
Takáts Éva, Varga Vanda és S.
Tóth Nóra kapta az elismerést,
valamint Török Ferenc, Tárnoki Rajmond és Bocsa András

teniszezők vették át a díjakat.
Az ünnepségen közreműködött
a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekara Payr Henrik vezetésével.

Gajda Péter, Kispest polgármestere
és Jobbágy István, a KAC ügyvezetője

NEMZETISÉGI EST

Ünnepeltek a kisebbségek

Kulturális estet rendeztek a kerületi kisebbségi önkormányzatok december 5-én a KMO-ban.

A

vendégeket
köszöntő
Vinczek György alpolgármester hasznosnak és fontosnak nevezte a hét kispesti
kisebbség tevékenységét, kiemelve azt a missziót, amelyet
a testvérvárosi kapcsolatok
létesítése érdekében végeznek.
(A kerületnek jelenleg három
külföldi testvérvárosa van:
Bulgáriában Smolyan, Szerbiában Zombor, Horvátországban
Vrbovec. A lengyel kisebbség
azon dolgozik, hogy a negyedik Lengyelországban legyen.)
Az alpolgármester külön szólt
arról a nyitottságról, amellyel a
kisebbségek a kapcsolat mélyí-

tésére törekszenek egymással.
Azt is mondta, fontos, hogy
egyre több kispesti is megismerkedhet a nemzetiségek
kultúrájával, hiszen a KMO
és az Üllői úti Szabó Ervin
könyvtár rendszeresen helyet
ad kisebbségi programoknak.
A köszöntőt követő több mint
kétórás programban először a
görög kisebbség műsorának
tapsolhatott a közönség: a
Helidonaki Tánccsoport krétai
táncokat adott elő. A lengyeleket a Polonez Táncegyüttes
képviselte. Kónya Miklós és
zenekara a magyar, az európai és a cigány zenekultúrá-

ból adott ízelítőt. A bolgárok
képviseletében a Martenica
Együttes mutatott be fergeteges táncot. A horvát testvérvárosból, Vrbovecből érkezett, és
mindenkit elvarázsolt a Svita
tamburazenekar. A román
Cerbur de Aur Táncegyüttes
a Fekete-tenger mellől és Bukarest környékéről hozott táncokat. A fesztivált a szerb néphagyományokat ápoló Tabán
Táncegyüttes műsora zárta.
A zenés-táncos programot
követően a Svita zenei kísérete mellett a gasztronómia
kapott főszerepet. A románok
asztalánál padlizsánkrém és

erdélyi édeskáposzta várta a
közönséget. A lengyelek aszalt
szilvás pulykapástétommal,
vizesuborka levessel és savanyú gombával készültek.
Gyorsan fogyott a horvát húsos és túrós burek is. A roma
töltött káposztához rozébor
dukált. A görögök szuﬂakit,
tzatzikit, fasírtot és pitát kínáltak. A szerb ételpalettán főttsült bab, édes és sós burekek,
kalács szerepelt. A bolgár
konyha kebabbal, sopszka
salátával, valamint aszalt szilvával és gombával készített
lecsós hússal (kavarma) képviseltette magát az ételkóstolón.
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Bolyai-hét: fókuszban
a természettudomány
D

ecember 4-én kezdődött a 17. Bolyai-hét
a XIX. században élt
kiváló matematikus, Bolyai
János nevét viselő általános
iskolában. A Víz évének jegyében rendezett programsorozatot megnyitó Gajda Péter
polgármester – aki maga is
az előd általános iskola tanulója volt – a kerület unikális
eseményének nevezte a
Bolyai-hetet, amely a folyamatos tartalmi bővülésnek
köszönhetően vált kétnaposból egyhetes rendezvénnyé
az idők során. Köszöntője
végén két számítógépet
nyújtott át az iskolának,
amellyel – mint mondta – az
önkormányzat járul hozzá
az iskola további sikereihez,
a színvonalas oktatáshoz.
A megnyitó programjában
szerepelt ritmikus sportgimnasztika bemutató, a fényképes kutyaszépségverseny

eredményhirdetése (a győztes a megnyert hordozótáskát
is kipróbálhatta), gyerekelőadás Fekete István „Bogáncs” című regényének egy
részletéből, rövid gitárkon-

KRESZ

Közlekedésbiztonsági
intézkedések

A kerületi közlekedésbiztonság növelése érdekében több kereszteződésben változások
történtek az elmúlt időszakban, és a jövőben
további módosítások is várhatók.
A Báthory u. – József A. u.
kereszteződésében a forgalmi
rend ugyan egyértelmű volt,
de a ﬁgyelmetlenségek miatt
több kisebb-nagyobb baleset
történt. A ﬁgyelem növelése
érdekében a József A. utcán
– irányban a Hunyadi u. felé
– az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára
cseréltettük, a STOP vonalat
is felfestettük közelebb a
csomóponthoz, így a kötele-

ző megállás helyéről kellően
belátható a kereszteződés. A
kellő belátás segítése érdekében tükröket helyeztettünk
ki, melyek pótlása már többször is megtörtént. A beláthatóság javítására a Báthory
utcában a kereszteződés előtt
20 méterre helyeztettünk ki
„Megállni tilos” jelzőtáblát,
és a tilalom betartatásának
elérése, valamint a kereszteződés előtti kikerülések,
előzések megakadályozása

cert és a végén fotós prezentáció osztálykirándulásokról.
Aznap bemutatkozott a
gyerekeknek a Wet Projekt
interaktív oktatási program,
amely játékos formában segí-

érdekében forgalomtól elzárt
területet festtettünk fel. A
kereszteződésben a gyalogosok biztonságos átkelése
érdekében gyalogátkelőhely
terveztetését is megrendeltük.
Az engedélyeztetési eljárás
lefolytatását követően, előreláthatólag a következő év első
felében tudjuk majd megvalósítani. A Vak B. u. – Lehel
u. kereszteződésében a kanyarodó védett útvonal okozza a balesetek legnagyobb
százalékát. A kereszteződés
kitáblázottsága itt is megfelelő, de az imént már említett
gépjárművezetők szabálytalan vagy ﬁgyelmetlen, nem
kellő alaposságú közlekedése
számtalan balesetet okozott
már. A KÖKI CENTER építése során, várhatóan 2010-ben
megváltozik a kereszteződés
forgalmi rendje, és jelzőlámpás irányítás is segíti majd a
biztonságos közlekedést.
VÁROSÜZEMELTETÉSI
ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA
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ti hozzá a tanulókat a vízzel
kapcsolatos tudnivalókhoz.
A kézműves sarokban agyagozás folyt: Balaton-partot,
vízimalmot,
erdőrészletet
készíthettek a diákok. Az aulában a névadó Bolyai János
életéről és munkásságáról
szóló interaktív kiállítást
nézhettek végig a gyerekek.
A folytatásban december
8-tól természettudományi,
matematika és számítástechnika versenyek voltak
hat tantárgyból. Később az
elindult programok mellett
rendhagyó kémia- és ﬁzikaórák következtek, volt kőzet- és ásványkiállítás, nyílt
nap, állatkerti látogatás és
vetélkedő a Bükki Nemzeti
Parkról. December 12-én
a hagyományos Luca-napi
vásár zárta a hét programját.
„Szerettük volna felhívni
a ﬁgyelmet a háttérbe szorult
természettudományi
tárgyakra. Kevesebb lett az
ilyen órák száma, ezért az
iskola pedagógiai programjának megfelelően ebben az
időszakban pótoljuk, ami
az év során kimarad a tananyagból” – foglalta össze
a Bolyai-hét célját lapunknak Röhrig Éva igazgató.

HIRDESSEN
A TV KISPEST

KÉPÚJSÁGJÁBAN!
Lehetőséget nyújtunk szerkesztetlen és szerkesztett,
képpel illusztrált hirdetésének megjelentetésére is.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
TV KISPEST Stúdió
H-1195 Budapest,
Batthyány u. 5.
Telefon:
06 1 347 0974
Fax:
06 1 347 0975
Mobil:
06 20 265 3786
E-mail:
marketing@tvkispest.hu

Cseh László
a könyvtárban

A magyar úszóklasszis, Cseh László és
edzője, Turi György volt a kispesti Üllői úti
könyvtár vendége december 2-án délután.

A

Kőbánya SC sportolója,
Peking háromszoros olimpiai ezüstérmese elmondta a
népes hallgatóságnak, hogy az
olimpia óta pihen ugyan, ám a
rövidpályás úszó Eb-n mégis
vízbe száll; mint mondta, a
vegyesváltó először szerepel

az Eb programjában, és jelenléte ösztönző lehet a csapat
számára. A folytatást ﬁrtató
kérdésre azt válaszolta, addig
úszik, amíg élvezi, „ha majd
úgy érzem, már nem szívesen csinálom, abbahagyom”.
Hogy ez valószínűleg még

messze van, kiderült, amikor a legnagyobb vetélytárs,
Michael Phelps neve került
szóba: „legközelebb megpróbálom legyőzni” – jelentette
ki, majd arra az elterjedt hírre,
miszerint az amerikai már
nem indul többet 400 vegyesen, hozzátette: „mindig úgy
készülök, hogy lesz Phelps,
ha ő nem, akkor jön más”. Az
új úszódresszekről az volt a
véleménye, hogy valamenynyire megkönnyítik az úszást,
ám minden hiába, ha nem edz
eleget az ember. Elmondta,
januártól már élesben készül

Sportszervezetek képviselői
tárgyaltak a városházán

Idén másodszor tartott sportfórumot december 2-án az önkormányzat: a meghívott 39 kispesti sportszervezet közül 27 küldte el
képviselőjét a találkozóra.

E

lsőként Gajda Péter polgármester adott tájékoztatást
az idei év sportszervezeteket
érintő legfontosabb eseményeiről. Kiemelte a nyár eleji jól
sikerült kibővített sportnapot,
ahol számos kerületi szervezet
mutatkozhatott be az érdeklődőknek. Szólt a szeptemberi
autómentes napról, melyen a
korábbiakhoz képest ebben az
évben nagyobb szerepet kapott
a sport. Elmondta, 2007 óta a
kerület költségvetésében külön
fejezetben szerepelnek a sportcélú támogatások, 2008-ban
erre a célra 57 millió forintot
különített el az önkormányzat,
az összeget a helyi sport támogatására, valamint szabadidős
programokra használták fel,
és támogatni tudták idén is a

kerületi élsportolókat.
Megemlítette a korszerűsített
Bozsik-stadiont, melynek sorsa
a kormány, az önkormányzat és
a klub tulajdonosának együttműködése révén rendeződhetett. A labdarúgás kapcsán
elmondta, nemrégiben Puskás
Ferencről nevezték a kerület
egyik általános iskoláját.
A jövőről nehéz beszélni
– jelentette ki a polgármester
–, mert a globális pénzügyi
válság Kispestet is érintheti, azonban – hangsúlyozta
– az utóbbi két évben sikerült
rendbe tenni a költségvetést, s
ennek eredményeképpen nincs
veszélyben a kerület pénzügyi stabilitása. Tájékoztatója
végén Gajda Péter kiemelte
azokat a támogatási formákat,

amelyeket sportcélokra idén
biztosítottak, nem szeretnék
szűkíteni, sőt a kerület vezetésének célja, hogy legyen olyan
terület, ahol növelni is tudják a
támogatásokat.
Szujkó Szilvia, a sportbizottság
elnöke az idei sportpályázatokról adott tájékoztatást, ebben

a júliusi római úszó vb-re. Az
érdeklődők
megtudhatták,
a jövő év elejétől a ﬁzikai
mellett szellemi erőpróbák is
várnak Cseh Lászlóra, hiszen
a műszaki egyetem mérnökinformatikus hallgatójaként
vizsgákra kell készülnie. Turi
György véleménye szerint
Laci még nem ért el teljesítőképessége határára. A mesteredző arról is beszélt, hogy
a tehetség nem ér semmit, ha
nem párosul kitartással, szorgalommal és állhatatossággal.
Ezek – mint mondta – Cseh
Lászlóban megvannak.
az évben az önkormányzat 33
szervezetet összesen három és
félmillió forinttal támogatott.
A fórum folytatásában a résztvevők mondták el javaslataikat,
észrevételeiket. A Kispest SE
képviseletében Kerekes Balázs
a külső források igénybevételére hívta fel a ﬁgyelmet, ezek
közül a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatait emelte
ki. Kapcsolódva a témához,
Lehoczki Zoltán, a Humánszolgáltatási Iroda munkatársa

elmondta, az iroda igyekszik
folyamatosan tájékoztatni a
kerületi
sportszervezeteket
a különböző lehetőségekről.
Javaslatként felvetődött a „Kihívás napja” eseménysorozat
újraélesztése, valamint egy
sportágválasztó nap szervezése is.
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Szelektív hulladék- Megfelelő működés
gyűjtő szigetetek B

D

ecember elején a Batthyány
utca 3. alá, az FKF-telephely
mögötti területre költözött a korábban a Batthyány utca–József
Attila utca sarkánál működő szelektív gyűjtősziget. Az áthelye-

utca–Jázmin utca kereszteződésébe – helyez ki szelektív
gyűjtőedényeket az FKF Zrt.,
így januártól 35-re emelkedik
a kispesti gyűjtőhelyek száma.
Az FKF Zrt. szállítójárművei

udapest Főváros XIX.
kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
2002. év óta MSZ EN ISO
9001:2001. minőségirányítási rendszert működtet. A
szabvány előírásai szerint
évenként
felülvizsgálati,
háromévenként
megújító
auditra kerül sor. Ebben az
évben 2008. november 27-én
történt meg a felülvizsgálat. A
Controll Holding Tanácsadó
Zrt. Hungarocert Rendszertanúsító Iroda munkatársa öt

iroda tevékenységét és a minőségügyi referens által kezelt
minőségügyi dokumentációt
vizsgálta. Értékelése szerint
a hivatal működése megfelel
a szabvány követelményeinek. Javaslatokat a rendszer
továbbfejlesztése érdekében
tett. Munkánk és minőségügyi
rendszerünk
működtetése
során továbbra is ügyfeleink
színvonalas
kiszolgálását,
megelégedettségét tartjuk elsődlegesnek.
NAGY VIKTÓRIA
minőségügyi referens

2008. december 19.

LOMBGYŰJTÉS

Több ezer köbméter avart vittek el

O

któber 18-án a Kós Károly
tér kitakarításával kezdődött
az idei őszi kerületi lombgyűjtési akció, a hónap folyamán a
Közpark Kft. összesen 235 m3
avart gyűjtött össze. Novemberben folytatódott a takarítás,
a Zöldprogram Iroda megrendelésére az FKF Rt. 1 050 m3
lombot vitt el, míg ugyanebben
az időszakban a Közpark Kft.
4 513 m3-t gyűjtött össze – tudtuk meg Tóth Tibortól, az önkormányzat Környezetvédelmi
Bizottságának elnökétől, aki
hozzátette – mivel december
8-ig tartott az akció, így még
mintegy további 900 m3 összegyűjtött avart szállítottak el

Ünnepi piaci nyitvatartás
zésről az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága döntött.
Ebben a hónapban újabb öt
közterületre – a Bem utca 52.vel szembeni járdára, a Corvin
krt. 4. melletti parkolóba, a
Simonyi utca–Artúr utca és a
Tóth Árpád utca–Endresz utca
sarkára, valamint a Gosztonyi

továbbra is a szokásos ütemterv szerint dolgoznak: a műanyagot hétfőtől szombatig
naponta, a papírt hétfőn, szerdán és pénteken, az üveg- és
fémhulladékot heti 1 alkalommal szállítják el – tájékoztatta lapunkat a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda.

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.

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

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
jegyző

Nyílt nap a Média Intézetben
Végzős
középiskolásokat,
szüleiket és tanáraikat vártak
a Budapesti Média Intézet december 5-i „Média Mikulás”
elnevezésű nyílt napjára. Az
érdeklődők részt vehettek egy
részletes és élményszerű tájé-

koztatáson, megismerhették a
képzéseket, betekintést nyerhettek az egyetemi életbe, beülhettek az aznapi órákra, és a
stúdiók is várták látogatóikat.
Turi Erzsébet, a felsőoktatási
intézet ügyvezető igazgatója

lapunkak elmondta, mintegy
60-70 látogató kapcsolódott be
a programba, melyre nemcsak
diákok, hanem szülők, középiskolai tanárok és továbbtanulási felelősök is kíváncsiak
voltak. Hozzátette, több kör-

nyékbeli is „bekukkantott”
hozzájuk egy picit, tárlókat,
megjelent írásokat nézegetve
ismerkedtek az intézettel. Az
igazgatótól megtudtuk, először
szervezeték meg a hasznos információkat nyújtó és közvetlen hangulatúra sikeredett nyílt
napot, melyet a jövőben szeretnének hagyománnyá tenni.

az év utolsó hónapjában is. Az
elszállított lomb mennyisége a
szakemberek becslése szerint
a kerületben keletkező lomb
mintegy 80 %-át jelentette. Az
önkormányzati cég idén újdonsággal is szolgált, Wekerle-telepen 27 lombgyűjtő tárolót
is kihelyezett. Tóth Tibor lapunknak elmondta, összességében az őszi lombgyűjtési
akció 12,7 millió forintjába
került az önkormányzatnak,
amely „meghaladta a költségvetésben szereplő eredeti terveket, de az önkormányzat a
lakók érdekében természetesen
felvállalta a többletköltséget”
– fogalmazott a bizottság elnö-

ke. Megtudtuk, tavaly hasonló
összeget költött a kerület az
avar elszállítására, ám akkor
a szállítás áthúzódott a következő évre, most elvégezték a
munkát még ebben az évben
a cég munkatársai. Tóth Tibor
kiemelte, mivel nagyon jó lakossági visszajelzéseket kapott
az önkormányzat a wekerlei
lombtárolókkal kapcsolatban,
jövőre a tervek szerint bővítik
a számukat, elsősorban kertvárosi helyszínekkel. (A lombgyűjtési akcióban a bizottság
elnöke lapunkon keresztül is
köszönetet mondott a lakosságnak az együttműködésért és
megértésért.)
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Kispesti
Tudásház

Alapfokú és gyakorló
számítógép-ismereti
és
internet-használati tanfolyamok indulnak 2009-ben
is a Kispesti Tudásházban.
Jelentkezés: Kispesti Tudásház Közalapítvány 1196
Budapest, Csokonai u. 1-3.
(K&H Bank épülete és az
OTP épülete között) Futaki
József tanárnál személyesen: hétfő, kedd, szerda,
csütörtök 10-18 óráig,
szükség esetén: 06-20484-4219 mobilszámon.

OKTATÁS

Nemzetközi kapcsolat

Tájékoztatjuk Önöket, a XIX. ker. Kossuth téri piac 2008.
decemberi ünnepi nyitvatartásáról.
2008. december 20. (szombat):
6 – 14 óra szokásos szombati üzemelés szerint.
2008. december 21. (vasárnap):
6 – 12 óra arany vasárnap.
2008. december 22. (hétfő):
7 – 17 óra szokásos hétfői rend szerint.
2008. december 23. (kedd):
6 – 18 óra szokásos keddi rend szerint.
2008. december 24. (szerda):
6 – 12 óra.
2008. december 27. (szombat):
6 – 14 óra szokásos szombati üzemelés szerint.
2008. december 28. (vasárnap):
ZÁRVA.
2008. december 29. (hétfő):
7 – 17 óra szokásos hétfői rend szerint.
2008. december 30. (kedd):
6 – 18 óra szokásos keddi rend szerint.
2008. december 31. (szerda):
6 – 12 óra.
2009. január 1. (csütörtök):
ZÁRVA.
2009. január 2. (péntek):
6 – 14 óra szombati üzemelés szerint.
2009. január 3. (szombat):
6 – 14 óra szokásos szombati üzemelés szerint.

HÍREK

A

Vass Lajos iskola 119 pályázó között indult az Erste
Stiftung által alapított KözépEurópai Iskolák Akadémiája
(Academy of Central European
Schools) pályázaton, melyet
meg is nyert. A versenyben
olyan tevékenységeket kellett
megnevezni, amelyek elősegítik a Közép-Európában lévő
országok kultúrái közti párbeszédet, egymás megismerését
és a toleranciát. Kolléganőnk,
Aczél Ágnes és egyik diákunk,
Gerencsér Anna októberben
részt vett egy ötnapos konferencián Salzburgban, ahol a

projektben dolgozó külföldi
partnereinkkel beszélték meg
a munka menetét. „Az én utcám a te utcád” címet viselő
projektünk célja, hogy egy-egy
városunkban lévő utcát bemutassunk partneriskoláinknak
angol nyelven, illetve egy az
ő városukban lévő utcát mi is
megismerjünk. Három ország
oktatási intézményével van
partnerkapcsolatunk: Romániában, Albániában és Szerbiában.
A projekt során a Vass iskola
a 2002-ben az UNESCO által
világörökség részévé választott Andrássy utat mutatja be,

Három hölgy a kávéboltból
Mancika még a háború előtt,
a „maszek világban” kezdte
a munkát egy belvárosi deszszertboltban, majd Kispestre
került. Marika az Üllői út-Lehel utca sarkán lévő egykori
élelmiszerüzletben dolgozott.
Herminke az ötvenes évek végén a Templom téri közértben
volt tanuló, majd a régi Villanyteleppel szemközti hentesnél eladó. 1962-től azonban
hosszú-hosszú időre kollégák
lettek a Kispesti Közért Vállalat kávé-tea szaküzletében, a
Kossuth térnél.
Az apró bolt mindössze két

helyiségből állt, eladótérből
és a raktárból és bizony még
telefon és mellékhelyiség sem
volt, az ügyes-bajos dolgokat
csak „házon kívül” lehetett
intézni. A rend, a tisztaság,
a darált kávé, a frissen főtt
szimpla vagy dupla fekete és
a csokoládék ﬁnom illata, no
meg az eladók kedvessége
mégis meghitté tette a helyet
– nem véletlen, hogy számos
törzsvendégük is akadt. Sokan
szinte nap mint nap bejártak,
s a pult mellett álldogálva,
habos kávét kavargatva-iszogatva eldiskuráltak egy kicsit.

Mások a kedvenc drazséjukból
mérettek ki húsz dekát, vagy
egy zacskó cukorkáért ugrottak be, esetleg desszertet vagy
italt csomagoltattak, a három
hölgynek pedig mindenkihez
volt néhány emberi szava.
Nem véletlen tehát, hogy amikor munkába indultak vagy hazafelé igyekeztek, lépten-nyomon szívélyesen rájuk köszönt
valaki. Ráadásul egymással is
jól kijöttek, ami nem csekély
teljesítmény, hiszen napjaik
nagy részét egészen 1984-ig
– az üzlet bezárásáig – együtt
töltötték. Mi több: máig is tart-

melyre méltán lehetünk büszkék. Közös munkánk során a
tanulóink interneten keresztül
megismerkedtek egymással és
terveink szerint január-februárban személyesen is találkozunk partnereinkkel. Iskolánkból a munkában 30 tanuló vesz
részt: a 6.b és a 8.b osztály
angol nyelvet tanuló diákjai.
Mivel partnereinkkel kizárólag
angolul tudunk kommunikálni,
így a pályázat kiváló lehetőséget nyújt tanulóinknak a nyelv
gyakorlására, valamint a számítógép használatára.
HODOSINÉ JÁNOSI ANETT
ják a kapcsolatot. Mostanában
mindhárman szép évfordulókat ünnepelnek: Mancika és
Marika 80, Herminke 65 éves.
Nemrég Kispesten tartottak
közös születésnapi összejövetelt, sok tortával és sok
beszélgetéssel. A régi, Üllői
úti boltban ma már fotósüzlet
működik, a környék is jócskán
átépült, az idő is elröpült – ám
úgy tűnik: a barátságot és a
szívélyességet nem feltétlenül
koptatják meg a minduntalan
változó körülmények. Példájuk is mutatja, hogy a szeretet
ünnepe olykor karácsonyon
innen és túl is beköszönthet
– és ez csak rajtunk múlik.
P. H.
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ÉVÉRTÉKELÉS

a Templom téren beszélgetek
valakivel.
Ezek a látható, kézzel fogható
eredmények, de vannak kevésbé észrevehető pozitív változások. Ilyen például az, hogy
23 fővel több rendőr teljesít
szolgálatot a kerületben. Szerintem alapvetően jó irányba
haladnak a dolgok Kispesten,
persze még lehet mit fejleszteni a köztisztaság, közbiztonság
terén, de bízom benne, hogy
a KÖKI rendbetétele nagymértékben javítani fog ezen a
helyzeten.

„Minden közösségnek
össze kell most fognia”
Burány Sándorral, Kispest országgyűlési képviselőjével, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkárával az idei esztendőről és a jövő évről beszélgettünk.
Kispest: Nehéz évet hagy
maga mögött az ország. Kispest országgyűlési képviselője
hogyan értékeli a 2008-as esztendőt?
BURÁNY SÁNDOR: Amikor
az ember mérleget készít egy
eltelt időszak eseményeiről,
eredményeiről, összegeznie
kell azokat az elvárásokat,
amelyekkel nekivágott az adott
periódusnak. Kicsit megfordítanám, és azzal kezdeném,
hogy mit is vártam 2008-tól.
Az év jól kezdődött és nem
tűnt különösebben nehéznek
az előttünk álló 12 hónap.
Minden okom megvolt arra,
hogy úgy készüljek, hogy a
mostani év végi interjúban
csupa örömteli dologról számolhatok be. A kormány által
elindított reformok elindultak
és Magyarország egyenletes
fejlődési pályára állt, aminek
pozitív jeleit hamarosan minden állampolgár érezni fogja.
Sajnos azonban a sors közbeszólt.
Először is a márciusi népszavazás eredményeként le kellet vonnunk azt a tanulságot,
hogy az embereknek a reformokkal kapcsolatos lépések
túl nagyok és gyorsak. Azután
a koalíciós partner kilépett a
kormányból, új válaszokat keresve az új kihívásokra. Még
ekkor sem álltunk rosszul, a
kitűzött célokat még így is
el lehetett volna érni. Ősszel
azonban megérkezett Magyarországra is a pénzügyi válság,
és mindent át kellett értékelnünk. Szerencsére a válság
első hullámának veszélyeit
sikerült gyorsan elhárítanunk,
a magyar pénzpiacot és ma-

gyarországi bankokat sikeresen megvédtük. A kormány
folyamatos válaszokat adott a
válsággal kapcsolatban érintett ágazatoknak. A munka
azonban tovább folytatódik,
mert az első hullámok után a
többit is csillapítanunk kell.
Az ország egy nehéz évet hagy
a háta mögött, de büszkék is
lehetünk arra, hogy a nem várt
nehézségek által támasztott
követelményeknek
képesek
voltunk megfelelni.
Milyen eredményeket sikerült
elérni a Parlamentben, melyek
a kispestiek életét is javítják?
Miket emelne ki?
BURÁNY SÁNDOR: Nehéz kiragadni egy-egy példát a közül a
rengeteg sok probléma közül,
amivel ezalatt az egy év alatt
foglalkoztam. Amit azonban
mindenképp nagy eredménynek tartok, az a kamionforgalom drasztikus csökkentése
volt. Kitiltottuk a 12 tonnánál nehezebb gépjárművek
átmenő forgalmát Kispesten,
ezáltal jelentősen könnyítve például a Határ út mellett
élőkre nehezedő környezeti és
zajterhelésen. A jövőben pedig
tovább tervezzük szigorítani a
nehézgépjárművekre vonatkozó behajtási szabályokat, nemcsak itt a mi kerületünkben,
hanem egész Budapesten. Persze ezeket a szabályokat be is
kell tartani.
A másik ilyen a fém- és kábellopások. Ezek a bűncselekmények már korábban is okoztak
kárt és bosszúságot a kerületben élőknek, az idei évben, a
korábbiaktól eltérően, kiemelkedően sok gondot zúdítottak

a nyakunkba. Talán nincs is
olyan kispesti, akit így vagy
úgy ne érintett volna a februárban és szeptemberben elkövetett nagy kábellopások valamilyen hatása, hiszen mind
a két alkalommal előﬁzetők
ezrei maradtak vezetékes telefon és internet nélkül. Internet
nélkül pedig nem lehetett banki tranzakciókat végrehajtani,
sokan dolgozni sem tudtak, de
a közintézmények működése
is megakadt. Ezért tartom Kispest is számára különösen fontosnak, hogy, nemcsak mint az
MSZP országgyűlési képviselője, hanem mint a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, részt
vehettem annak a törvényjavaslatnak a kidolgozásában,
amelyik a fémlopások szigorúbb büntetése és a fémkereskedelem szabályozásával véget
kíván vetni a kispestieket is
sújtó, és ahhoz hasonló eseteknek. Szívből remélem, hogy a
törvényt végül elfogadják.
Milyennek látja a kerület fejlődését ebben az évben? Miben,
milyen területeken sikerült
előre lépni, és mi az, ami a
jövő feladata?
BURÁNY SÁNDOR: Itt élek ebben a kerületben, ide járok
vásárolni, itt sétáltatom a kutyám. Ha néha-néha én vagyok
a soros. Azt kell hogy mondjam, büszke vagyok a kerületünkre és mindarra a fejlődésre, amit itt látok, kezdve a
kívülről-belülről megújult 85
éves Kispesti Munkásotthon
januári átadójától a decemberre megszépült Kossuth térig.
Ezzel a véleményemmel pedig

Az idén kirobbant nemzetközi pénzügyi válság negatív
következményei jövőre még
inkább hatással lesznek az
emberek mindennapjaira - állítják a szakemberek. Megítélése szerint mi várható 2009ben, és hogyan lehetett rá
felkészülni?

Burány Sándor
Kispest országgyűlési
képviselője

megújuló köztereket, az egyre
virágosabb parkokat, modern
játszótereket szokták említe-

ni. Gyakran hallom, hogy „…
csak maradna minden ilyen
szép és tiszta”, mikor mondjuk

BURÁNY SÁNDOR: Államtitkárként, gazdaságpolitikusként és
közgazdászként rendkívül sokat foglakozom ezzel a kérdéssel. Ahogy már említettem, az
első nagy megrázkódtatáson
szerencsésen túl vagyunk,
de hátravan még a neheze. A
pénzpiacok megingása hatással van a gazdaság minden
szegmensére. A beruházások
már most visszaestek, egyes
szektorokban, például az autóiparban, mobiltelefon-gyártásban, is lehet tapasztalni a keresletcsökkenést. Sajnos a piac
sajátossága, hogy ilyenkor a
kereslet visszaesik, ez pedig
a termelés visszafogását vonja maga után, ami egyet jelent
munkahelyek megszűnésével.
Nem szeretnék senkit sem áltatni, nőni fog a munkanélküliség. A kormánynak pedig az
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a feladata, hogy a lehető legnagyobb mértékben csillapítsa
a válság embereket érintő közvetlen hatásait. A célunk nem
a tüneti kezelés, hanem a nagyobb baj megelőzése. Éppen
ezért döntött úgy a kormány,
hogy a fejlesztéseknek, a gazdaságérintő beruházásoknak
ad prioritást és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató kis- és
középvállalkozásokat támogatja kiemelten. Ez utóbbi
mintegy 1 400 milliárd forintos támogatást jelent 2009- és
2010-ben, azzal a céllal, hogy
minél több munkahelyet tudjunk megtartani és újakat létrehozni.
Kispest hogyan vág neki a
2009-es évnek? Ön hogyan,
miben tud leginkább segíteni a
kerületnek?
BURÁNY SÁNDOR: Úgy látom,
hogy Kispest alapvetően kedvező helyzetből indul neki a
következő évnek. Bízom benne, hogy a kerületben most
folyamatban lévő, olyan nagy,
munkahelyteremtő
beruházások, mint például a KÖKI
vagy a NeoCenter bevásárló és
szórakoztató központok megvalósulását nem fogja érinteni a válság. Én személy szerint mindent meg fogok tenni
azért, hogy a kerületben elindult pozitív folyamatok megvalósuljanak, ebben továbbra
is számítok az önkormányzatban dolgozó kollegáim együttműködő segítségére.
Minden közösségnek össze
kell most fognia, a közös jövőnk és gyermekeink jövője
érdekében. Kispest minden
lakosának kívánok boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
békés boldog új évet!

ELISMERÉS

nem vagyok egyedül. Még valamikor év közben olvastam
egy felmérést, ami azt mutatta,
hogy a kispestiek a budapesti
átlaghoz viszonyítva jobban
szeretik a kerületüket, mit a
legtöbb budapesti. Ha azt kérdeznék tőlem, hogy ennek mi a
magyarázata, én is csak azt tudom válaszolni, amit a kispestiektől hallok. Sokat szoktam
beszélgetni a kerületi lakosokkal a hivatalos fogadóórámon,
nyilvános eseményeken vagy
egyszerűen csak bevásárlás
közben. Ilyenkor legtöbbször a

Példakép lett a kispesti tanár
A

Pannon Példakép Alapítvány díját kapta december
1-jén Leiner Károly, a Móra
Ferenc Általános Iskola és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény pedagógusa. A négy évvel ezelőtt
indított Példakép Alapítvány
negyedévente díjazza azokat,
akik tevékenysége példaként
állítható a magyar társadalom
elé. Kispesten Leiner Károly
– vagy inkább ahogyan a leg-

többen ismerik a kerületben
„Zöldbéka tanár úr” – az
első, akit elismerésben részesített a mindennapok hőseit
díjazó Példakép Alapítvány.
Leiner Károly tanító, gyógypedagógus, a Zöld Béka természetjáró baráti kör alapítója,
saját maga szervezte kirándulásokkal 12 éve segít fogyatékos
és speciális nevelési igényű gyerekeken. A Zöld Béka azonban
több mint túramozgalom. A pe-

dagógus azt vallja, hogy ezeknek a ﬁataloknak a normális
élet megélésére kevés esélyük
van, hiszen annyi életvezetési
tapasztalatot sem gyűjthetnek,
hogy hogyan kell használni
egy bankkártyát. Már nem is
csupán kirándulásokat, hanem
olyan programokat vezet, amelyek keretében megpróbálja a
kalandpedagógia eszközeivel
megtanítani őket az életre.
Évente 35-40 – többnyire egy-

napos - programot szervez,
melyekhez bárki csatlakozhat
(www.zoldbeka.gportal.hu).
Kérdésünkre, hogy mit jelent
számára az elismerés azt mondta: „egy civil szervezet ítélte
oda a díjat, és már nagyon nagy
szükség volt rá, hogy elismerjék
ezt a fajta munkát valamilyen
formában. Valójában a programokon részt vevő gyerekek az
igazi példaképek, hiszen ma nem
könnyű gyereknek maradni.”
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ÁLLÁS

Gazdasági
vezető

Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat pályázatot hirdet
gazdasági vezető munkakör
betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Önállóan
gazdálkodó költségvetési intézmény gazdasági vezetése.
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés. Intézményi költségvetés elkészítése, módosítása,
előirányzatok
felhasználásának betartása, betartatása.
Beszámolók, jelentések készítése, hatóságok/fenntartó
felé adatszolgáltatás, kapcsolattartás. Jogszabályok értelmezése. Szerződések, pénzügyi/gazdálkodási/számviteli
szabályzatok aktualizálása,
készítése. Számviteli/pénzügyi fegyelem betartása,
betartatása. Gazdálkodással
kapcsolatos könyvelés irányítása, ellenőrzése, esetleg végrehajtása. Felelős a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 17.§.
(1) bekezdésében részletezett
feladatok ellátásáért.
Pályázati feltételek: főiskola,
mérlegképes könyvelői képesítés, hasonló területen szerzett (legalább 3-5 év) szakmai
tapasztalat, elhasználói szintű
MS Ofﬁce (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság,
büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Blázy Krisztina nyújt, a 2829501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat címére
történő megküldésével (1193
Budapest, Táncsics Mihály
utca 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZI/R/116/4/2008,
valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Vezető.
A pályázat részletei megtalálhatók a www.kispest.hu
internetes oldalon.

SPORT

Tájfunos hírek

A

november igen mozgalmas
volt a Tájfun Sportegyesület versenyzői számára. 8-án
és 9-én a „Belgrad Trophy”
Taekwondo Bajnokságon indultak a kerületi sportolók, ahol
– a világbajnoki bronzérmes
– Tóth Balázs ezüstérmes lett,
Herczeg Nikolett pedig harmadik helyezést ért el. November

15-én és16-án a taekwondosok
a Nyílt Horvát Bajnokságon
vettek részt, a rangos versenyre
15 ország közel 900 versenyzője nevezett a világ minden tájáról. Tóth Balázs első lett, így
a taekwondo sportág európai
ranglistáján az ötödik helyen
áll. A lányok közül Herczeg Viviennek is sikerült aranyérem-

mel hazatérni. Az utánpótlás
korú sportolók kiemelt versenye volt a november 30-án rendezett „Jastreb Open” elnevezésű Taekwondo Bajnokság volt,
ahol 14 tájfunos sportoló indult.
Közel ötszáz gyermek küzdött
az érmes helyezésért, a kerületiek a következő kiváló eredményeket érték el: I. hely: Braun Tímea, Herczeg Vivien. III.
hely: Cvetkó Dóra, Kenéz Attila, Füredi Rebeka, Wusinczky
Máté. Herczeg Vivien pedig a
legtechnikásabb junior lánynak
járó különdíjat szerezte meg.

TÁJÉKOZTATÓ

Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás

N

ovemberben már kaptunk
egy kis ízelítőt a télből, de
valószínűleg az igazi fagyok
még hátra vannak. Kinek mi a
dolga, ha leesik a hó? Kispest
134 kilométeres közúthálózatának hóeltakarítását teljes mértékben a Fővárosi Közterületfenntartó Rt.(FKF Rt.) végzi,
míg az összesen 190 kilométer
hosszú közjárdák megtisztításában a fővárosi cég mellett a
kerületi Közpark Nonproﬁt Kft.
is tevékenyen részt vesz. Budapesten a Fővárosi Közgyűlés

úgynevezett Köztisztasági Rendelete szabályozza azt, hogy
kinek hol kell eltakarítania a
havat. Kispesten a burkolt utak
és közjárdák megtisztítását a
Fővárosi Önkormányzat megbízásából az FKF Rt. végzi. A
megállóhelyek takarításáért az
azokat üzemeltető közlekedési
vállalatok felelősek (BKV, Volán). A kerület kezelésében lévő
közterületi járdák (parkokon,
tereken, sétányokon átvezető
gyalogjárdák) tisztításáról a
kispesti önkormányzat megbí-

zásából a Közpark Nonproﬁt
Kft.-nek kell gondoskodnia.
Fontos tudni, hogy az ingatlanok előtti járda megtisztítása
az ingatlan tulajdonosának
(kezelőjének, használójának
vagy bérlőjének) a feladata.
A hó- és síkosság-mentesítést
szükség szerint, akár naponta
több alkalommal is el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan
tulajdonosát vagy adott esetben
a társasház lakóközösségét
együttesen terheli.

APEH

Januári adózási határidők
J

anuár 12. (hétfő): A kiﬁzető,
munkáltató eddig ﬁzeti meg
az általa levont személyi jövedelemadó előleget vagy magát
a levont személyi jövedelemadót, valamint a járulékokat:
az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a ﬁzetendő társadalombiztosítási járulékot, az
egészségügyi hozzájárulást, a
munkaadói és munkavállalói
járulékot, a START-kártyák
valamelyikével
rendelkező
foglalkoztatott után a 0 /15 /
25 % járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó
után a vállalkozás eddig ﬁzeti
meg a vállalkozói járulékot.
A fenti kötelezettségekről a

foglalkoztató a 0808-as, az
egyéni vállalkozó saját magáról a 0858-as számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag elektronikus formában.
Január hónapban még a 0808as bevallásban kell a cégautó
adót bevallani, ezt követően
negyedéves kötelezettségként
0901–es bevalláson.
Január 15. (csütörtök): Az
ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítő adózó a 0888-as
számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.
Január 20. (kedd): Esedékes
a társasági adóelőleg beﬁzetése, a havi ÁFA beﬁzetése és

bevallása, a havi 0901-es bevallás benyújtása, a fogyasztói
árkiegészítés és a költségvetési
támogatás igénylése a 0811-es
nyomtatványon, az Európai
Közösségből történő beszerzés
esetén meghatározott adóalanyok 0886-os számú bevallásának benyújtása, az Európai
Közösség más tagállamából
személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz
beszerzésekor a közösségi
adószámmal nem rendelkezők
0887-es számú bevallása.
APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS
IGAZGATÓSÁGA
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HÍREK

ESÉLYEGYENLŐSÉG

WEKERLE CENTENÁRIUM

Mozgáskorlátozottak Kós Károly
házai
támogatása

E

zúton tájékoztatjuk a III.,
XI., XIX., XXI., XXIII. kerületekben lakó fogyatékossággal élő embereket, hozzátartozóikat, ismerőseiket, hogy a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Központi Egyesített Támogató
Szolgálata 2009. január 1-jével,
új néven folytatja működését,
kiemelten ezekben a kerületekben. A támogató szolgálat célja
a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életvitelének
segítése, a munka, oktatás, szabadidő, sport világába történő
részvétel segítése. A segítség-

nyújtás térítési díj köteles személyi segítés és szállítás szolgáltatásai, valamint ingyenes
információnyújtás, tanácsadás
útján történik.
Bővebb információ: Arany
Amália szolgálatvezető, telefon: 454-1174, mobiltel.:
06-20-219-5660,
e-mail:
tamszolg@meoszinfo.hu, cím:
1032 Budapest, San Marco u.
76. Szolgálatunk tevékenységével részletesebben megismerkedhet folyamatosan bővülő
oldalainkon a MEOSZ honlapján: (www.meoszinfo.hu).
MEOSZ

A Kós Károly házai 10. című
kiállítás megnyitója december 21-én 18 órakor lesz a
Wekerlei Társaskör Egyesületben (Kós Károly tér 10.).
A tárlaton Nagy Tamás,
Romhányi András és Tóth Pál
fényképei tekinthetők meg.

SPORT

Ovis sakkbajnokság

2

009. első magyar sakkbajnokságát Kispest rendezi:
január 10-én a Százszorszép
Óvoda (Táncsics M. u 9.) ad
helyet a kilencedik éve megrendezésre kerülő, immár
hagyományos óvodások nem
hivatalos sakkbajnokságának.
Persze a résztvevők számára
gyakran életük első versenyéről van szó, amelyen sok-sok
érdekességgel szeretnénk meg-

kedveltetni a sakkozást a picikkel. Szinte hihetetlen, hogy
várhatóan több mint harminc
ovis fogja kipróbálni ezen a
szellemi tornán magát, és a
legjobbak – hiszik vagy sem
– felnőtteket megszégyenítő
játéktudással
rendelkeznek
máris. A verseny részleteiről
érdeklődni lehet a 06-20-5447776-os telefonszámon.
Kispesten egyébként nemcsak

KMO FELHÍVÁS

Kazinczy vers- és
prózamondó verseny
2

009-ben
ünnepeljük
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját.
A magyar nyelvújítás úttörőjének tiszteletére vers- és
prózamondó versenyt hirdet
a KMO.
Korcsoportok: 1.általános iskola felső tagozat, 2. középiskolások, 3 felnőtt korosztály
(99 éves korig).
A versenyen egy szabadon
választott verset vagy prózai
művet kell bemutatni, melynek szerzője Kazinczy Ferenc, illetve kortársa is lehet.
(Batsányi János, Berzsenyi

Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Katona
József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály)
Jelentkezési határidő: 2009.
február 28. (A jelentkezők
létszámától függően elődöntőket is szerveznek.)
Döntő 2009. március 20.
Jelentkezési lap a KMO Művelődési Házban (1191 Bp.
Teleki u. 50.) és az iskolákban
kérhető. (Díjazás: az I. helyezett 25 000 Ft, a II. helyezett
10 000 Ft és a III. helyezett
5 000 Ft könyvvásárlási utalványokat kapnak.)

a sakk sportág mutatkozik be
új oldaláról, hiszen december
17-én a Kaszinóban rendeztük
meg az első „Kispesti karácsonyi gó versenyt”. Weblapunk
címe: http://www.barczago.
eoldal.hu.
ÁDÁM GYÖRGY
Kispesti Sakkszövetség
Barcza Gedeon SC
gó szakosztálya

HIRDESSEN
A KISPEST
ÚJSÁGBAN!
TEL./FAX: 260 2449
UJSAG@KISPEST.HU
Kedves Fiúk
és Lányok!
Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet kíván
a KIFÖ,
a Kispesti Ifjúsági
Önkormányzat.
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ÁLLÁS

Főelőadó
A Kispesti Uszoda pályázatot hirdet pénzügyi főelőadó
munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony,
90 napos próbaidő után.
A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: költségvetés,
beszámoló részbeni készítése,
ﬁnanszírozási,
likviditási
ütemterv készítése, bérgazdálkodás vezetése, SAFAR
program ismerete, kontírozás,
szabályzatok aktualizálása.
Pályázati feltételek: felsőfokú
mérlegképes könyvelői végzettség-költségvetési szak,
felhasználói szintű számítógép ismeret (excel, world,
MS-DOS, internet), büntetlen
előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképes
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, személyesen vagy az
uszoda@kispest.hu
e-mail
címre.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 31.

Ellátási felelős
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
20/A. - alapjánpályázatot hirdet ellátási felelős munkakör
betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Blázy Krisztina nyújt, a 2829501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat címére
történő megküldésével (1193
Budapest, Táncsics Mihály
utca 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZI/R/116/4/2008,
valamint a munkakör megnevezését: Ellátási felelős.
A pályázatok részletei megtalálhatók a www.kispest.hu
internetes oldalon.
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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:
2009. január 5. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Én nem az anyukája vagyok, hanem a nővére”.
Nyerteseink: Juhász Márton (Zrínyi utca), Kozicsek
Ferencné (Irányi D. 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 19.

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:
December 24-én, szerdán Karácsony vigíliája, du. fél 4kor, ﬁatalok szervezésében pásztorjáték, éjjel 11 órakor
az énekkar karácsonyi hangversenye, utána éjféli szentmise. Karácsony két napján és Újévkor szentmisék: 7, fél
9, 10 és 18 órakor.
December 31-én este 6 órakor évvégi hálaadó szentmise: Te Deum.

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 25., 10 óra: Karácsonyi istentisztelet.
December 28., 15 óra: Évzáró istentisztelet.
Január 1., 15 óra: Évnyitó istentisztelet.
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RENDEZVÉNYEK
December 21. vasárnap 11 óra
Táncház a Kolompos együttes
közreműködésével
Közeledik a karácsony!
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft,
gyerek 700 Ft.
December 31. szerda 20-04 óráig
Szilveszteri bál
A FRANKIE BROTHERS
zenés-táncos show műsora.
Egy fantasztikus produkció az
1930-as évek Amerikájának
swing hangulatával. Ének, tánc,
előadó-művészet frappáns elegye.
A három művész különböző
egyéniség, ám mégis eggyé forrt
lélekkel van jelen a színpadon,
belopva magát a hallgatóság
szívébe. A dalok valószínűleg
ismertek a tisztelt publikum
előtt.
Zenél a Coctail Együttes.
Belépődíj vacsorával: 12 500 Ft.
Előzetes asztalfoglalás és vacsoraválasztás a KMO-ban december 30-ig.
Január 3. szombat 15 óra
Magyarnóta-népdal Klub
„Kukorica, tök…”
Január 11. vasárnap 11 óra
Art’sok Táncstúdió
újévi gálaműsora
A belépés díjtalan!
ELŐZETES:
Január 23. péntek 18 óra
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Boldog, szomorú dal
klasszikus magyar költők versben és zenével.
Huzella Péter és vendége előadásában.
Január 24. szombat 11 óra
Táncház és koncert a Kolompos
együttes közreműködésével
Új esztendő – vígságszerző
Január 30. péntek 19-22.30 óráig
Kánaán Klub
Újévi Kánaán koncert
- meglepetés vendég
- karaoke, süti, ropi, tánc,
móka, kacagás
Január 31. szombat 21-03 óráig
Salsa buli
Fellép: a Salsa Con Timba Tánciskola tánccsoportja.

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

Előtér Galéria
Január 16. péntek 18 óra
Hetek Csoport Varietas Delectat
II. című kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Sipos
Endre művészeti író, festőművész, tanár. A kiállítás megtekinthető: 2009. február 12-ig.
A Nagy Balogh János
Kiállítóterem
Wekerle-telep 100 éve című kiállítás.
A Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása.
KLUBOK
Január 16. péntek 18 óra
Életmódklub
Nehéz lefogynia? Túlsúlyos?
16 féle növény segítségével természetes módszerrel fogyhat.
Előadó: Molnár Klára életvezetési tanácsadó. A belépés díjtalan!
Társaságkedvelők klubja
Vasárnaponként 16-21 óráig.
Zenél: Somogyi Károly.
Bélyeggyűjtők klubja
Minden vasárnap 10 órakor.
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Csütörtök 18-20.30 óráig.
Obsitos Fúvószenekar
Hétfő 17-20 óráig.
Kispesti Amatőr
képzőművészek
Hétfő, 14.30-17 óráig
Vezeti: Udvari Hajnalka iparművész, tanár.
A részvétel díjtalan!
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!

Pilates torna
Hétfő, szerda 17.30-19 óráig

TANFOLYAMOK

Szilva rajziskola
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig

Salsa Con Timba Tánciskola
Gyereksalsa
Péntek 16.30-17.30 óráig
Salsa women style
Péntek 17.30-18-30 óráig
Felnőtt salsa
14 éves kortól
Kedd csütörtök 18-21 óráig
Kubai rumba
Szerda 20 óra
Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól
A Musztáng Sportegyesület
szervezésében
Hétfő, szerda, csütörtök 1620.30 óráig
Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig
Etka Jóga
Kedd 17.30-19 óráig
Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig
Hastánc
hétfő 17.30-20.30 óráig, csütörtök 18-19 óráig, szombat 10-11
óráig
ÚJ kezdő csoport indul:
Január 17-től szombat 11-12
óráig
Hatha jóga
Szerda 18-20 óráig
Jazzbalett
Kezdőknek:
kedd, csütörtök 17-18 óráig
Középhaladóknak:
kedd 18-19 óráig és péntek 15-16
óráig
Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig
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
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Ringató
Kedd 10-10.30 óráig

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK Táncstúdió
Modern tánctechnikák, színpadi
táncok, koreográﬁák, fellépések.
Szerda 19-20 óráig, péntek
17.30-19.30 óráig,
szombat 11-13 óráig.
Januártól új kezdő csoportot
indítunk!
Kedd, 18-19 óráig,
csütörtök, 16.30-17.30 óráig.
Első ingyenes nyílt óra:
január 15. csütörtök 16.30 óra.
Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek:
Hétfő, szerda 17-18 óráig.
Haladóknak:
Kedd, szerda, csütörtök 17-18
óráig.
Versenyzőknek:
minden nap.
Modern Ving Tsun Kung Fu
12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15-20.45
óráig
Shaolin Kung-fu
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig,
szombat 9-11 óráig
Tai ji guen
Hétfő 18-20 óráig

BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!
a KMO
és intézményeinek
munkatársai

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

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

KIÁLLÍTÁS
A dorogi művésztanárok kiállítása január 30-ig látható hétköznap 8.00 órától 20.00 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb
– gyerekeknek és felnőttek
Mesébe szőtt tánc – táncba szőtt
mese
Mesés táncház citerával, tekerővel.
Január 23. 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 (indul: jan.
12.)
BABASZÍNHÁZ
Interaktív babaszínház a 1-4
éves korig, változatos mesékkel,
játékokkal és előadókkal. Itt
szabad beleszólni, odaszaladni,
részt venni az előadásban!
Kéthetente kedd 17.00 – 17.45
(indul: január 20.)
ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mini bábszínház, mese
és bábkészítés a gyerekeknek és
szüleiknek.
Szerda 11.00 – 11.45
(indul: jan. 7.)
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 9.30 – 10.00,
10.30 – 11.00
(indul: jan.15.)
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás,
pörgés, forgás, gurulás, ringatózás, futkározás, lóbálás, háton
zötyögés, a térben való mozgás
minden örömével. Speciális tornaszerek használata.
Péntek 9.30 – 10.15
és 10.15 – 11.00 (indul: jan. 9.)

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak
3 éves korig.
Szerda 16.00 – 16.30 és 16.45
– 17.15 (indul: jan. 7.)

OVISOKNAK
ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Ismerkedés a drámajátékokkal, a
zene és a mozgás művészetével.
Rengeteg játék, dalok kedves,
családias légkörben.
Hétfõ 17.10 – 17.50 (indul: jan.
12.)
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló alkotás játékos
formában, különleges eszközöket
és technikákat próbálunk ki.
Csütörtök 17.00 – 18.30 (indul:
jan. 15.)

KISISKOLÁSOKNAK
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 7 – 13 éves korig.
Festünk, rajzolunk, nyomatokat
készítünk, különleges eszközöket és technikákat próbálunk
ki (kollázs, montázs, frottázs,
monotípia, akvarell, viaszkarc
stb.).
Csütörtök 17.00 – 18.30
(indul: jan. 15.)
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző
anyagokkal, és azok felhasználási lehetőségével ismerkedünk,
megtanuljuk a
bábkészítés
fortélyait rövid mesék, versek
felhasználásával.
Hétfő 16.00 – 17.30 (
indul: jan. 5.)
FAZEKAS MŰHELY
6 – 14 éves gyermekeknek. A
foglalkozásokon megtanítjuk,
hogyan kell bánni az agyaggal, a
mechanikus és a gépi koronggal.
A kész munkákat kiégetjük.
Hétfő 16.30 – 18.00
TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
7 éves kortól hetente 2 X 45
percben. A színpadi tánc, a
klasszikus balett és a modern
tánc alapjain nyugvó oktatás.

Csütörtök 16.20 – 17.50 (12 éves
korig) (indul: jan. 8.)
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 (indul: jan.
5.)

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: jan. 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 (indul: jan.
5.).
Szerda 18.00 – 19.30 (indul: jan.
7.)
TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 – 20.30 haladó (indul: jan. 8.), kedd 18.00

– 18.50 haladó (indul: jan. 6.),
19.00 – 19.50 kezdő.

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is.
Január 20. kedd 9 – 12
Január 22 csütörtök 17 – 20
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása, előadások.
Hétfő 18 – 21 (indul: jan. 5.)
SZABÁS-VARRÁS KLUB
Varrogatás, beszélgetés, tanácsadás, ötletcsere varrónő vezetésével.
Páros héten hétfő 18.00 – 19.30
IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyenceknek.
Grafológiai előadások pedagógusoknak és érdeklődőknek.
Január 9. 17 – 19
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

TV KISPEST
A TV Kispest Televízió európai színvonalú, korszerűen
felszerelt stúdióval és képzett szakemberekkel vállalja
reklámﬁlmek elkészítését és
sugárzását, kerületi sport-,
kulturális és közéleti programok közvetítését élőben vagy
felvételről. Nálunk előnyös
áron adhatja fel hirdetését a
Képújságban, vagy örökíttetheti meg családi eseményeit. Rendszeres megrendelőinknek külön kedvezmények
adunk.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
TV KISPEST Stúdió
H-1195 Budapest,
Batthyány u. 5.
telefon:
06 1 347 0974
mobil:
06 20 265 3786
e-mail:
marketing@tvkispest.hu
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SZOLGÁLTATÁS

Konyha bérbeadása
A

Budapest XIX. ker. Kispest
Önkormányzat Gazdasági
Ellátó Szervezete pályázatot
hirdet a Káptalanfüredi Üdülőtáborban lévő konyha és étkező
helyiségek 2009-2011. évi bérbeadására.
Jelentkezés határideje: 2009.
január 30.
A jelentkezés helye: Bp. XIX.
ker. Kispest Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet
1192 Bp. Ady E. út 7.
A Pályázaton minden gazdálkodó szervezet, természetes és
jogi személy részt vehet.
A Pályázat nyertesének vállalnia kell a Káptalanfüredi Üdülőtábor konyhájának üzemeltetését, az ott nyaraló vendégek
napi háromszori étkeztetését az
önkormányzat által előre kikötött feltételek mellett, melyek a
következők: A tábor férőhelyeinek száma 200 fő, üzemelése

minden év május közepétől
augusztus végéig tart, az önkormányzat által előre megadott
turnusrend szerint. Az étkeztetés kizárólag a tábor szállóvendégeire terjedhet ki. A tábor
vendégei 2009-ben az alábbi
étkezési díjakat térítik: reggeli
450 Ft, ebéd 900 Ft, vacsora 550
Ft, azaz egy napi étkezési díj
1900 Ft. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenti étkezési térítések minden évben a KSH által
megadott inﬂációs ráta alapján
emelkednek. Az étkezési díjakat a Pályázat nyertese közvetlenül szedi be a vendégektől.
A Pályázat nyertese a konyha
teljes körű üzemeltetésére köt
szerződést, beleértve az alkalmazottak (1 konyhavezető, 3
kisegítő, 1 pénztáros) bérköltségét is. A rezsi kiadások fedezésére a Pályázat nyertese a GESZ
részére 2009-ben 1 900 000

Ft összegű térítést ﬁzet. Ez az
összeg az ÁFÁ-t tartalmazza.
Ez a díj minden évben a KSH
által megadott inﬂációs ráta
alapján emelkedik. A rezsi kiadások fedezésére beﬁzetett díj
nem tartalmazza a gázpalackok
cseréjének költségét, ennek
ﬁzetése közvetlenül a bérbevevő feladata. A konyha illetve
étkező felszerelése a Pályázat
kiírójának tulajdonában van, a
létesítményt teljes felszereléssel
együtt adja bérbe. Ezek pótlása
a bérbevevő kötelessége.
A Pályázathoz mellékelni kell:
Gazdálkodó szervezet esetén
társasági szerződés másolatát,
magánszemély esetén egyéni
vállalkozói igazolvány másolatát, melyben a közétkeztetés,
mint tevékenység szerepel.
Gazdálkodó szervezet esetén
eredeti aláírási címpéldányt
vagy annak közjegyző által hi-

telesített másolatát. Nilatkozatot
arról, hogy a Pályázónak nincs
lejárt esedékességű adó,- vámés járulék tartozása, illetve ha
van, akkor ennek megﬁzetésére
halasztást kapott. A Pályázó
eddigi tevékenységéről szóló
bemutatkozó anyagot, kitérve
benne a közétkeztetés terén
végzett referenciákra. A konyha
üzemeltetésével és az étkeztetéssel kapcsolatos terveket,
elképzeléseket
A pályázat benyújtható a fenti
címen és határidőig személyesen vagy postai úton. A személyes benyújtásra 12.00 óráig van
lehetőség.
A GESZ a döntést követően
legkésőbb 2009. február 27-ig
értesíti a pályázókat.
A pályázatról érdeklődni lehet:
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján, a
3474-667-es telefonszámon.

Karácsonyi ünnepség Megújult a TV Kispest
D
csatorna műsora
ecember 15-én a Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezésére 90 volt kerületi
pedagógust hívtunk karácsonyi ünnepségre a Móra Ferenc
Általános Iskola és EGYMI
Széchényi utcai tanácstermébe, a kerületi oktatási bizottság
anyagi támogatásával. Közel 70
volt kollégánk tett eleget meghívásunknak. Szép, megható
műsort láthattunk az Árnyas
óvodásoktól és a Mórás kisdiákoktól. Acsai Gézáné, Ilona
ekkor vehette át a szakszervezet nyugdíjas tagozatának
vezetéséért az Eötvös József
Emlékérem Aranya fokozatát,

valamint ezen a délutánon mutatkozott be a tagozat új vezetője Szabó Ferencné, Marika is.
Az oktatási bizottság elnöke,
Szujkó Szilvia mondott pohárköszöntőt, és a bizottsági tagok
közül megtisztelték jelenlétükkel eseményünket Gulyás
Zoltán és Mihályi András képviselők is. Mindenki nagyon jó
érzésekkel távozott, mi szervezők pedig nagyon boldogok és
büszkék voltunk a hangulatos
ünnepség sikere miatt.
SWIDERSKI LÁSZLÓNÉ
Pedagógusok Szakszervezete
kerületi titkára

2008. december 19.

Megújult díszlettel és műsorokkal, a kerület közéleti és
közérdekű témáival várjuk
kedves nézőinket a képerynyő elé naponta 09.00 órától
10.30-ig, valamint 16.00 órától 23.30-ig.
Műsoraink:
Heti Híradó
Razzia
– bűnügyi magazin

19 perc
– közéleti háttérműsor
Pont
– közéleti vitaműsor
Polgármesteri/Parlamenti
negyedóra
Műsorainkkal
kapcsolatos
észrevételeiket
a
szerkesztoseg@tvkispest.hu,
valamint a 1195 Budapest,
Batthyány u. 5. címre várjuk.

SZILVESZTERI BÁL
Már kaphatók belépők!
2008. december 31. szerda 20-04 óráig
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.

TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Dual, Schneider. Telefon: 06/20-5317638, 06/20-542-3529
Festést, mázolást; ajtó-, ablak-, csempe
MOSÁST; szőnyeg, kárpit, bőrkárpit,
autó kárpit TISZTÍTÁST vállalok, otthonában. Tel.: 06/70-50-20-131
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja
szőrme bundák átalakítását, javítását,
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtás).
Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn
Ferenc u.162. Tel.: 282-4247
GYÓGY PEDIKŰRÖS-manikűrös házhoz megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúkszem végleges eltávolítása.
Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje.
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást,
családi házak szigetelését, színezését,
lomtalanítást, konténer rakást, ablakcserét, kisebb munkákat, garanciával, ingyenes árajánlattal. Tel.: 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, 258-0846,
e-mail: olci@t-online.hu
BÁDOGOS-,
TETŐFEDŐ-,
ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind
az „Építő 98” BT. 06-70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 0670-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
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
Női-, férﬁ-, gyermek FODRÁSZ házhoz
megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák
készítése, otthonában. Köszönöm hívását:
06/20-358-7229
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával,
közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 0630-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
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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
Megoldás Dél-pesti Gyors szerviz. Minden típusú háztartási gép javítása garanciával. Mikrosütők sugárzásmérése!
Bármilyen gép javításánál ingyenes! Tel.:
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

XIX. Petőﬁ u.-i, 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
ELADÓ WEKERLEI INGATLANT,
TÁRSASHÁZI LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT KERESÜNK ITT A KERÜLETBEN, VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. ..HATÉKONY, SIKERES KÖZVETITÉS...
HITELÜGYINTÉZÉS, JOGI TANÁCSADÁS. ..Supsa Ingatlaniroda.. Tel.: 0630-830-1179
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást
elcserélnék egy szobás önkormányzati
lakásra. Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150
nöl-ös kerttel. Ára: 17.2 M. Ft. Vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van
egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M. Ft.
Tel.: 06/20-427-4559
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

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák, stb. Tel.: 06/30961-37-94

Kispest zöldövezetében, tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétgenerációs,
hat szobás családi ház eladó, garázzsal,
irodahelyiséggel. Ir.ár: 40 M. Ft. Tel.:
06/20-5859-748

Budapesten és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált parketta lerakását vállaljuk rövid
határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. Hívjon bizalommal! Tel.:
06/30-505-8982, 06/20-805-6743

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

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
beépítésig. Német Kömmerling, 5-5 év
garancia, 3 rétegű üveggel, K=0,6-0,8
hő-, és hangszigetelés, 25%, 30%, 33%
akciós kedvezménnyel. Szakszerű beépítés. Cím: XX. Nagysándor J. u. 50. Tel.-,
fax: 284-05-50, Mobil: 06-70-949-76-90.
E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu
Foglalkozás-, egészségügyi szolgáltatás,
igény szerint. Tel.: 261-23-27
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSÉT, SZAKKÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL VÁLLALJUK. MÉSZÁROSKERKUSKA TEL.: 06/30-977-6612
INGATLAN
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben
épült, 90 nm-es családi ház, fsz.: amerikai konyhás nappali, 1 szoba, fürdő,
23 nm-es 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

KISPESTEN, 150 nöl telken, összkomfortos, 105 nm-es családi ház, 2 külön
lakrésszel, 2 + 2 fél szobás, garázs +
MELLÉKÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9
M. Ft. Tel.: 377-6989 06/30-975-9572,
megtekinthető: http://www.startapro.hu/
ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_
haz/777906
XIX. Corvin krt. garzon házban, metrónál, 32+4 nm-es, erkélyes, liftes, napfényes, csendes lakás, alacsony rezsivel
eladó. Ár: 8,1 M. Ft. Telefon: 357-3742,
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 30,5 M. Ft áron eladó. Tel.:
06/20-9-251-044
XIX. kerületben a Kazinczy u.-ban, 37
nm-es magasföldszinti lakás, nagy konyhás, világos. Iá.: 9 M Ft-ért eladó. Tel.:
243-1484, 06/70-513-5832
Eladó Kispesten kétgenerációs családi
ház, mely 2x100 nm.-es. A szuterén
részben + 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. Telefon: 06/30-216-4813
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XVIII. kerületben, 50 nm-es, gázkonvektoros, II. emeleti, jó állapotú lakás, 2
külön nyíló szobával, a Lakatos telepen
eladó. Napos, csendes, zöldben. Iá.: 13.3
M Ft. Tel.: 06/30-954-6019
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 35nm. A felső szinten galéria került kialakításra. Felújítás 2008-ban. Ára.
18.500.000 Ft. Tel.: 06/30-216-4813
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:13.600.000. Tel.:
06/30-216-4813
Eladó Kispest kertvárosi részén, 120 nöl.es 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. Ár: 35,5 M. ill.
40,5 M. Ft. Tel.: 06/30-216-4813
Eladó Kispest kertvárosi részén egy 75
nm.-es 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 100 nöl. telken lévő tetőtér beépítéses családi ház. Alsó szint 90
nm, felső szint 60 nm. A 4 szobás lakás
jó lehetőség a nagycsaládosoknak, vagy
az összeköltözőknek. Ára: 28 M. Ft. Tel.:
06/30-216-4813
Zalaegerszeg utcai, magasföldszinti, (nem
panel), 45 nm.-es lakásunkat, megegyezéssel balatoni kertes házra cserélnénk.
Tel.: 281-1846 /este/
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Új társasházi, egyedi gázfűtéses, parkettás, három szobás, új konyhai gépezettel,
első emeleti 56 nm.-es lakás, (+ 6nm
erkély + 9 nm tároló) eladó. Irányár: 375
ezer/nm. Érd.: 06-20-353-7686

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

Wekerlén a kis piac mögött, négyemeletes
téglaházban, 2 szobás, konvektoros, szép
lakás eladó. Alacsony rezsi költség. Ár:
13,8 M Ft. Tel.: 06/30-319-70-01 (délután,
este)

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

Kispest központjában, 53 nm-es panellakás eladó. Erkélyes, vízórás, napfényes.
Irár: 8,8 M. Ft. Tel.: 06/70-454-1914

Matematika, ﬁzika tanítás, általános és
középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06/209-590-134

Velencén, az Északi strandhoz közel, sorházi nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra cserélem. Tel.: 06/20-984-0244
Eladó a XI. kerületben, az Etele utcában,
egy 48 nm.-es, 2 szobás, loggiás, keleti,
felújítandó panel lakás. Irár: 10,5 M. FT.
Tel.: 06/30-527-4929
KIADÓ 53 nm-es, egyedi fűtésű, 2 szobás
lakás Kispesten. Tel.: 06/30-606-8955
Kós Károly téren KIADÓ, frissen, ﬁatalosan felújított, második emeleti tágas, kétszobás lakás, 80.000. Ft. + rezsi / hó. Azonnal beköltözhető. Tel.: 06/20-9868-323
VENNÉK 30-35 nm.-es egyedi fűtésű,
nem panel lakást vagy házrészt. Kispesten
vagy Erzsébeten. Tel.: 06/70-214-37-92
WEKERLEI CSODA IKERHÁZ! 530
nm-es kert, 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. Telefon:
06/70-319-3427
Kispesten, Corvin körúton, 31 nm-es
garzon, panorámás lakásom eladnám,
távfűtés, vízóra van. Irár: 7,6 M. Ft. Tel.:
282-3445
BÉRELNÉNK! Fiatal, gyermektelen jogászházaspár lakást bérelne hosszútávra
a kerületben. Tel.: 70/630-81-81
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire,
nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi
munkára felkészítés. Tel.: 280-2640,
06/30-858-1068
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”,
„C”, C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és „D
kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, autóbusz vezetői és vállalkozói szaktanfolyamok! Telefon: 06-1/264-5045,
30/900-5562, 30/458-1723
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni:
06/20-224-01-30
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703

Vállalom alsó tagozatos gyermeke, hétköznap délutáni rendszeres felügyeletét,
segítek tanulásában (diplomával, baby
sitter tanfolyammal). Betegség esetén
egész napra is. Tel.: 06/20-928-1838
Angol oktatás, korrepetálás általános
iskolásnak, német általános és középiskolásoknak. Tel.: 06/20-435-99-53
Bejárónőt keresek heti 2 alkalomra, délelőttre, takarításra és bevásárlásra. Tel.:
280-7602
ÁLLÁS
Megbízható idősebb hölgy gyermekfelügyeletet, idős gondozást, takarítást
vállal. Tel.: 06/20-262-4724, 06/20-2624747
Kispesti ingatlaniroda, ingatlanreferenseket keres jutalékos rendszerbe. Pályakezdőt betanítunk. Kötetlen munkaidő, jó
kereseti lehetőség. Érd.: 06/30-216-4813
A Károlyi Mihály Gimnázium felvételt
hirdet 8 órás iskola titkár munkakör betöltésére. Feltétel: Középfokú végzettség,
2 éves gyakorlat adminisztráció terén,
KIR, FŐKIR program ismerete. Számítástechnikai ismeretek min. felhasználási
szinten. Bérezés a KJT. szerint. Jelentkezés önéletrajzzal a gazdasági@karolyigi
mnazium.sulinet.hu vagy a 1191. Budapest, Simonyi Zs. u. 33. címen
JÖVEDELEM KIEGÉSZÍTÉSI LEHETŐSÉG! Betanítással telefonos időpont
egyeztetőt keresek a XX. kerületi irodánkba. Munkaidő hétfőtől csütörtökig
17-19,30-ig. Gyakorlattal rendelkezők,
otthoni munkára, vonalas telefonnal is
jelentkezhetnek. Korhatár nincs. Hívjon
bizalommal a : 287-83-83 vagy 06/70 336
83 17-es számon.
Varrás, női ruha bolti eladói vagy takarító női munka lehetőség érdekel, 4-6
órás. Szepesi Józsefné Telefon: 0620441-65-47
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.:
282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár
rendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116

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

retű pálma, TV-VIDEÓ-HIFI állvány,
gyermek forgószék. Tel.: 06/30-6068955

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

Eladó keverő tárcsás mosógép, olajkályha, férﬁ váltós kerékpár, BMX gyermek
kerékpár. Tel.: 06/30-606-8955

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, diópácos, kulcsos,
kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet
íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/70319-34-27

Eladó 1 és 2 literes, új szódás szifon;
Budmil hátitáska, 3000 Ft. Saválló acélból
készült 5 literes, új hurkatöltő, fogaskerék
áttétellel, 10.000 Ft; 4 edényes ételhordó.
Tel.: 378-3986

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó
Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES TERHESSÉGI TESZT.
Információs és segélyvonal: 06/70-3345052
Barátnőket keresel? Párban élsz vagy
egyedül, szereted a jó levegőt, kirándulást, utazást, egyéb kulturális szabadidő
programokat, akár csak jót dumcsizni?
Ha időd engedi, csatlakozz. 45-55-ös lányok. Tel.: 06/20-238-20-90
Spóroljon a fűtésén! Biofa brikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték, 10 kg-os csomag, könnyű tisztántartás. 400 Ft /csomag www.fabrikettalas.hu
Tel.:70/9-400-555
Víz-, gáz-, fűtésszerelő korrekt áron,
garanciával! Nincs kiszállási díj, nincs
felmérési költség. Kérem, hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu.
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, 06/30-285-7595
4 db. -ból álló komplett szekrény, vadonat
új, negyed áron eladó. Tel.: 280-5434.
Mosdóhely és 2x3 m.-es gépi perzsaszőnyeg eladó. Tel.: 214-75-64
Eladó SD memória kártya, 4Gb-os, kép,
zene, adat hordozó. Ára: 5500 Ft. Tel.:
06/70-50-20-131
46 és 171 Literes, garanciális, új hűtőszekrények eladók. Tel. : 214-75-64
3 részes ülőgarnitúra, narancs bőr bevonattal, költözés miatt eladó. Tel.: 06/20984-0244
Gumis és acélrugós expanderek, felnőtt
és gyerek teniszütők, síléc, fém evezőpad
és egy 115 cm. -es vadonatúj plüss mackó
negyedáron eladó. Tel.: 280-54-34
Leinformálható, gyakorlott nyugdíjas,
beteg körüli munkát vállal. Hétvégén és
ünnep nap is. Tel.: 281-4220
Gázkonvektor, F-8 típusú, parapetes,
eladó. Szerelés megoldható. Tel.:06/70703-2275 du. 16 órától.
Eladó étkező Koloniál asztal + 4 szék. Jó
állapotban. Tel.: 208-6920
Eladó íróasztal, éjjeli szekrény, nagymé-

Felújított Hajdú Energomat mosógép eladó, alkatrésznek is. Ir.ár. 6000 Ft. Tel.:
281-0680
Porszívó 2 db, 5.000 Ft/ db.(újszerű),
linóleum(új), 3 nm, 2.000 Ft., Lucznik
varrógép: 15.000 Ft., 2 csomag felnőtt
pelenka, féláron, wc ülőkék, kis szépséghibákkal 800-3000 Ft-ig. Tel.: 06/30-3312-170
Eladó üzemképes Trabant 601 Speciál
(olivazöld, még 6 voltos), 1980-as évjáratú, lejárt forgalmival, nagyon jó
állapotban, 45.000 km.-el. Érdeklődni a
06/30-9452-185-ös telefonszámon.

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 az 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.

TŐKE & HITEL CONSULTING
Hitelügyintézés, lakáshitelek, szabad felhasználású hitelek, hitelkiváltás, biztosítási tanácsadás, személyi
kölcsönök. Megtaláljuk a legjobb
megoldást! A tanácsadás ingyenes
és nem helyhez kötött, lehet az Ön
otthonában is.
TELEFON: 06 20 448 2485
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E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György ügyvezetõ igazgatók
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