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KOLTAI RÓBERT

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett verses, zenés esten Huzella
Péterrel együtt Koltai
Róbert is fellépett a
KMO-ban.

Megjelenik kéthetente
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Elindult az év a testületben
HIVATAL
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TÓTH JÓZSEFNÉ

NAGY TAMÁS

DR. VARGHA
PÉTER

Ötvenöt éve dolgozik a
Kispesti Polgármesteri
Hivatalban a már
dédunokával is büszkélkedő hivatalnok,
akinek januárban a polgármester és a jegyző is
gratulált.

2. oldal

„Úgy vélem, ha a felek
nem pártérdekeket,
hanem a választók
érdekeit tartják elsőrendűnek, van remény arra,
hogy az országos bajok
hatását itt helyben ne
növeljük.”

10-11. oldal

„Sok változás kellene,
nem efelé menetelünk,
20-25 évet átfogó egészségügyi stratégia kellene... a szakmának kell a
jövőben nagyobb hangsúlyt
kapnia.”

12-13. oldal

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

2

2009. február 4.

HÍREK

2009. február 4.

Olcsóbb lesz
a távfűtés
a fővárosban

KIÁLLÍTÁS

V

Rézportrék
a városházán

inczek György alpolgármester mutatta
be a megjelenteknek a Kispest Városháza Tárlat újabb képzőművészét a január
27-i megnyitón. Németh Róbert graﬁkus
nyolc, 2005 és 2007 között ismerősökről,
barátokról készült alkotását állította ki.
A tárlat különlegessége, hogy nem a sokszorosító graﬁka „végtermékeként” ismert
nyomatokat láthatja a közönség, hanem
maga a rézből készített alap – a graﬁkai
dúc – vált kiállítási műtárggyá. „A lemez
a tökéletes egyediség” – fogalmazott a
tárlatát maga nyitó művész. Az eseményen
Bella Domonkos, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6. osztályos tanulója klasszikus gitárműveket adott elő.

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2005-ben végzett Németh Róbert
számos egyéni és csoportos, hazai, valamint külföldi kiállítást tud már maga
mögött. Kispesten az elmúlt években a
Helikon Művészeti Egyesület több tárlatán is láthatóak voltak alkotásai. Három
éve a Kispesti Vigadó Galériában már
önállóan, 2007 szeptemberében a Nagy
Balogh János Kiállítóteremben pedig
Tihanyi Viktor szobrai mellett állította
ki műveit.
Németh Róbert graﬁkusművész „Portrék” című kiállítását 2009. március 23ig láthatja a közönség a kispesti városházán.
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Kispesten csaknem 12 ezer lakásban kell kevesebbet ﬁzetni a távhőszolgáltatásért februártól. A Fővárosi Közgyűlés,
amelynek Gajda Péter polgármester és dr. Balogh Pál önkormányzati képviselő is tagja, január 29-i ülésén elfogadta a Főtáv Zrt. javaslatát a távfűtés díjának csökkentésére.

A

döntés azt jelenti, hogy a jelenleg érvényes díjakhoz képest közel 23 ezer
forinttal – 8,5 százalékkal – csökken egy
átlaglakás távhőköltsége. A Főtávtól kapott tájékoztatás három tényezőre vezeti
vissza a díjcsökkenést. Február 1-jétől az
alapdíj 5, a hődíj 3,5 százalékkal csökken,
ugyanakkor megszűnik a 2,5 százalékos
ún. területi energetikai árengedmény.
A többletcsökkentést a FŐTÁV által elért hatékonyságjavítás teszi lehetővé. A
februártól érvénybe lépő díjcsökkenés

lakásonként éves szinten átlagosan 4
ezer forinttal (1,5 százalékkal) mérsékli
a távhőszámlák díjtételeit a jelenleg érvényesekhez képest, vagyis ennyivel haladja
meg a megszűnő kedvezmény mértékét.
A távhőszolgáltató és a Budapesti Erőmű
Zrt. közötti eredményes tárgyalások révén
csökken a jelenlegi hőár. A díjkedvezmény
mértéke havonta ﬁxen 200 forint (+áfa)
gigajoule-onként Ez a kedvezmény év végén megemelkedhet a Főtáv és az erőmű
között elszámolt hőmennyiség függvé-

nyében, amit a Főtáv év végén egyszeri
kedvezményként érvényesít fogyasztóinál.
A teljes kedvezmény mértéke így elérheti
a 233 Ft/GJ összeget havonta. Így az átlaglakás éves hődíj-költsége áfával együtt 12
ezer forinttal csökkenhet.
armadik eleme a távhődíj csökkenésének abból adódik, hogy a parlament
döntése értelmében januártól minden
fogyasztó, aki nem jogosult a szociális
távhőtámogatásra, az év első és utolsó
három hónapjában, vagyis hat hónapon

H

keresztül, havi 1150 forint távhődíj-juttatásban részesül. Ez évente további 6900
forinttal (2,6 százalékkal) csökkenti az
éves távhőköltséget.
z éves szintű fogyasztói költségcsökkenés tehát eléri a 8,5 százalékot, amely
átlagosan 23 ezer forintos megtakarítást
jelent egy átlagos távfűtött lakás 2009. évi
költségeiből. Ez a 2009-re érvényes átlagosan 270 ezer forintos éves bruttó távhődíjat
246 ezer forintra mérsékli – áll a Főtáv
hozzánk eljuttatott hírlevelében.
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Kávéház a könyvtárban

K

ÉLETPÁLYA

Ötvenöt éve a hivatalban
A

polgármesteri hivatal dolgozóinak tartott január 27-i értekezleten 55 éves
kiemelkedő munkáért mondott köszönetet
– sikeres folytatást kívánva – dr. Istvánﬁ
Sándor jegyző és Gajda Péter polgármester Tóth Józsefnének. Az Okmányiroda
munkatársa 55 évvel ezelőtt, 1954. február 1-jén kezdte el munkáját a hivatalban,
illetve jogelődjénél, az akkori tanácsnál.
Először gyors-gépíróként a titkárságon,
később a lakásosztályon dolgozott, majd
az igazgatási osztály előadói munkakörébe

került. Volt anyakönyvvezető, és 1975-től
a népesség-nyilvántartáson dolgozik. Az
ünnepségen – melyen jelen volt Halász
Adalbertné is, aki 55 évvel ezelőtt felvette a hivatalba – a kerület vezetése mellett
kollégái is gratuláltak a városházán több
mint fél évszázada dolgozó munkatársuknak. A két felnőtt gyermekkel, unokával és
dédunokával is büszkélkedhető Éva a Kispestnek elmondta: az évek alatt többször is
lehetősége lett volna munkahelyet váltani,
de ő hű maradt első munkahelyéhez, Kis-

pesthez. „Szeretek az emberekkel foglalkozni, jó kollégákkal dolgozom, a kerületet
pedig nagyon megszerettem, szívem csücske Kispest” – fogalmazott.

ulturális kávézóvá vált
január 31-én délután a
kispesti Üllői úti Szabó Ervin
könyvtár. A KultúrCafé sorozat
első rendezvényének témája a
nyár volt. A legmelegebb évszakot vers-, próza- és naplórészletekkel, zenei betétekkel
elevenítették fel a meghívott
szereplők: Szabó Tilda előadóművész és Csonka Gábor
hegedűművész.
A KultúrCafét idén indították el
a könyvtár munkatársai azzal a
céllal, hogy – felidézve a régi
kávéházak világát – minden
hónap utolsó szombatján olyan
új kulturális teret teremtsenek
Kispesten, ahol egy csésze
kávé vagy egy pohár tea melletti kötetlen beszélgetéshez,

egy parti sakkhoz vagy dominóhoz irodalmi, művészeti és
zenei csemegét kaphatnak a
vendégek.
A témákra vannak terveik a

könyvtárosoknak – például kávéházak világa, bor- és sörtörténeti kalandozás, a hatvanas
évek, családi nap –, és mindig lesz az aktuális témához

illő élőzene, de számítanak a
publikum aktivitására is. „A
közönség is alakíthatja a programot, ﬁgyelembe vesszük az
ötleteiket – mondta el a Kispestnek Dobrova Zsuzsanna
programszervező könyvtáros.
Legközelebb február 28-án
délután 4 órakor „nyit ki” a
kávéház, amelynek programjain díjtalanul vehetnek részt
az érdeklődők. A KultúrCafé
következő rendezvényén „Kávéházi úri muri” címmel a régi
pesti kávéházak zajos életébe
pillanthatnak be a vendégek.
A kulturális „kalandtúrát” Saly
Noémi, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tudományos munkatársa és
Csonka János zongoraművész
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Pályázati
siker
Az önkormányzat 19,5 millió
forintot nyert a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett „Gyermekek és ﬁatalok integrációs

ELISMERÉS

Köszöntötték
a közművelődési
dolgozókat
A

programjai” című pályázaton.
Az összeget általános iskolai
felső tagozatos tanulók komplex integrációs programjára
fordíthatja a kerület. Ennek
keretében tanulási kudarcokkal és családi problémákkal
érintett gyermekek iskolai
felzárkózását segítik majd
szakemberek. A program várhatóan 2009 tavaszán indul,
szakmai lebonyolítója a Kispesti Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ
lesz – tájékoztatta a Kispestet
Vadon Etelka, a polgármesteri
hivatal Társadalmi Kapcsolatok Irodájának vezetője.

FELHÍVÁS

Internet
időseknek

kispesti közművelődés területén dolgozókat köszöntötte a kerület vezetése január
19-én, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. A Halásztanya étteremben tartott összejövetelen
a polgármester a kulturális ágazat szempontjából is nehéz, de
tartalmas évnek nevezte 2008at. A sok program kapcsán

kiállításokkal új kulturális színtér jelent meg a kerületben.
ajda Péter hangsúlyozta, az
önkormányzat még soha
nem volt olyan kedvező pénzügyi helyzetben, mint most.
Idén lehetőség lesz rá, hogy a
köztisztviselők és a közalkalmazottak plusz juttatást kapjanak, az önkormányzat anyagi

G

TŰZŐRSÉG

„Nemcsak a húszéveseké a
Világ(háló)!” Ismerkedés az
internettel a Kossuth utcai
könyvtárban. Csütörtök délutánonként 4 órától este 7 óráig.
Szeretettel várjuk az internet
alapjait megismerni vágyó idősebb érdeklődőket.
Válaszolunk kérdéseikre, segítünk honlapok keresésében.
Információ: 282-9905 telefonszámon vagy címünkön 1195,
Kossuth L. u. 8.

Horvát
nyelvtanfolyam
Értesítünk minden kerületi és társkerületi lakost,
hogy a horvát nyelvtanfolyam 2009 januárjától
csütörtökönként 17.30-tól
folytatódik a Bolyai János
Általános Iskolában (XIX.
ker. Árpád u. 14.).
Várjuk a kezdők és haladók
érdeklődését, jelentkezését a 06-20/970-7947-es
telefonszámon vagy a
zlatargyorgy@freemail.hu
e-mail címen.
ZLATÁR GYÖRGY
a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Erdélyi
kerámiákat
láttunk

eszközökkel is szeretné megköszönni a munkát – tette hozzá.
Pohárköszöntőjében Vinczek
György alpolgármester azt
kívánta mindenkinek, akiknek
szívügye a kultúra terjesztése,
hogy élvezzék a munkát és a
lakosság megbecsülését, mert
érdemes tenni a kultúráért.

Januári kispesti tüzek
J

anuárban a Kispesti Tűzőrség állománya hat alkalommal tűzesethez, kilencszer
műszaki mentéshez, egyszer,
pedig téves jelzéshez vonult a
XIX. kerületbe – tájékoztatta
a Kispestet Sándor László Őrségparancsnok. Megtudtuk, a
tűzesetek során személyi sérülés nem történt, míg a műszaki
mentések során két személy
sérült meg. A tűzoltó hadnagy

elmondta, január 2-án a Vak
Bottyán utca 56. szám előtti
parkolóban égett egy Opel,
január 9-én ugyancsak a Vak
Bottyán utcában az 58-as szám
előtti parkolóban egy Renault
Scenic gyulladt ki, míg január
22-én az Üllői út 264. előtti
parkolóban egy Ford Escort
lángolt. Mindhárom estben a
kiérkező tűzoltó rajok a tüzet
egy „d” sugárral oltották el,

HÍREK
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MSZOSZ

külön szólt a nagyobb rendezvényekről – Wekerle Centenárium, Városünnep –, említette
a KMO épületének felújítását
(a megújult intézmény épp egy
éve a Magyar Kultúra Napján
bemutatott műsorral nyitotta
újra kapuit), és beszélt arról is,
hogy a városházán rendezett

2009. február 4.

Az MSZOSZ Kispesti Szervezete január 16-án szép
eseménnyel nyitotta az évet.
Az idén 20 éves Erdély Művészetéért Alapítvány „Agyagból
épülő világ” című, a Kárpátmedencében, s főleg Erdélyben
alkotó kerámiával foglalkozó
iparművészek munkáiból nyílt
tárlatát néztük meg a Vármegye Galéria ünnepi programja
keretében.
MEDGYES JANKA

melyekben személyi sérülés
nem történt. Január közepén
időseket is mentettek a kispesti
„lánglovagok”, a Hungária út
egyik lakásában, miután elesett, magatehetetlen állapotba
került egy néni, a raj az ablakon keresztül hatolt be a lakásba, majd így nyitották ki az
ajtót, és adták át az idős embert
a mentőknek. A Corvin körút
egyik lakásában is hasonlóan
jártak el a tűzoltók, amikor az
idős hölgy rosszul lett és nem
tudott ajtót nyitni – tájékoztatta
lapunkat Sándor László tűzoltó
hadnagy.

Román diákok a Vass iskolában
R

omániából érkezett küldöttséget látott vendégül január
25-26-án a Vass Lajos Általános Iskola. Az intézmény
tavaly sikeresen szerepelt az
Erste Stiftung által alapított
Közép-Európai Iskolák Akadémiája (Academy of Central
European Schools) pályázatán,
mely a térségben lévő országok kultúrái közti párbeszédet,
egymás megismerését és a tolerancia erősítését célozta meg.
„Az én utcám a te utcád” címet
viselő projektben a résztvevők
városuk egy-egy utcájával
ismertetik meg a partneriskolákat. A kommunikáció és
az utcák bemutatása angol
nyelvű, ami jó lehetőséget
biztosít a diákoknak az idegen
nyelv gyakorlására – mondta a
Kispestnek Ertelné Csák Judit
igazgató. Megtudtuk, a Vass
iskolának román, albán és
szerb oktatási intézményekkel

van partnerkapcsolata. Január 26-án a román Theodor
Costescu Középiskola pedagógusai és tanárai mutatták be a
szörényvári I. Károly utat, míg
a kispestiek az Andrássy úttal
ismertették meg a hallgatóságot. A rendezvényen Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester is részt
vett. A vendégeket Ertelné
Csák Judit köszöntötte bemutatva intézményüket. Hangsúlyozta, a Vass iskola 1982-es
létrehozása óta sokat változott
pedagógiai programjuk, jelenleg ökoiskolaként működnek,
de idei terveik között szerepel, hogy Kispesten elsőként
UNESCO iskolává váljanak.
Elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvek oktatására, ezért is csatlakoztak a
programhoz, mely lehetőséget
nyújt a gyerekeknek nyelvtudásuk fejlesztésére.

Vinczek György alpolgármester és Gajda Péter polgármester
a Vass iskola rendezvényén

IRODALMI EST

Klasszikus magyar költők
művei a KMO-ban
A

Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
verses, zenés estet a KMO
január 23-án. A közönséget
Vinczek György alpolgármes-

Huzella Péter és
Koltai Róbert

ter köszöntötte, aki elmondta,
napjainkban úgy tapasztalja,
egyre nagyobb az emberek
kultúra iránti igénye. Növekszik a színházak látogatottsága, egyre több könyvet adnak
el a boltokban és emelkedik a

kiállítások száma is. Az önkormányzatnak helyi szinten az a
feladata, hogy intézményeiben
tovább erősítse a folyamatot
– fogalmazott az alpolgármester. Kiemelte, a megújult KMO
azt a célt szolgálja, hogy minél
több kispestinek elérhető közelségbe kerüljön a kultúra.
A művelődés iránti igényt és
igényességet azonban – hasonlóan számos más dologhoz – a
legkisebb korban kell kialakítani, ezért elengedhetetlenül
fontos a helyes nevelés. A kerület éppen ezért már óvodás
korú gyerekeknek is lehetőséget biztosít arra, hogy a lehető
leghamarabb átéljék a színház
élményét. Vinczek György
végül felhívta a hallgatóság ﬁgyelmét a magyar kultúra nemzetközi elismertségére, mint
mondta, nagy kár, hogy sok
esetben egy-egy művészt külföldön jobban ismernek, mint
hazájában. Legyünk büszkébbek azokra, akik megérdemlik
az elismerést – tanácsolta. A
közönség az esten klasszikus
magyar költők műveit hallgathatta meg versben és zenében
Huzella Péter és Koltai Róbert
előadásában.
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Kitüntetést kapott Irodalmi Pódium
a gyógypedagógus

Szőcs Géza volt a januári Halásztanya
Irodalmi Pódium vendége.

K

iemelkedő gyógypedagógiai munkája elismeréseként
Éltes Mátyás-díjjal tüntették
ki Kozics Magdolnát, a Móra
Ferenc Általános Iskola és
EGYMI munkaközösség-vezetőjét. A kispesti gyógypedagógus január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján vette át a magas szakmai elismerést Hiller
István oktatási minisztertől
az Iparművészeti Múzeumban
rendezett ünnepségen.
Kozics Magdolna – vagy
ahogyan a legtöbben ismerik
– Léna 23 éve van a pályán,
a főiskola elvégzése után egy

évet általános iskolában tanított, majd három – számára
meghatározó – évet töltött
egy állami ﬁú nevelőotthonban
Zalacsányban. Ezt követően
Budapestre, a Nagyothallók
Általános Iskolájának Tagiskolájába került, ahol halmozottan
fogyatékosok nevelésével-oktatásával foglalkozott. Tizennégy
éve dolgozik a Móra iskolában.
„A szakmai munka mindig a
legfontosabbak közé tartozott
az intézményben, ezért a díj,
úgy érzem, a Móra iskolának is
szól” – mondta el a Kispestnek
a kitüntetett pedagógus.

F

olytatódott az év végén
elindított Irodalmi Pódium
sorozat a Városház téri Halásztanya étteremben Kispesten.
Január 26-án este az erdélyi
Szőcs Géza író-költővel találkozhatott, beszélgethetett a
közönség, könyveit Juhos-Kiss
János ajánlotta az érdeklődők
ﬁgyelmébe. A rendezvényen
Kobzos Kiss Tamás gitározott

és énekelt. Az est házigazdája,
Tar István vendéglővezető a
Kispestnek elmondta, a Halásztanya Irodalmi Pódium
keretében a jövőben havonta
szeretnék egy-egy íróval és
alkotásaival
megismertetni
az érdeklődőket. Kiemelte,
elsősorban kerületieknek szeretnének majd bemutatkozási
lehetőséget biztosítani.

SPORT

Vajda és Fodor
a Sportcsillagok Falán
A

Január 23-án a Bozsik-stadionban a pekingi olimpia újabb két magyar
hőse, az aranyérmes Vajda Attila kenus és az ezüstérmes Fodor Zoltán birkózó helyezte el kézlenyomatát a Magyar Sportcsillagok Falán.

z emlékhelyet a Hemingway Alapítvány a ’90-es
évek elején hozta létre világhírű sportolóink részére. A Magyar Sportcsillagok Falán ez
idáig 150 sportoló – Európa-,
világ- és olimpiai bajnokok
– kézlenyomatát és aláírását
helyezték el az utókor számára. A fal a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) látható.
A két sportolót Baráth Etele,

a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke és Maróthy István,
a Magyar Birkózószövetség
alelnöke méltatta. „Vajda Attilát nem kell bemutatnom, az
eredményei önmagukért beszélnek – mondta Baráth Etele, hozzátéve – példaértékű,
amilyen fegyelmezettséggel,
céltudatossággal halad előre,
mind sportpályafutásában,
mind a civil életében.” „Fodor Zoli számára a pekingi

ezüst csak a kezdet – említette Maróti István –, biztos
vagyok benne, hogy még sok
hasonló alkalommal köszönthetem őt!”
Az esemény fénypontja a
két sportember „tenyerelése” volt, majd Vajda Attila
és Fodor Zoltán köszönetet
mondott a megjelenteknek.
„Óriási megtiszteltetés ez az
elismerés – mondta Vajda –,
akik eddig itt megörökítették

a kézlenyomatukat, azokra
büszke lehet minden magyar,
határokon innen és túl, nem
csak sporteredményeik, hanem emberi nagyságuk miatt
is. Hatalmas öröm ebbe a körbe tartozni.” „Nagyon boldog
vagyok, hogy méltónak találtak erre a kitüntetésre – tette
hozzá Fodor –, rendkívül
büszkévé tesz, és igyekszem
mindig megfelelni ennek a
bizalomnak.”
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„…azt hiszem a legtöbb kispesti érdeke az, hogy minél előbb
kész legyen a beruházás.”

„Ilyenkor az a legfontosabb, hogy az ország érdekeivel törődjünk.”

pp úgy esett, hogy most,
amikor ezt a cikket írom,
hamarosan indulunk kollégáimmal a Kőbánya-Kispesti Metróvégállomásra. Hosszú
idő után végre sikerült elérni, hogy a metróvégállomás
rosszemlékű
narancssárga
részének utolsó, még álló darabját is bontani lehet. Hosszú
veszekedés, egyezkedés, néha
a tettlegességig elfajuló vita
után jutott el a beruházó és a
bérlők képviselője a mai napig. Mindannyian tudjuk, az
új végállomásnak mára már
állnia kellene. Aki ﬁgyelte az
eseményeket az tisztában van
vele, hogy miért nincs ez így.
A sokszereplős játszmában
leginkább azok a politikusok
hátráltatták az építkezést,
akik, hol civilszervezeti ve-

zetőként, hol helyi lakóként,
hol az ellenzéki párt képviselőjeként gátolták, hátráltatták
azt, hogy végre a kispestiek
normális körülmények között
közlekedhessenek.
Ezeket
a politikusokat támogatta
néhány kisebb és nagyobb
kereskedő, üzletember annak
érdekében, hogy a KÖKI átépítése ne, vagy csak később
valósulhasson meg. S mit
nyertünk mi kispestiek azzal,
hogy csak jövőre lehet kész a
végállomás körüli rendezés?
Semmit, sőt. A kerület jelentős adóbevételektől esik el
minden évben, az a több ezer
munkahely sincs még itt, amit
ez a beruházás jelent hoszszútávon a kerületnek, nincs
még fedett buszvégállomás,
rendezett közlekedési helyzet

és az a hétezer négyzetméteres közpark sem, mely jövőre
szintén elkészül. Nos, ezt
vették el tőlünk azok, akik
a mai napig (még így a gazdasági válság közepette is)
mindent megtesznek azért,
hogy ne rendeződjön a helyzet
a metróvégállomáson. Ha nem
lett volna tragikomikus talán
még jót is nevettem volna az
ellenzék frakcióvezetőjének a
Kispestben megjelent év végi
értékelésén, melyben azt írja,
hogy a jelenlegi városvezetés
évek óta nem tudja befejezni
a KÖKI beruházást, s kérdi,
hogy ez így rendjén van-e.
Vicces nem? Az ellenzéki képviselők jelentős része mindent
megtesz azért, hogy ez a beruházás ne készüljön el, utána a
városházi vezetést kárhoztatja

ezért. Biztos vagyok benne,
hogy nem az utolsó csörte zajlik KÖKI ügyben és abban is,
hogy azok, akik ilyen-olyan
okból gátolták, hogy fejlődjön
a kerület, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, hogy a
kispesti költségvetés több
bevételhez jusson, nos ezek
az emberek továbbra is megtesznek mindent azért, hogy
a metróvégállomás helyzete
ne rendeződjön. Pedig azt hiszem a legtöbb kispesti érdeke
az, hogy minél előbb kész legyen a beruházás, minél előbb
hátunk mögött tudhassuk a
legzajosabb, legnehezebb szakaszát, az építkezést. Bízzunk
benne, hogy hamar túlleszünk
az egészen és csak az előnyeit
élvezheti Kispest ennek az
évek óta húzódó történetnek.

APEH hírek
Február 12.: A kiﬁzető, munkáltató a szokott módon eddig
vallja be és ﬁzeti meg az általa
levont személyi jövedelemadó
előleget, vagy magát a levont
személyi jövedelemadót. Szintén eddig ﬁzeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási- és
nyugdíjjárulékot, a ﬁzetendő
társadalombiztosítási járulékot,
az egészségügyi hozzájárulást,
a munkaadói és munkavállalói
járulékot, a START-kártyával
rendelkező
foglalkoztatott
után a 0/15/25 % járulékot. Az
egyéni vállalkozó és a társas
vállalkozó után a vállalkozás
eddig vallja be és ﬁzeti meg
a vállalkozói járulékot és az
egészségügyi szolgáltatási járulékot. (0958 és 0908)
Február 16.: A magánszemély február 15-ig kérheti az
egyszerűsített adóbevalláshoz
az APEH közreműködését a
bevallási csomagban megtalálható, vagy az internetről letölthető Nyilatkozaton. A határidő

jogvesztő, ezt követően már
csak önadózás keretében lehet
eleget tenni a bevallási kötelezettségének.
Február 20.: Társasági adóelőleg-beﬁzetés, havi bevallók
környezetvédelmi termékdíj
beﬁzetése, játékadó beﬁzetése
és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi ÁFA beﬁzetése
és bevallása, 0901-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói
árkiegészítés és költségvetési
támogatás igénylése, a televíziókészülék üzemben tartási
díjának beﬁzetése, az Európai
Közösségből történő beszerzés
esetén meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem
minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi
adószámmal nem rendelkezők
bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek
teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elké-

szítését kéri, és a munkáltató
ezt vállalja, akkor e napig kell a
dolgozónak az adóbevalláshoz
szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia.
Február 25.: E nap az esedékessége az ÁFÁ-s magánszemélyek és a tételes
költségelszámolást alkalmazó
mezőgazdasági termelők 2008as adóbevallásának a 0853-as
számú bevalláson, továbbá az
egyéni vállalkozók vállalkozói
adóbevallásának ugyanezen a
nyomtatványon.
Az egyszerűsített vállalkozói
adó (EVA) alanya, ha egyéni
vállalkozó vagy nem kettős
könyvvitelt vezető bt., kkt., a
0843-as számú EVA bevallását
is eddig teszi meg. Február 15ig kell az éves bevallást (0801)
és az éves ÁFA bevallást
(08651) is benyújtani.
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítő adózó adatszolgáltatást ad.
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Mi a teendő, ha válság van?
E

gyik kedvenc könyvem
hajnali, afféle egy perces
beszélgetéseket tartalmaz egy réges-régi buddhista
kolostorból. E kolostorban a
szerzetesek minden hajnalban
kérdéseket tesznek fel vezetőjüknek, Lin-csi apátnak,
remélve, hogy okulnak a válaszokból, fejlődnek, és egy szép
napon megvilágosodnak.
Egy hajnalon az egyik szerzetes a következő kérdést tette
fel: Mondd, apát, mi a teendő,
ha eljő a világvége?
A legfontosabb, hogy befejezzétek a reggelit! – válaszolta
az apát habozás nélkül, utalva
arra, hogy akkor már mindegy,
reggelizni békésen se nem okosabb, se nem ostobább cselekedet, mint mondjuk megpróbálni menteni a menthetőt, mikor

az egész világ menthetetlen.
De mi a teendő, ha nincs itt a
világvége, „csak” cudar idők
járnak a válság miatt? Nos a Fidesz szerint az a legfontosabb,
ha kampányolunk. Oszlassuk
fel az Országgyűlést és írjuk
ki a választásokat! Remek. De
amíg a pártok szorgosan gyűjtik a „kopogtatócédulákat”
szól majd valaki a válságnak,
hogy most egy kis időre hagyja abba a „szorgoskodást”? Ki
fogja menteni a menthetőt, ha
akik menthetnék épp szónokolnak valahol egy választási
gyűlésen? Egy törvényjavaslat
normális körülmények között
öt-hat hét alatt válik törvénnyé
az Országházban. Ha törvényt
kell módosítani, mert a válság
kikényszeríti, ki fogja a feloszlatott országgyűlés helyett

Testületi döntések

ADÓZÁS

EGY ÓRA
A POLGÁRMESTERREL!
GAJDA PÉTER, A XIX.
KERÜLET POLGÁRMESTERE, FEBRUÁR
12-ÉN 10.00 - 11.00
ÓRA KÖZÖTT VÁRJA A
KISPEST OLVASÓINAK
KÉRDÉSEIT TELEFONON
A 347-4525-ÖS SZÁMON VAGY FAXON A
280-7241-ES SZÁMON
VAGY E-MAILBEN A
GAJDA@KISPEST.HU-N.

KISPEST

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

Bontás, építés, fejlődés
É
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A kispesti önkormányzat
képviselő-testülete
január
20-án tartotta az új év első
soros ülését:

- A zárt ülést követően a testület
módosította a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló rendeletét.
A módosításra a magasabb
rendű jogszabály változása
miatt volt szükség. Építési engedélyhez kötött tevékenységet
kerületi rendelet nem állapíthat
meg, ezért törölték azokat a
rendelkezéseket, amelyek a
hatályos miniszteri rendelettel
ellentétesek. Gyulai István
főépítész példaként a wekerlei
kerítések és melléképületek
építését említette, amelyek a
jövőben nem engedélykötele-

sek. Hangsúlyozta, a szabályok
viszont megmaradtak, ezeket a
jövőben is be kell tartani. Így,
ha valaki szabálytalanul épít
valamit, az elbontatható. Ezért
javasolja az építkezőknek,
hogy a munkák megkezdése
előtt a főépítészi irodán tájékozódjanak a területre vonatkozó
szabályozásról.
Hozzátette,
Kispest kezdeményezte az építési törvény módosítását azért,
hogy a kerületnek is legyen
joga építési engedélyhez kötött
munkát megállapítani.

- Idén is folytatódik a Térﬁgyelő
Program, erről megállapodást
ír alá az önkormányzat és a kerületi rendőrkapitányság. Ennek értelmében, 2009-ben egy
fővel bővül a kamerát ﬁgyelő

megalkotni a szükséges jogszabályt?
Jó lenne, ha a Fidesz belátná,
hogy most mégis az a legfontosabb, hogy mentsük azt,
ami menthető. Nem hiszem,
hogy fontosabb dolog lenne
kampányolni, mint védeni a
munkahelyeket. Nem rossz
dolog mondjuk egy TV-vitában lándzsát törni ilyen vagy
olyan adórendszer mellett. De
ennél azért mégiscsak jobb
dolog sorompóba állni véleményünkért magában a Tisztelt Házban, és a vita végén
döntést hozni. Mert persze
könnyű dolog adócsökkentést
követelni általában, az már
persze nehezebb, hogy megmondjuk, hogy pontosan mely
terheket kéne csökkenteni a
gyorsabb kilábalás érdeké-

ben, az meg különösen nehéz,
hogy megmondjuk, mit kéne
emelni mindezért cserébe.
Mert egy olyan helyzetben,
mikor hímes tojásként kell
vigyázni a pénzügyi egyensúlyra, mindenki tudja, hogy
most egyszerre csökkenteni
az adókat és növelni az állami kiadásokat lehetetlen. Ezt
alighanem a Fidesz is tudja.
Csak nem törődik vele, mert
a maga módján következetes.
Nem azt mondja, amit tenni
kéne, hanem azt, amiről úgy
véli kormányra segíti. Úgy véli
hasznosabb, ha manipulálja az
embereket, mintha támogatná
a szükséges reformokat. Válság idején is saját hatalmával
törődik. Pedig ilyenkor az a
legfontosabb teendő, hogy az
ország érdekeivel törődjünk.

rendőri egység létszáma. Idén
egyébként a kamerák számát
is tovább növeli a kerület. A
változásoktól a közbiztonság
további javulását várja az önkormányzat és a rendőrség.

Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ pályázatot nyújtson
be a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek és szüleik
számára szerveződő Biztos
Kezdet Programra. A szakmai
program ugyan 2005 óta már
működik az intézményben,
pályázati siker esetén az elkövetkező 3,5 évben továbbfejlesztett környezetben, több
szakember közreműködésével
folytatódhat a munka – tudtuk
meg Vinczek György alpolgármestertől.

- Új vezetője lesz februártól az
Egyesített Bölcsődéknek: a feladatot a pályázaton nyertes eddigi helyettes, Brinza Istvánné
látja el határozatlan időre szóló
szerződéssel. A képviselők
határozatban köszönték meg
a nyugdíjba vonuló Franca
Lászlónénak – aki 1975 óta
vezette az intézményt – a kispesti gyerekekért végzett több
évtizedes, áldozatos munkáját.
- Jóváhagyta a testület, hogy
a
Kispesti
Családsegítő

- Elfogadták a képviselők a
közművelődési intézmények
idei munkatervét, valamint
hét önkormányzati bizottság
beszámolóját a tavalyi év munkájáról.
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Idei tervek, elképzelések
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Fekete László (MSZP)

A

z idei évre elfogadott
költségvetési koncepció
szerint kerületünk önkormányzata 2009-ben is tervszerűen kíván továbbhaladni
a megkezdett úton. Ennek
alapja a 2006-os választások
előtt meghirdetett polgármesteri program, amely nagy
hangsúlyt fektet a költségvetési egyensúly megvalósítására. Az idei kilátásainkat

javítja, hogy az előző évet a
felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően többlettel
zártuk és az önkormányzat
számlaegyenlege jelenleg is
pozitív. Sajnálatos módon
azonban kerületünk sem
függetlenítheti magát a nemzetközi pénzügyi válság által
generált hatásoktól, amelyet
nem lesz könnyű ellensúlyozni. Egyelőre közvetlenül
még nem érzékelhetők a
krízis jelei, de a határainkon
túli gazdasági válság okozta
hazai gyárbezárások és elbocsátások miatt számítani
lehet az állami bevételek:
járulékok és adóbevételek
csökkenésére, amelyből önkormányzatunk is gazdálkodik. Legfontosabbnak a
kötelező feladatok ellátását

tartom, amelyek között kiemelt szerepet kap az oktatás, az egészségügy és a közbiztonság területe. A gazdálkodás stabilitását szolgálja
az oktatás területén a ciklus
elején végrehajtott szervezeti
átalakítás, amelynek szükségszerűségét és fontosságát
az eredmények igazolták. Az
idén tovább bővül a kerületi
térﬁgyelő rendszer is, melynek pozitív hatásairól nyilatkoznak az érintett kispestiek
és rendőrség egyaránt. A
pénzügyi krízistől függetlenül szükségesnek tartom
az önként vállalt feladataink
felülvizsgálatát. Fontosnak
érzem az átmenetileg nehéz
helyzetbe kerültek, illetve
az önmagukról gondoskodni képtelenek támogatását,

ugyanakkor lényeges, hogy
csak a valóban rászorultak
részesülhessenek
segélyezésben. Ezt a célt szolgálja
a közelmúltban megkezdett
„Segély helyett állás” című
program. Az idei elképzelések között szerepel a kerület
további fejlesztése, melynek keretében intézmények
felújítására,
közterületek
rekonstrukciójára kerül sor.
A kerületi „Zöldprogram”hoz kapcsolódóan parkok,
fasorok, játszóretek újulnak
meg. Bár 2009 nem ígérkezik könnyű évnek, de biztos
vagyok benne, hogy a kerület vezetése eredményesen
megbirkózik a feladattal,
amihez a kormány hathatós
válságkezelő intézkedései is
elengedhetetlenek lesznek.

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
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009 az értelmetlen sarcolások, az ezredszer ránk
erőltetett nadrágszíj-meghúzások éve lesz. Ez persze nem
mindenkire igaz, hisz például
a pénzügyminiszternek és államtitkárának éppen nemrég
szereztek be luxusautókat,
több mint húsz millió forint
közpénzből . Eközben pedig
a megszorítások szükséges-

ségéről szónokolnak, elveszik
a 13. havi bért és a 13. havi
nyugdíjat, megnyirbálják a
családi pótlékot. Vagyis bort
isznak és vizet prédikálnak.
Az, hogy mindezek ellenére
2009 sikeres, vagy sikertelen
esztendő lesz-e, ez annak
függvénye, hogy az emberek
ki tudnak-e kényszeríteni politikai, és így gazdasági, szemléletbeli változást. Ha nem,
akkor lecsúszásunk szinte
visszafordíthatatlanná válik.
A változás tavaly már elindult
a népszavazás elsöprő sikerével. Most folytatódott a ferencvárosi nagyarányú Fidesz
győzelemmel. Idén júniusban
pedig az EU választáson mutathatnak az emberek megálljt
az MSZP-SZDSZ katasztrófa-

kormányzásának. Jó lenne, ha
2009-ben Kispest országgyűlési képviselője (egyben az
MSZP budapesti elnöke) nem
pártja és Gyurcsány Ferenc
kívánságainak megfelelően
szavazna majd (mint ahogy
azt sajnos eddig tette), hanem
valóban azokat a kispesti embereket képviselné, akik őt az
államtitkári bársonyszékbe,
valamint elegáns szolgálati
autóhoz és busás ﬁzetéshez
juttatták. És akik esetleg éppen most veszítették el állásukat. Reméljük meghallja majd
választói hangját és nemmel
szavaz a családi pótlék megadóztatására, valamint az
újabb adóemelésekre. Azt
javasoljuk, hogy Kispesten
2009 legyen a szolidaritás

éve. Szépek a felújított terek,
és támogattuk ezeket a munkákat. Embertelenség lenne
ugyanakkor nem látni, hogy
kispestiek ezrei lesznek egyre
szegényebbek, sokaknak már
nem csupán a számlák kiﬁzetése, de az élelem beszerzése
is komoly gondot okoz. A kispesti költségvetés tárgyalása
során tehát javasolni fogjuk,
hogy kiemelt ﬁgyelmet szenteljünk a szociális célokra,
hisz egyre több kispesti küzd
napi anyagi gondokkal. A
szociális támogatásokat pedig
úgy kell alakítanunk, hogy
azokat a valóban szűkölködők
kapják, ne pedig a drága autóval segélyért érkező alakok.
Ez szolgálná a szolidaritást és
az igazságosságot is.

j év, új élet, új fogadkozások, új tervek. Azt hiszem
mindenki számára szinte
törvényszerűen ismerős és ismétlődő gondolatok évről évre. Most mégis minden más,
mint a megszokott, minden
átértékelődött más dimenzióba más megvilágításba került.
Kevesen gondolták a múlt év
derekán, hogy az amerikai

hitelválság magával ragadja a
pénzügyi világot és a világgazdaságot. A határozottságot
a bizonytalanság váltotta fel.
A mi lesz holnap kérdésre
pedig egyre többször az a válasza a szakembereknek, hogy
nem lehet tudni. A jövő szinte megjósolhatatlan, de már
érezzük a következményeket
és valószínűleg messze van

VÉLEMÉNY

még a vége. Kerületünkben
optimizmusra adhat okot,
hogy sikeres évet zártunk és
jól gazdálkodtunk, hiszen több
száz milliós többlettel kezdtük
az évet. További jó hír, hogy a
fővárosi forrásmegosztásból a
2008-as 138 milliós pluszhoz
képest ebben az évben további
181 millióval többet kapunk.
Így lehetőségünk lesz arra,
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A világgazdasági válság miatt nehéz év kezdődött idén, mit várnak a 2009-es esztendőtől a
kerületi politikusok Kispesten? Mi a véleményük az új évről a képviselő-testület frakcióinak?
hogy a korábban megkezdett
sikeres programokat folytatni
tudjuk. Ezek közül említésre
érdemes a bűnmegelőzési
program keretében telepített
térﬁgyelő rendszer bővítése, a
zöldprogram, a kerületi egész-

ségügy és tömegsport támogatása. Sajnos mit sem érnek
a szép tervek, az optimizmus,
ha nincs meg a közös akarat a
megvalósításhoz. Már pedig
ennek évek óta híján vagyunk.
Sokan még mindig fontosabb-

nak tartják egyéni érdekeiket,
politikai karrierjüket, hatalmi
vágyukat, mint a közérdeket.
Azt mondják, a baj közelebb
hozza egymáshoz az embereket. Számtalan példa mutatja,
hogy összefogással lehet a leg-

könnyebben és leggyorsabban
leküzdeni a problémákat. Így
hát kedves kispesti polgárok
arra a kérdésre mit várok az évtől, az a válaszom, hogy felelős
gondolkodást és összefogást.
Összefogást minden szinten.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

E

zeken a hasábokon írtam
nemrég, hogy az önkormányzat 2008. évi teljesítményét nem tartom rossznak.
Különösen úgy nem, amilyen
örökséggel kellett indulnia.
Az előző évet viszonylag jól
zárjuk le, ismerjük a kiindu-

lási állapotot, de vajon meg
tudjuk-e jósolni, milyen külső
körülmények fogják befolyásolni az idei teljesítményünket? Aligha. Éppen emiatt,
azt várom az önkormányzat
ez évi politikai és gazdasági
szereplőitől, hogy cselekedeteiket „a város érdekei mindenek fölött” elv vezérelje. Azt
várom a várost vezető koalíciótól, hogy magatartásával ne
kövesse az országos trendeket, ne játsszék kiszorítósdit,
hanem a kerület érdekében
keresse a kompromisszumot
az ellenzékkel. Törekedjék
arra, hogy a ránk következő

hét szűk esztendőt ne súlyosbítsa helyi konfrontációkkal.
Jelentős, elsősorban a tulajdonunkat érintő kérdésekben ne
állítsa a képviselő-testületet
kész tények elé! Az ellenzéktől együttműködést remélek.
Természetesen olyat, amire
nem mondhatják a választók,
hogy elvtelen. Arra kérem
minden képviselőtársam, a
legkisebb érdeksérelem miatt
is időben tiltakozzék, de ezt
először ne a sajtón keresztül
tegye. A város érdekében
keressük meg korábbi sérelmeinkre a gyógymódot, vagy
ha az nem megy, tegyük félre

jobb időkre! Úgy vélem, ha
a felek nem pártérdekeket,
hanem a választók érdekeit
tartják elsőrendűnek, van remény arra, hogy az országos
bajok hatását itt helyben ne
növeljük. Az MDF-szavazók
és a tagság nevében pedig azt
a reményem fejezem ki, hogy
székhelyünk – ami az önkormányzat ingatlan-fejlesztési
területén fekszik – kényszerű
elhagyása csak ideig-óráig
foszt meg bennünket a tevékenységünk
gyakorlásától,
és az önkormányzat méltó
elhelyezést biztosít nekünk a
jövőben is.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

N

agyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mivel
napjainkban még egy hétre
sem lehet biztonsággal előre
látni a dolgok alakulását, nemhogy egy évre. Minden esetre
ketté kell választani a választ.

Az egyik része, hogy reálisan
mi várható, a másik pedig az,
hogy mi az, amit remélni lehet.
A külső körülményeket ﬁgyelembe véve arra számíthatunk,
hogy idén már az is jó, ha nem
romlik Kispest gazdasági helyzete. Ez azt jelentheti, hogy
önkormányzatunk
nyújtani
tudja az alapvető, illetve a kispestiek által már megszokott
szolgáltatásokat anélkül, hogy
még jobban eladósodna. Nem
kell anyagi problémák miatt
jogos lakossági igényt visszautasítani. Aggasztónak látszik,
hogy a jelenlegi polgármester
pár hete még arról beszélt,

RUHABÖRZE

Szemők Gábor (SZDSZ)

Ú
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tenciális problémák. Nagyon
bízom benne, hogy a hangzatos kijelentések mellett a közterületeken nem csak pazarló
beruházások történnek, hanem
ténylegesen rend és tisztaság
lesz végre. Mindannyiunk érdeke, hogy a képviselő-testület
ne az utóbbi hat évben sajnos
megszokott módon, vagyis
tulajdonképpen
formálisan,
hanem egymás mondandóját,
javaslatait ﬁgyelembe vevő,
konstruktív módon működjön.
Az összefogás, az együttműködés mindig hasznosabb, mint a
kicsinyes előnyöktől motivált
széthúzás és acsarkodás.

FELHÍVÁS

Ruhák olcsón
A Kispesti Véradók Egyesülete a rászorultak megsegítésére ruhabörzét szervez
február 13-án (pénteken) és
február 14-én (szombaton) a
Kispesti Tudásházban (Csokonai u. 3.). Az érdeklődők
férﬁ öltönyök, női kosztümök, gyermek kabátok, játékok, valamint férﬁ, női, gyer-

hogy végre sikerült olyan
költségvetést készíteni, ami
nem tartalmaz hiányt, ehhez
képest a napokban kézhez kapott tervezetben már többszáz
milliós hitelfelvétel van beállítva. Remélni azt remélem,
hogy a nehéz helyzetet nem
fogják arra használni, hogy az
összefogás helyett jól hangzó,
de semmitmondó politikai
szónoklatokat tartsanak, és
támadásokat intézzenek azok
ellen, akik vétlenek a válság
létrejöttében. Ezen kívül még
remélem, hogy a kispestieket
elkerülik az egyébként sokakat
érintő elbocsátások, és egzisz-

mek és bébi új és használt
ruhák között válogathatnak
100-tól 2000-ig forintig terjedő árakon. A ruhák árából
befolyt összeggel a Kispesti
Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány rászorultakat
segítő programját támogatják. Mindenkit szeretettel
várnak!

Üzenjen Valentin-napra!
Lassan közeledik Valentinnap! A Kispest olvasóit most
arra bíztatjuk, hogy fogalmazzák meg röviden jeligével,
vagy névvel ellátott üzeneteiket és február 12-ig juttassák
el szerkesztőségünkbe, postai

úton (cím: 1195 Budapest,
Városház tér 18-20., Kispest újság), vagy e-mailen
az ujsag@kispest.hu címre.
A megjelenés térítésmentes.
A Valentin-napi üzenetek február 18-án jelennek meg.
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EGÉSZSÉGÜGY

„Büszkék lehetünk rá, jó
a hírünk a szakmában”
Öt éve bízta meg az önkormányzat dr. Vargha Pétert a Kispesti Egészségügyi Intézet vezetésével, a tavaly kiírt pályázaton újra őrá esett a kerület választása. A főigazgatóval az
elmúlt évek tapasztalatairól és legfontosabb elképzeléseiről
beszélgettünk.
Kispest: Öt éve nyerte meg a
Kispesti Egészségügyi Intézet
vezetésére kiírt pályázatot.
Milyen tervekkel vette át az
intézet igazgatását, és ezekből
miket sikerült megvalósítania?
DR. VARGHA PÉTER: Amikor
átvettem az intézet vezetését,
akkor még előttem állt az intézmény alapos megismerése,
hiszen csak általános ismereteim voltak róla. Legfontosabb
célom akkor az volt – amelyet
egyébként azóta is minden évben célul tűzök ki –, hogy az
intézmény gazdasági egyensúlyát megőrizze, a likviditását megtartsa, és szakmailag
legalább olyan maradjon, amilyen volt, hiszen korábban is jó
hírű intézmény volt, valamint
ha lehet, még tovább fejlődjön.
A szakmai fejlődésben egy cél
köré építettem az elképzeléseimet, jelesül, amennyire csak
lehet, a járóbeteg-ellátás minél
szélesebb körű legyen.
Köszönhetően kollégáim színvonalas munkájának, más kerületekből is egyre több beteg
keres fel bennünket. Sajnos a
ﬁnanszírozó erre nincs tekintettel, úgynevezett teljesítmény volumenkorláttal szab
határt az ellátható betegek
számának.
Fontos elképzelésünk volt az,
hogy olyan szerződéses kollégákat alkalmazzunk – elsősorban a műtétes szakágra
vonatkoztatva – , akiknek van
kórházi hátterük. Ennek az elképzelésnek az a lényege, hogy
két-három napot itt rendel a
kolléga, és ha egy betegének
műtétre van szüksége, akkor

azt előjegyzi a kórházában, és
ott elvégzi az operációt. Nálunk pedig az utógondozást is
el tudja látni. Ez elsősorban a
betegeknek jó, de hasznos a
kollégáknak is, hiszen egyfajta szakmai kihívás, mivel úgy

tudnak egymással konzultálni,
eszmét cserélni, hogy nem kell
elutazniuk a világba. A felnőtt
ortopédia, a szemészet, a sebészet, fül-orr-gégészet is többek
között ilyen módon működik.
Sikerült a reumatológia régóta
fennálló létszámhiányát is orvosolni, ahol még paletta-színesítés is történt, mivel olyan
kolléga csatlakozott hozzánk,
akinek akupunktúrás gyakorlata is van. Összegezve azt
mondhatom, hogy a szakmai
színvonalat emelni is sikerült.
Ha az ember új helyre kerül,
akkor két dolgot kell szem
előtt tartani: a szakmaiságot
és a likviditást. Az intézmény
gazdálkodására áttérve, el kell
mondanom, a ház tulajdonképpen gazdaságilag stabil
volt, amikor az élére kerül-

tem. Ugyanakkor volt néhány
olyan dolog, amelyen rögtön
látszott, hogy változtatni kell.
Az egyik az anyagbeszerzés,
a raktározás kérdése. Nagy
raktárkészletekkel dolgozott a
ház, amit én egy alvó tőkének
gondoltam, pláne manapság,
amikor nem napok, hanem
percek alatt tudnak szállítani a
beszállítóink. Kétségkívül annak is megvan az előnye, például nagyobb mennyiségben
talán olcsóbban jut hozzá az
intézmény a gyógyszerekhez,
eszközökhöz, de én azt hiszem, sőt tudom, hogy a mostani a jobb megoldás. Ezzel a
változtatással egy olyan belső
forráshoz jutottunk, amivel
rentábilisabbá váltunk. A másik tartalék szervezési tartalék volt, ami szinte mindenütt
van. Egyszerűsítettük az ügymenetet, a szervezetet, és ami
nagyon fontos, modernizáltuk
az informatikai rendszerünket.
Például bevezettük a kontrolling-rendszert, amely nélkül
ma már nem is tudna meglenni
a ház, hiszen mindenki napi
elemzéseket tud készíteni, naprakészen tájékozottak vagyunk
a forgalmunkkal, a költségekkel kapcsolatban. Nagy jelentőségűnek tartom, hogy önálló
elemző, kontroller dolgozik a
házban. Drámai változásokat
nem kellett végrehajtanunk, de
olyan ésszerűsítéseket végeztünk, amelyek révén elmondhatjuk, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézet gazdaságilag
teljesen stabil. Az elmúlt évek
történéseiből azért még feltétlenül megemlíteném, hogy
műszerparkunk is jelentősen

ne, hogy tényleg sor kerül rá
ebben az évben – a földszint
átalakítása. Bár a mai pénzügyi helyzetben muszáj prioritást felállítani, és nyilván a
diagnosztizáló berendezések
beszerzése a fontosabb, de én
nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak is, hogy ahová
az ember bejár dolgozni, vagy
betegként belép, ott a környezet is kulturált legyen.

Dr. Vargha Péter
főigazgató

javult. Például nagyon komoly
beruházás volt a képalkotó diagnosztika digitalizációja, ami
már a XXI. század technikai
hátterét jelenti az egészségügyben. A másik alapvető és
lényeges korszerűsítés pedig a
laborellátás területén történt.
Ezeknek a fejlesztéseknek révén ma már elmondhatjuk,
hogy szinte mindent el tudunk
végezni, amit egy ilyen intézményben el lehet. Büszkén
mondhatom, nagyon jó is a hírünk a szakmában.
Sajnos nem sikerült teljes test

csontsűrűség-mérőt munkába
állítanunk, mert a biztosító
– érthetetlen módon – annak
ellenére sem kívánja ﬁnanszírozni, hogy oszteoporózis
centrum vagyunk.
Kispesten lelt otthonra a korábban az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben
működő Gyógyító Művészeti
Műhely és Tárt Kapu Színház.
Sikerrel kecsegtető pályázatot
nyújtottunk be pszichiátriai
nappali kórház létrehozására.
Ha megvalósul, országosan is
példaértékű műhely lesz.
A múltról a jelenbe áttérve,
mik a közeljövő tervei?
DR. VARGHA PÉTER: Amikor
idejöttem, az első intézkedéseim egyike volt, hogy a ház

környékét rendbe tetettem,
mert nagyon bántotta a szememet. Hiúsági kérdést is csináltam belőle. Úgy gondoltam,
jó példával is szolgálhatunk,
hátha mások is hasonlóan fontosnak érzik a tiszta, rendezett
környezetet, és maguk is tesznek érte. Szerencsére tényleg
bejött, de megjegyzem, ez
igen sok munkával jár, hiszen
minden nap kell csinálni, hogy
a rendet fenntartsuk. A rendhez egyébként ragaszkodom
a házon belül is. A rendezett
környezethez természetesen
beruházások is kellettek: járdafelújítás történt, parkosítást
végeztünk, megszépült az udvarunk, valamint az épület
nyílászáróinak cseréjére is
sor került. Ezen a területen az
idei terv – nagyon bízom ben-

Mik a legfontosabb elképzelései a jövőre nézve? Mi az
irányvonala a jövőbeni munkának?
DR. VARGHA PÉTER: Részben
a beszélgetésünk elején mondottakat tudom megismételni,
vagyis a gazdasági stabilitás
és a szakmai minőség. Ami
esetleg új lehet, az a külső körülmények változása, vagyis
milyen lesz a ﬁnanszírozás,
a pénzügyi környezet. Miután ez kiszámíthatatlan, nem
tudom megmondani, milyen
lesz, de azt feltételezve, hogy
a fentiek maradnak olyanok,
mint most vannak, akkor szeretném a gazdasági vonalról
egy kicsit a szakma felé eltolni a hangsúlyt. Az elmúlt húsz
év azzal telt, hogy az a jó vezető az egészségügyben, aki a
gazdasági stabilitást megtartja. Magyarországon az egyik
legrégibb
intézményvezető

vagyok, és emlékszem, a kilencvenes évek elején mindig
arról próbáltuk meggyőzni a
kollégákat, hogy milyen fontos
a gazdasági stabilitás. Ma már
másra kellene a hangsúlyt fektetni, észre kellene venni, hogy
az egészségügy egy alapvetően
fontos terület, amelyre annyi
pénzt kellene áldozni, hogy
stabilan, jól működjön. Ehhez
okos, felelős vezetők kellenek.
Sok változás kellene, nem efelé
menetelünk, 20-25 évet átfogó
egészségügyi stratégia kellene.
Ebbe a kapacitás-szűkítés is
beleférne, de nem ilyen módszerrel. Nagyon szeretném, ha
a gazdaságosság mellett már
azzal tudnánk hencegni, hogy
például milyen jó szakorvosaink vannak, vagy milyen jó
gépekkel vagyunk felszerelve,
milyen alacsony a várakozási idő, és milyen sok sikeres
gyógyítási esetünk van. A
szakmának kell a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnia.
Az önkormányzat joggal várja
tőlem, hogy világos gazdasági és szakmai elképzeléseim
legyenek, amelyek mellé odarendelünk egy összeget, de az
nagyon fontos, hogy az később
már ne változzon. Kapcsolatunk az önkormányzattal korrekt, szerencsére ugyanazok a
céljaink: a kispesti lakosok minél korszerűbb egészségügyi
ellátása.
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Piacfelügyelő
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki
Szervezete (1191 Budapest,
Ady E. u. 7.) pályázatot hirdet
közalkalmazotti jogállású piacfelügyelői munkakör betöltésére 1 fő részére.
Feladat: A XIX. ker. Kossuth
és Gutenberg téri piacon piacfelügyelői munkakör, valamint az üzemeletetéshez kapcsolódó feladatok ellátása.
Elvárások: legalább középfokú végzettség; gomba-szakellenőri képesítés; magyar
állampolgárság;
büntetlen
előélet; felhasználói szintű
számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: Szakirányú végzettség
(felsőfokú kereskedelmi, áruforgalmi szaktanfolyam stb.);
szakmai tapasztalat.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal, mely részletezi eddigi
tevékenységét, a végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok
másolatával, nettó ﬁzetési
igény megjelölésével. A kinevezés 1 fő részére határozott
idejű szerződéssel, 3 hónapos
próbaidő kikötése mellett.
Benyújtási határidő: 2009.
február 16. 18 óráig (hétfő).
A jelentkezés benyújtási
helye és további információ
postai úton vagy személyesen: Budapest Főváros XIX.
kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki
Szervezete (1191 Budapest,
Ady E. u. 7.). Zárt borítékon
hivatkozásként kérjük feltüntetni: „piacfelügyelői állás”
megjelölést. További információt a 347-4535-ös számon
kérhetnek.

TÁJÉKOZTATÓ
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A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába járó ﬁatalok szülei,
hozzátartozói létrehozták az
„ÉNO Gyöngyszemek Alapítványt”. Az intézmény
az 1193 Bp. Táncsics M. u.
7. szám alatt működik. Tel.:
280-4797. Tevékenységünk:
fejlesztő foglalkozások, a
szabadidő hasznos eltöltése:
uszoda, kirándulás, nyaralás,
színház stb., alkalmanként a
napközi otthonba nem járók
részére is. Célunk: a Kispesten fogyatékkal élő személyek
életútjának segítése, megszokott életmódjuk biztosítása és
családjuk támogatása. Kérjük,
a Kispest lap olvasóit, hogy
a SZJA 1 %-át, esetleg adományt fogyatékkal élő ﬁataljaink életkörülményeinek javítása érdekében alapítványunk
számára utalják. Adószám:
18264801-1-43. Felajánlásaikat köszönjük, a alapítvány
tagsága nevében!

Tisztelt kispesti Polgárok! A
Kispesti Kertbarát Klub ezúton köszöni a 2008-as évben
felajánlott adó 1 %-ot, amely
összegből fát ültetünk kerületünkben.
A Dávid Kisemberek Társasága köszöni a részünkre felajánlott adó 1 %-át. Céljaink:
minden rendellenesen alacsony ember érdekképviselete.
Orvosi, lelki, életvezetési tanácsok nyújtása, műtétek utáni rehabilitáció segítése. Tagjaink 98 %-a achondroplásiás,
mely egy olyan veleszületett
porckárosodás, mely következtében a hossznövekedés
gátolt. Felnőttkori testmagasság maximum 130 cm. Köszönjük, ha nekünk adta vagy
adja adójának 1%-át, ezzel
sokat segít a kisembereknek!
Ha pedig valaki támogatni
szeretne minket, akkor a következő számlaszámon teheti meg: ERSTE: 1160000600000000-15755926.
Adószám:
18086340-1-43.
További információk:
www.kisemberek.hu
SZABÓ GYULÁNÉ TÍMEA
elnök
A Pannónia Iskolai Sport
és Nevelési Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik az előző évben jövedelemadójuk 1 %-át részünkre
felajánlották. Az előző évben
befolyt összeget 245 708 Ftot az alábbiakra használtuk
fel: Sport célú felhasználás,
túra, kirándulás: 78 000 Ft.
Technikai eszközfejlesztés:
128 000 Ft. Bankktg.: 11 500

Színjátszóknak

Ft. Az Önök támogatása nagy
segítséget jelentett. Köszönettel vennénk, ha a 2008. évi
adójuk 1 % - át a Pannónia Iskola 2000 Alapítvány javára
ajánlanák fel. Az alapítvány
adószáma: 18236727-1-43.
A Pannónia Iskola 2000
Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik az előző
évben jövedelemadójuk 1 %át részünkre felajánlották. Az
előző évben befolyt összeget
(989.547 Ft) az alábbiakra
használtuk fel: Felhasználás:
Új tan- és szemléltetőeszközök, oktatást segítő eszközök
beszerzése: 235 570 Ft. Rendszeres sportolási lehetőségek
fenntartása, fejlesztése: 151
508 Ft. Diákok üdültetésének támogatása, a szabadidős
programok körének szélesítése: 494 500 Ft. A tanulók
nyelvtanulásának támogatása,
tehetséggondozás: 107 969
Ft. Az Önök támogatása nagy
segítséget jelentett. Köszönettel vennénk, ha a 2009. évi
adójuk 1 %-át is a Pannónia
Iskola 2000 Alapítvány javára
ajánlanák fel. Az alapítvány
adószáma: 18236727-1-43.
A Gyermeki Bizalom Alapítvány (székhelye: Harangvirág
Bölcsőde 1194 Budapest, Zalaegerszeg u. 158.) köszönetét
fejezi ki, azoknak a szülőknek
és dolgozóknak, akik az alapítványt támogatják. 2008-ban az
1 %-ból befolyt összeg 78 525
Ft volt. Köszönettel várjuk további felajánlásaikat, pénzbeli
adományaikat. Adószámunk:
18252082-1-43.

VÁSÁR

Tavaszi babaruha börze

Második alkalommal
rendezik meg a kispesti
babaruha börzét. A
nagy érdeklődésre való
tekintettel most nagyobb,
tágasabb helyszínen, a
Kispesti Kaszinóban (1191
Budapest, Fő utca 42.)

várják azokat a kisgyermekes szülőket, akik
olcsón szeretnének tavaszi

HÍREK

FELHÍVÁS

Köszönjük!
008-ban az 1%-os adóbeﬁzetések 197 610 Ft-tal
növelték meg a rászorulóknak
nyújtott alapítványi támogatási
összeget. Kérjük, hogy támogassa továbbra is a Kispesti
Rászorultak Megsegítésére
Közalapítványt, melynek célja a kispesti rászorultak speciális élethelyzetéhez nyújtandó
segítségadás, gyógyászati segédeszközök megvásárlásának
támogatása, egyéb szociális és
karitatív tevékenység. Adószám: 19677976-1-43.
FINTA ZSOLT
kuratóriumi elnök

2009. február 4.

gyermekruhához jutni.
Helypénz, belépő nincs!
A börze időpontja: 2009.
március 22. (vasárnap) 10
és 12 óra között.
Bővebb információ:
bababorze@indamail.hu
e-mail címen.

A

KISPESTI KISSZÍNHÁZ
amatőr társulatának bővítése céljából újabb meghallgatást hirdetünk, melyhez várjuk
színházi, színpadi tapasztalattal rendelkező, de jelenleg társulathoz nem tartozó, felnőtt
korú férﬁ színjátszók jelentkezését. A felvett tagok a társulat
vezetője és rangos színházi
szakemberek, művészek által
tartott foglalkozásokon vesznek részt a mindenkori próbák
keretében.
A társulatba való bekerüléshez
ének-, zenetudás nem követelmény, de mindenképpen
előnyt jelent. (Zenei alapot, ha
van, a meghallgatásra audio
cd-n kérjük elhozni.)

Meghallgatási követelmény:
- három különböző hangulatú
vers,
- három különböző hangulatú
monológ. (A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a meghallgatásra kínált anyagot.)
A jelentkezési lap honlapunkról letölthető a http://www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu
címen.
A fényképes jelentkezést rövid
bemutatkozással és „szakmai”
múlt megadásával várjuk a
kispestikisszinhaz@gmail.
com e-mail címre.
Jelentkezési határidő:
2009. február 28.
A meghallgatás időpontja:
2009. március 7.
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KÖZPARK Nonproﬁt Kft.
Vállalunk kiskertekben, társasházi előkertekben

KERTÉSZETI MUNKÁKAT

(fű- és sövénynyírás,gyomirtás, növénytelepítés, stb.)

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁST
(1 600 Ft+áfa /m3)

Társasházak előkerti zöldfelületéről SZÓRT SZEMÉT napi öszszegyűjtését, elszállítását (6500 Ft+áfa/hó/kb.500 m2 terület)
Továbbá
a ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKok árusítását idén is folytatjuk, jelenleg 140 Ft-os egységáron. A zsákot a kuka mellé kell
kihelyezni, ahonnan az FKF Zrt. köteles elszállítani.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÖZPARK Nonproﬁt Kft.
1192 Budapest, Bercsényi u. 18.
Tel:282-9931,282-9622, email:kozpark@kispest.hu

Kispesti Kertbarát Klub Egészségnap és börze
A Kispesti Kertbarát Klub
vezetősége szeretettel hívja és
várja Önöket programjaira.
Programok:
Február 9. 16 óra:
Munka a Kaszinó kertjében,
ha az idő engedi. Utána 17
órától: Hogyan tovább Gemenc? (videóﬁlm vetítése).
Február 16. 17 óra:
Magyar Lajos: Diófa a kiskertben (Új diófajták és kar-

bantartásuk).
Február 23. 17 óra:
Dr. Nagy József: Zöldségnövények szaporítása (palántázás, helyrevetés).

Az előadások és klubestek hétfőnként 17 órakor kezdődnek.
A klubtagokon kívül is minden
érdeklődőt szeretettel várnak
(Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.
Telefon: 282-9562).

Egészségnap és börze
a KMO-ban!
Március 2. (vasárnap)
Élj egészségesen, gyógyulj
és tanulj!
Várjuk mindazok jelentkezését kiállítónak, akik
hozzájárulhatnak termékeikkel, szolgáltatásaikkal az

egészséges életmódhoz, tanuláshoz és gyógyuláshoz.
Jelentkezésüket várjuk folyamatosan, de legkésőbb
március 10-ig. Angyalfény
Spirituális Tanácsadó Központ. Érdeklődni, jelentkezni: info@angyalfeny.hu
vkarcsi@t-online.hu gabor.
kati01@gmail.com;

TÁJÉKOZTATÓ

Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás
A

z előrejelzések alapján
számítani kell arra, hogy
– várhatóan a hideg időben
hulló csapadék miatt kialakuló
jegesedés következtében – síkossá válnak a járdák Budapest
területén. Ez ismét feladatot
jelent a háztulajdonosoknak,
házgondnokoknak és házkezelőknek, hiszen a Főváros területén, többek között az épületek előtti járdák tisztán tartása,
illetve síkosság-mentesítése
elsősorban az ő feladatuk. A
hideg időben hulló eső vagy
hó hamar ráfagy az ingatlanok
előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők
számára. Ezért fontos, hogy a

járdák síkosság-mentesítése,
az időjárás függvényében,
akár naponta több alkalommal
is megtörténjen.
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 elta-

karítania 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 megbízásából 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.
A szakemberek azt javasolják,
hogy a síkosság-mentesítésre
lehetőség szerint durva szemcséjű homokot, illetve homokkal keverve fűrészport vagy
forgácsot használjanak, leginkább azokon a területeken,
ahol a járdaszakaszokon vagy
annak közelében növények
találhatók.
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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. február 16. A helyes megfejtők között könyveket
és Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Ha most azt mondom, hogy a villamosra várok?”.
Nyerteseink: Tar Józsefné (Hárs utca), Szarvas Lajosné
(Brassó 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

2009. február 4.

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)

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

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

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi

előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 18 óra.
Minden második héten 9 órakor gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”: minden hónap utolsó
szombat estéje.
WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET

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

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel 6 (rorate) és 18 órakor. Vasárnap: 7, 8.30, 10 és 18 órakor. Szerdán 6.30-kor és csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor
rózsafüzér és litánia. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig
de. 9–12 és du. 4–5 óráig. Programok a közösségi házban: Bibliaóra kedden de. 9-kor. Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. 9.30-kor.

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.
Februári esemény:
22-én: 10 óra: Imhof püspök, Svájc.
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kmo
RENDEZVÉNYEK
Február 6. péntek 19 óra
Művész Szalon (sorozat)
TEHETSÉGGEL „SÁFÁR”-KODÓK
Zenés, rendhagyó beszélgetés
neves művészekkel
Beszélgetőtárs: Sáfár Mónika,
a Madách Színház művésznője
Vendégművész: Dunai Tamás
Belépődíj: 1 600 Ft,
bérlet: 5 500 Ft
Február 8. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Harminckettes baka vagyok én...
Belépődíj: 700,-; 600,-; és 500,Ft. Jegyinformáció és értékesítés
a 06-30-265-3800 telefonszámon
Herr Olivérnél.
Február 11. szerda 17 óra
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM”
középiskolák komolyan vicces
bemutatkozása
A belépés díjtalan!
Február 13. péntek 18 óra
HARASZTY ZSÓFIA KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja Szabó
Noémi művészettörténész
A kiállítás megtekinthető:
2009. március 12-ig
Február 18. szerda 18 óra
A Tárt Kapu Színház bemutatja:
GONDOLOMFORMÁN
Balkay László és Lőrinczy Attila zenés irodalmi ténfergése.
A Tárt Kapu Színház előadásain
a részvétel díjtalan!
Február 20. péntek 19 óra
Thomas Brandon:
CHARLEY NÉNJE
zenés bohózat két részben
a Pódium Társulat előadása
Főbb szereplők: Hűvösvölgyi
Ildikó, Kautzky Armand, Makrai Pál, Bednai Natália, Németh
Gábor, Arany Tamás
Rendező: Bednai Natália
Belépődíj: elővételben 2 000 Ft
az előadás napján 2 500 Ft
Február 21. szombat 11 óra
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL
Farsangi mulatság – kérjük,
hogy a gyermekek jelmezben
jöjjenek!
Belépődíj: felnőtt 1 000 Ft,
gyerek 700 Ft.
Február 21. szombat 20-04 óráig
FARSANGI BÁL
Zenél a Coctail Együttes

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
a Salsa Con Timba Tánciskola
bemutatója és tánctanítása
Belépődíj vacsorával: 5 200 Ft
Jegyelővétel és asztalfoglalás a
KMO-ban!
KLUBOK
Február 16. hétfő 18 óra
ÉLETMÓDKLUB
A lúgosítás fontossága (a savbázis egyensúly)
Előadó: Tóth Lívia
Az előadás után ételkóstoló!
Belépődíj: 500 Ft
TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
vasárnaponként 16-21 óráig
MÁGNES SZÍNHÁZ
Gyermek
színjátszó-musical
stúdió 5-14 éves korig
Csütörtök 16.30-18.00, péntek
16-19 óráig, vasárnap 15-17 óráig (csoportbeosztás szerint)
Vezeti: Kiss Ágnes
Részvételi díj: 4 500 Ft
További információ:
www.magnesszinhaz.try.hu
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
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Új helyszínen februártól: Bp.
XIX. ker. Kós Károly tér 9.
az Ifjúsági Prevenciós Irodában
Önismeret a képzőművészet
eszközeivel. Rajzolás, festés,
kosárfonás... szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport:
hétfő 17-19 óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog?
Alkohol? Segítünk!
A foglalkozásokat vezeti:
Nyitrai Zsóka és Nagy Roland
Jelentkezés a 282-9826/0106-os
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!
TANFOLYAMOK
BABA-MAMA TORNA
tipegő kortól 3 éves korig
Február 4-től
szerda 10.30-11.30 óráig
Vezeti: Grünwald Krisztina
táncpedagógus

Részvételi díj: 600 Ft,
+testvéreknek: 250 Ft/fő,
bérlet: 5 000 Ft/10 alkalom
VÁRANDÓS TORNA
Február 4-től
szerda 9.30-10.30 óráig
Vezeti: Grünwald Krisztina
táncpedagógus
Részvételi díj: 800 Ft,
bérlet: 7 000 Ft/10 alkalom
„LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE”
az eredményesebb tanulásért
6-9. osztályos agykontrolltanfolyamot végzett gyerekeknek
Február 21.
Vezeti: Magda Katalin
gyermekagykontroll oktató
Részvételi díj: 7 000 Ft

WWW.KMO.HU
péntek 17.30-18-30 óráig
SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
Kezdő csoport: kedd, 18-19 óráig, csütörtök, 16.30-17.30 óráig
Középhaladók, haladók: szerda
19-20 óráig, péntek 17.30-19.30
óráig, szombat 11-13 óráig
LATIN SHOW TÁNC
10-14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig

GERINC TORNA
Kedd 19.30-20.30 óráig,
csütörtök 18.30-19.30 óráig

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Kezdőknek: Hétfő, szerda 17-18
óráig
Haladóknak: kedd, szerda, csütörtök 17-18 óráig
Versenyzőknek: minden nap
A Maroshévizi Fitnesz Iskola
FELVÉTELT HIRDET 6-9 éves
lányok részére!
Jelentkezni lehet február 18-ig
hétfőn és szerdán 17-18 óráig a
KMO Mozgásműhelyében!

HASTÁNC
hétfő 17.30-20.30 óráig,
csütörtök 18-20 óráig,
szombat 9-12 óráig

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves kortól
Kedd, csütörtök 19.15-20.45
óráig

HATHA JÓGA
Szerda 18-20 óráig

SHAOLIN KUNG-FU
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig,
szombat 9-11 óráig

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
Hétfő, szerda, csütörtök
16-20.30 óráig
ETKA JÓGA
Kedd 17.30-19 óráig

JAZZBALETT
Kezdőknek: kedd,
csütörtök 17-18 óráig
Középhaladóknak:
kedd 18-19 óráig
és péntek 15-16 óráig
OVIS TORNA
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig
PILATES TORNA
Hétfő, szerda 17.30-19 óráig
RINGATÓ
Kedd 10-11 óráig
SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
ÚJ kezdő csoport indul: február
3. kedd 18 óra
Felnőtt salsa – 14 éves kortól
kedd, csütörtök 18-21 óráig
Kubai rumba
szerda 20-21 óráig
Gyereksalsa
péntek 16.30-17.30 óráig
Salsa women style

TAI JI GUEN
Hétfő 18-20 óráig

FELHÍVÁS
FELHÍVÁS

ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik
szívügyüknek tekintik a
közművelődés létjogosultságát, segítsék jövedelemadójuk 1 %-ával a
Kispesti Munkásotthon
Művelődési Házat.
Adószámunk:
15519102 - 2 - 43
Hozzájárulásukat előre is
köszönjük!
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR - PETUR UTCA 7., TEL./FAX: 282-9895,
TEL.: 358-0690, HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

KIÁLLÍTÁS
A kispesti művésztanárok és
diákok alkotásai 2009. március
végéig láthatóak hétköznap 8.00
órától 20.00 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb
– gyerekeknek és felnőttek
február 6. 16.30-17.15:
A barokk és reneszánsz világa
a rézfúvósokkal
Családi zenedélután.
Varázslatos utazás a zene világában:
hangszerbemutató,
klasszikus zenei részletek, érdekességek a barokk és reneszánsz
udvari világ zenéjéből, gyermekslágerek. Óvodás kortól
ajánljuk.
február 13. 16.30-17.30:
A szomorú királykisasszony
– Mesébe szőtt tánc, táncba
szőtt mese. Élő magyar népzenei
táncház mesével, közös játékkal,
tánctanulással.

BÖLCSIS VILÁG
ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, éneklés, ritmushangszerek használata és közös mozgás a legkisebb
gyermekeknek és szüleiknek.
hétfő 16.30-17.10
ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mini bábszínház, mese
és bábkészítés a gyerekeknek és
szüleiknek.
szerda 10.30-11.15
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
és 10.30-11.00
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

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

OVISOKNAK
OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyerekeknek. Önálló alkotás játékos
formában, különleges eszközöket és technikákat próbálunk ki.
csütörtök 15.45-16.30

KISISKOLÁSOKNAK
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 7 – 13 éves korig.
Festünk, rajzolunk, nyomatokat
készítünk, különleges eszközöket és technikákat próbálunk
ki (kollázs, montázs, frottázs,
monotípia, akvarell, viaszkarc
stb.).
csütörtök 17.00 – 18.30
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző
anyagokkal, és azok felhasználási lehetőségével ismerkedünk,
megtanuljuk a
bábkészítés
fortélyait rövid mesék, versek
felhasználásával.
hétfő 16.00-17.30
FAZEKAS MŰHELY
6 –14 éves gyermekeknek. A
foglalkozásokon megtanítjuk,
hogyan kell bánni az agyaggal, a
mechanikus és a gépi koronggal.
A kész munkákat kiégetjük.
hétfő 16.30 – 18.00
TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
7 éves kortól hetente 2 X 45
percben. A színpadi tánc, a
klasszikus balett és a modern
tánc alapjain nyugvó oktatás.
csütörtök 16.20 – 17.50
(12 éves korig)
18.00 – 19.30 (12 év fölött)

FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS
KEZDŐ ÉS HALADÓ
20 órás tanfolyam kezdőknek,
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szinten.
csütörtök 17.00-21.00

SZABÁS - VARRÁS
KEZDŐ ÉS HALADÓ
10 alkalmas, 20 órás tanfolyam.
Alap: varrás alapjai, varrásfajták, zsebek, cipzár, szegések,
gallérok, blúz, szoknya. Haladó:
egyéni szabásminták készítése,
szoknya, ruha, blézer, kosztüm.
péntek 18.00-20.00
JÓGA
A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely
belső harmóniához, örömhöz,
egészséghez, a test-lélek-szellem harmóniájához vezet. Hajlékony, ﬁatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta
gondolkodást eredményez.
hétfő 9.00-10.30
szerda 18.00 - 19.30
TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Haladó:
csütörtök 19.40 - 20.30
Középhaladó:
kedd 18.00-18.50
Kezdő:
19.00.-19.50

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is.
február 3. 9.00-12.00 és
február 12. 17.00-20.00
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása, előadások.
hétfő 18.00 – 21.00
SZABÁS-VARRÁS KLUB
Kéthetente varrás-kézimunkázás beszélgetés mellett. Szabásminta és szakirodalom kölcsönzés, kötés, horgolás, hímzés.
Tanácsadás, ötletcsere varrónő
vezetésével.
Első összejövetel:
február 6. 18.00-20.00
IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyenceknek.
Grafológiai előadások pedagógusoknak és érdeklődőknek.
február 20. 17.00-19.00
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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.

HIRDESSEN
A TV KISPEST
KÉPÚJSÁGJÁBAN!
Lehetőséget
nyújtunk
szerkesztetlen és szerkesztett, képpel illusztrált
hirdetésének megjelentetésére is.
Rendszeres megrendelőinknek külön kedvezmények adunk.
Elérhetőségeink:
TV KISPEST Stúdió
H-1195 Budapest,
Batthyány utca 5.
telefon:
347 0974
fax:
347 0975
mobil:
06 20 265 3786
e-mail:
marketing@tvkispest.hu

20

2009. február 4.

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ JAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel,
garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Dual, Schneider. Tel.:
06/20-531-7638, 06/20-542-3529
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák átalakítását, javítását, tisztítását
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden
nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u.
162. Tel.: 282-4247
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc- tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és
gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 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, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
„Építő 98” BT. 06-70-311-0210
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-21520-19
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése. Igényes,
precíz szakmunka, megbízható szakemberek.
Ingyenes felmérés! Tel.: 06/20-537-8099,
295-3998
Női-, férﬁ-, gyermek FODRÁSZ házhoz
megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák
készítése, otthonában. Köszönöm hívását:
06/20-358-7229
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS.
FÁBIÁN ISTVÁN, TEL.: 06/20-317-08-43
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-,
ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa akció! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Bútorgyártás,
konyha- és szobabútor egyedi méretre. Részletﬁzetési lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestés-mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06-30-2515872
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os
hétvégi kedvezmény! Telefon: 06/70-2144-235, 280-2542
Ha tud olyan kis munkát amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves,
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879,
06/30-486-7472

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

10 éve Kispesten szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált parkettázás bútormozgatással, fólia takarással. Tel.: 0670-661-4614

TETŐTEREK,
LAKÁSOK
ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. TEL.: 06/20-933-8634,
282-24-98

Ingyenes felmérés, olcsóbban festés, mázolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás,
kádbeépítés, burkolás, parkettázás. Oli Imre: Tel.: 06/70-573-0683, 06/20-522-4731

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,
06/30-950-1717
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit,
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, Tel.: 281-4249, 06/30931-5840
Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák stb. Telefon: 06/30961-37-94
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés,
ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625647, 06/20-467-7693
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
Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, tapétázást, külső szigetelést. Proﬁ minőség, elérhető áron. Közületeknek is dolgozunk. Kerületieknek 20% kedvezmény. Tel.:
292-1379. 06/20-3733-849
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPE MOSÁST;
SZŐNYEG,
KÁRPIT,
BŐRKÁRPIT,
AUTÓ KÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ
POLÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT
OTTHONÁBAN + FESTÉST, MÁZOLÁST.
TEL.: 06/70-50-20-131
Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a
legjobb árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók,
gyümölcstál stb. vétele. Tel.: 317-9938,
1077. Bp., Wesselényi u. 19.
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSÉT,
SZAKKÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL
VÁLLALJUK. MÉSZÁROS- KERKUSKA
TEL.: 06/30-977-6612
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:28405-50, Mobil: 06-70-949-76-90
E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu

Festés 600 Ft/nm., tapétázás 800Ft/nm., mázolás 1500FT/nm., gipszkartonozás 1800FT/
nm. Minőség, garancia, ingyenes kiszállás.
Tel.: 06/70-250-9132
HITELÜGYINTÉZÉS Bár listásoknak
is, ingatlanfedezetre, pontos, gyors. Tel.:
06/30-906-7229
Megbízható, leinformálható nyugdíjas, idős
gondozást vállal. /hétvégén is/ Tel.: 06/30330-8291
INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes
házrész, saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.: 17 M Ft. kép megtekinthető:
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/704192-705
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN KERESÜNK ELADÓ LAKÁST VAGY
HÁZAT, VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. ÜGYVÉDI HÁTTÉR, HITELÜGYINTÉZÉS,
INGATLANÉRTÉKBECSLÉS,
MEGBÍZHATÓSÁG! www.ingatlan.com /supsa
ingatlan/, TEL .: 06/ 30-830-11-79

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra.
Tel.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-es
kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van
egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.:
06/20-427-4559
Pest megyében, Apajon, új családi ház eladó!
80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es
telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, étkezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan,
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével.
Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2
állásos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M
Ft. Tel.: 06/70-319-3427

MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ KISPESTEN,
CSENDES KERTVÁROSI KIS UTCÁBAN, 150 NÉGYSZÖGÖLES TELKEN.
1992-BEN ÉPÜLT, KÉT SZINTES,
ELÖKERTES, 140 NM-ES, 3+1 SZOBÁS,
HÁROM FÜRDÖSZOBÁS, NAGYON JÓ
ELRENDEZÉSÜ HÁZ, 20 NM-ES, HANGULATOS FEDETT TERASSZAL, PINCÉVEL, KIVÁLÓ NAPOS FEKVÉSSEL
ELADÓ! IÁ: 39,9 M Ft. TEL.: 06/30-9332592, www.ingatlavarazs.hu

KISPESTEN 150 nöl 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

ISMÉT
EGY
KIVÁLÓ
AJÁNLAT!
WEKERLEI IKERHÁZ ELADÓ! HÁROM
SZOBA, DOLGOZÓ SZOBA, ÉTKEZÖ,
DUPLA KOMFORTOS, NAGYON SZÉP
HANGULATOS,
KIVÁLÓ
ELRENDEZÉSŰ, NAPOS, DÉLI FEKVÉSŰ,
CIRKÓFÜTÉSSEL,
KANDALLÓVAL,
BEÉPÍTETT BÚTOROKKAL, SZEPARÁLT, SZÉPEN PARKOSÍTOTT ANGOL
KERTTEL, ÚJONNAN ÉPÜLT MELLÉK
ÉPÜLETTEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR: 33,5
M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592,
www.
ingatlanvarazs.hu

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült
90 nm-es családi ház, fsz: amerikai konyhás,
nappali + 1 szoba, + fürdő,+ 23 nm terasz.
Tetőtér: 2 szoba, + fürdőszoba,+ erkély.
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

FIGYELEM! ELADÓ LAKÁS WEKERLE
EGYIK LEGKULTÚRÁLTABB HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZÁBAN, FÖLDSZINTI,
47 NM-ES, KÉTSZOBÁS,
GONDOZOTT,
JÓ
ELRENDEZÉSŰ,
GÁZFÜTÉSES,
SZEPARÁLT
KERTTEL, MELLÉK ÉPÜLETTEL ELADÓ!
IRÁR:15,3 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLEI, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, KÉTSZOBÁS, CIRKÓ FÜTÉSES,
NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, BARÁTSÁGOS, TEHERMENTES LAKÁS, GARÁZZSAL, SAJÁT KERTTEL ELADÓ!
IRÁR:13,7 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu

Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter Attila, Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870

FIGYELEM WEKERLE! INGATLANIRODA, TÖBB MINT TÍZÉVES SZAKMAI
TAPASZTALATTAL, ELADÓ INGATLANT KERES, FIZETÖKÉPES ÜGYFELEI RÉSZÉRE! GYORS, KORREKT
ÜGYINTÉZÉS, ALACSONY JUTALÉK!
HÍVJON BIZALOMMAL! KÖSZÖNÖM!
TEL.: 06/30-9-332-592

Tanulási problémák, magatartási-, önértékelési zavarok stb. kezelése, lelki kiváltó okok
feltárása. Nagy Gabriella, Tel.: 06/20-95274-42, napsugarak@citomail.hu

XVIII.
LAKATOS
LAKÓTELEPEN,
CSENDES, PARKOS KÖRNYEZEBEN
ELADÓ, EGY GÁZFŰTÉSES, 61 NM-ES,
1+2 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS,

Társasházak teljes körű közös képviseletét
vállalom. Tel.: 295-3802; 06/30-9-334-279

ERKÉLYES, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, KISREZSIJŰ, RÖVID IDŐ ALATT
BEKÖLTÖZHETŐ,
TEHERMENTES
ÖRÖKLAKÁS,
SAJÁT
PINCÉVEL!
IRÁR:14,5M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti,
37 nm-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás
eladó. Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84

XIX. Corvin krt. garzon házban, metrónál,
32+4 nm-es erkélyes, liftes, napfényes,
csendes lakás, egyedi mérős távfűtéssel,
alacsony rezsivel eladó. Ár: 8 M. Ft. Tel.:
357-3742, 06/20-80-60-460
Wekerlén tetőtér beépítéses ikerház, garázszsal, pincével eladó. Tel.: 06/20-438-5120
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban, tulajdonostól eladó egy 125 nöl-es teleken, 85
nm-es, összkomfortos családi ház. Iá.: 28 M
Ft. Tel.: 06/20-295-1437

2009. február 4.
K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
ÁRZUHANÁS! Wekerlén, csendes kis
téren, nyolclakásos ház földszintjén, háromszobás, 57 nm. kombicirkós, kitűnő
állapotú, napfényes lakás óriási kerttel,
autóbeállóval 16,8 Ft. irányáron eladó!
MEGÉRI AZ ÁRÁT! Wekerlén, METRÓ
közeli csendes kis közben kétlakásos ház
46 nm., kétszobás, jó fekvésű, felújítandó
lakrésze óriási kerttel, remek beépíthető
padlástérrel 25, 7 M. Ft. irányáron eladó!
Wekerlei csendes utcában kétlakásos
ház kétszintes, 83,5 nm. alapterületű,
három szoba + étkezos, duplakomfortos,
kombicirkós, napfényes, kitűnő állapotú
lakrésze tárolóval, autóbeállással, hangulatos kertrésszel 33,2 M Ft. irányáron
eladó!
KIADÓ! Wekerlén kétszobás emeleti
lakások 65 e. Ft.+ rezsi/hó bérleti díjért
hosszú távra bérelhetők.
ÉRDEMES MEGNÉZNI! Kispest Óvárosi
részén, ősfás parkban kétszobás + étkezős
66 nm., cirkós, elegáns földszinti lakás saját parkolóval 18,4 M. Ft. irányáron eladó!
JÓ VÉTEL! Wekerlei csendes utcában,
tizenkétlakásos ház földszintjén, 45 nm.,
kétszobás, ragyogóan napfényes felújított
lakás kertrésszel, tárolóval, autóbeállási
lehetőséggel 13,7 M. Ft. irányáron eladó!

KISPEST KÖZPONTJÁBAN SÜRGŐSEN
ELADÓ, LIFTES panelházban, 53 nm-es,
ERKÉLYES 2 szoba HALLOS, NAGY
KONYHÁS,
VÍZÓRÁS,
KARBANTARTOTT távfűtéses TEHERMENTES
ÖRÖKLAKÁS 8,5 MFt-ért. Rövid időn
belül költözhető. TELEFON: 06 30/69082-80
WEKERLÉN KÉTLAKÁSOS, TETŐTÉRBEÉPÍTÉSES, SZÉPEN FELÚJÍTOTT
HÁZFÉL ELADÓ. HÁROM SZOBA, ÉTKEZŐ, DUPLA FÜRDŐSZOBA, PADLÓFŰTÉS, KLÍMA, BEÉPÍTETT BÚTOROK,
MELLÉKÉPÜLET, FEDETT AUTÓBEÁLLÓK. IRÁNYÁR: 37,5 M FT. TELEFON:
06/30/932-8643
Kispest központjában, jó közlekedésnél,
jó parkolási lehetőséggel irodarész kiadó.
Telefonvonal, internet lehetőség, közös helyiségek használata. Felújított, kulturáltan
kialakított, első emeleti iroda panelházban.
Érdeklődni: 06-20-398-1780
Wekerlei 4 lakásos ház, 2 hátsó kertkapcsolatos lakása, összesen 90 nm. egybenyitva
tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. Iá.29,9
M. Ft. Tel.: 06/20-511-6411

K.ING INGATLANIRODA
KÓS KÁROLY TÉR 13.
Telefon: 348 0336
06/70/536 58 57, 06/20/53 00 165

Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családi ház, fúrt kúttal, automata
locsolás, több extrával, áron alul eladó. Tel.:
06/20-491-6223

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
ELÉGEDETLEN? VÁLTSON!

Kispesttől 20 km-re, vízpart közeli, kis ráfordítással télen is lakható nyaraló (kőépület)
eladó. Tel. esti órákban: 06/070-516-4701

Wekerlén, tulajdonostól eladó egy jó fekvésű, szépen felújított ikerház, 10 nm-es
kerti tárolóval+ extrákkal. Iá.: 33 M Ft. Tel.:
06/20-996-1149
75 nm-es önkormányzati lakásomat, 2 kisebb önkormányzati lakásra cserélném a
kerületeben. Tel.: 06/20-921-7472
Tápiószentmártonban 172 négyzetméteres
telek eladó nincs bekerítve közmű közvetlen
a ház előtt 3% beépíthető. Érd.: 06/20 333
72 09
ELADÓ! Kispesten 50 nm-es téglaépítésű,
egyedi fűtésű /cirkó/, vízórás, parkra néző
lakás. Műanyag nyílászárók. Azonnal költözhető. Tel.: 06/2o-375-4223
Árpád utcában, felújított, VII. emeleti, 59
m2-es, 1+2 félszobás panellakás eladó 10
Millióért. 06-70/365-6499

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)

Bem utcában, közepes állapotú, IV. emeleti,
68 m 2-es, 2 és félszoba hallos panellakás
eladó 11.5 Millióért. 06-20/389-6675

Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 53 nm-es,
1+2 félszobás, szövetkezeti öröklakás, VII.
em.-en. I ár: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-908-59-64

Pestszentlőrinc központjában új építésű
házban, másfél szobás összkomfortos
egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó.
70000 Ft+rezsi. Tel.: 06-209-745-155

Kispesti önkormányzati 53 nm-es lakást eladnám vagy elcserélném kisebbre. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06/70-549-1681

Toldy utcában, felújított, III. emeleti, 37 m 2es, 1 szobás, erkélyes panellakás eladó 8.5
Millióért. 06-30/210-9841

Kispesten, Corvin krt.-on, 31 nm-es garzon,
panorámás lakásom eladnám, távfűtés, vízóra van. Irár: 7,6 M. Ft. Tel.: 282-3445

Petőﬁ utcában, átlagos, III. emeleti, 75 m 2es, 1+3 félszobás, erkélyes panellakás eladó
15 Millióért 06-20/389-6675

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 %

Kispest centrumában, négy emeletes ház I.
emeletén, egy felújított, 27 nm-es garzon
eladó. Iá.: 8,3 M. FT. Tel.: 06/30-285-0947

Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos házban, eladó egy 76 nm-es, 2+2 félszobás,
dél-nyugati fekvésű lakás, tejesen felújított,
gondozott kert, nagy tároló. I ár.: 28,5 M. Ft.
TEL.: 06/30-638-60-66

APRÓHIRDETÉS

Fiatal, megbízható, gyermektelen házaspár
lakást bérelne a kerületben. Tel.:70/630-81-81
Hunyadi utcában, felújítandó, III. emeleti,
53 m 2-es, 1+2 félszobás, erkélyes panellakás
eladó 9.25 Millióért. Telefon: 06-70/3656499

KITŰNŐ ÁR WEKERLÉN ikerház fél 260
nm-es önálló kerttel, autó beállókkal, 17 nmes tárolókkal eladó! Magunknak újítottuk
fel igényesen! Gazdaságos fűtésrendszer,
kombinálható /padlófűtés, cirkó, kandalló/,
Új ablakok, ajtók, belső bútorzat harmóniában. Kitűnő márkájú gépekkel felszerelve.
Nappali, étkező, konyha, kamra, fürdő, wc.
Tetőtér: 3 kis szoba, wc, korszerű szigetelés
-> gazdaságos fenntartás. SIETŐS! Iá.: 34 M.
Ft. Telefon: 06/70-319-3427
Wekerle csendes részén, 44 nm-es, 1+ fél
szobás, külön bejáratú öröklakás eladó 8
lakásos társasházban. Egyedi fűtésű. Autó
beállási lehetőség. Kertes földszinti lakások, kedvező áron! Iá.: 12,5 M. Ft. Tel.:
06/70-319-3427

lakás eladó, liftes házban a negyedik emeletén. Új nyílászárók, új kövezet, parketta, új
konyhabútor, új fürdő, új vezetékek, vízóra,
tehermentes. Bármikor költözhető! Piac
közel, jó ellátottság! Iá.: 10.999.000 Ft. Tel.:
06/70-319-3427
Kispesten, családi házas környéken, a Kisfaludy u.-ban, 46 nm-es 1+fél szobás, egyedi
fűtésű ingatlan /házrész/ eladó. Tiszta rendezett udvar. Felújított, azonnal költözhető.
Iá.: 13,5 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427
WEKERLÉN KERESEK 2 -, 4 -, 6 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ LAKÁST
TEL: 06-30-986-6785
XIX. KISPEST WEKERLE TELEPEN
ESZE TAMÁS U.. 6 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, FÖLDSZINTI, 45 NM-ES, 1,5
SZOBÁS, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT,
CIRKÓFŰTÉSES, ZUHANYZÓS, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS, TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS KERTRÉSSZEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL IRÁNYÁR 15.000.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-4237
www.ilonalak.fw.hu
XIX.KISPESTEN
TÉGLAHÁZBAN
PARKRA NÉZŐ ZÖLDÖVEZETI, NAPFÉNYES, II. EMELETI, 50 NM-ES, KÉTSZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS,
ERKÉLYES,
KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS, FELÚJÍTOTT GYORSAN
KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR
12.900.000 Ft. TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.fw.hu
KISPESTEN METRÓKÖZELI, SZINTELTOLÁSOS, NÉGYEMELETES HÁZBAN,
67 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, GARDRÓBOS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT ÁTLAGOS ÁLLAPOTÚ
ÖRÖKLAKÁS ELADÓ IRÁNYÁR 10.900.000 FT VAGY ELCSERÉLNÉNK 50- 53
NM-RE LIFTES HÁZBA. TEL.: 06-20-3644237 www.ilonalak.fw.hu
XIX .KISPEST METRÓKÖZELI, 60 NMES, 2,5 SZOBA HALLOS, ERKÉLYES,
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, PARKETTÁS, PANELLAKÁS 9.900.000 FT, II.EMELETI,
53 NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT,
ZUHANYZÓS, RÉSZBEN CSERÉLT
NYÍLÁSZÁRÓS, REDŐNYÖS, JÓ ÁLLAPOTÚ, GYORSAN KÖLTÖZHETŐ
PANELLAKÁS IRÁNYÁR 9.700.000 FT
ELADÓ. TEL.:06-20-364-4237, www.
ilonalak.fw.hu
XIX. KISPESTEN, KIS VIOLA UTCÁBAN, ADY ENDRE ÚTHOZ KÖZELI, 29
NM-ES, 1 SZOBÁS, KÖVEZETT, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, VÍZÓRÁS,
ALACSONY FENNTARTÁSÚ ,JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ, 3 LAKÁSOS UDVARBAN, IRÁNYÁR 8.200.000 FT ELADÓ.
TEL.:06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu

Kispesten, jó állapotú, kitűnő beosztású, 55
nm-es, 1+ 2 félszobás, étkezős lakás eladó
négyemeletes házban. Erkélyes, tiszta, rendezett társasház, csendes környék. Kövezett,
parkettázott, új nyílászárók, radiátorok. Iá.:
11,5 M. Ft. Tel.. 06/70-319-3427

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés. Tel.: 06/30-858-1068

Keresek eladó lakásokat, házakat, házrészeket a kerületben. Wekerle is érdekel. Hívását
köszönöm. Minden megoldás érdekel! Tel.:
06/30-218-9697

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

ELADÓ GARÁZS KISPESTI LPT.EN. Biztonságban szeretné tudni autóját? Vegyen
garázst a Zrínyi utca és a Jókai utca közötti
garázs soron. Tel.: 06/70-319-5916

Némettanárnő korrepetálást, oktatást, vizsgafelkészítést vállal német nyelvből. Tel.:
0630-3681618, 7-077-425

Kispesten, metró közeli 60 nm-es, 1 +2
félszobás, hallos, kitűnő állapotú, világos

OKTATÁS

Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Kisebb
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok
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felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.:
06/70-243-4850
KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”,
„C”, „C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és
‘D kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, autóbusz vezetői és vállalkozói
szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/264-5045,
30/900-5562, 30/458-1723
Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás,
nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal,
igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335,
06/20-211-9077
KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános
iskolásoknak minden tantárgyból, középiskolásoknak matematikából. Felnőtteket
is vállalok. Telefon: 377-4448, 06/30-5816069
Matematika oktatás általános és középiskolásoknak. Telefon: 280-9738, 06/70337-5703
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal,
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209590-134
Vállalom alsó tagozatos gyermeke hétköznap délutáni rendszeres felügyeletét, segítek
tanulásában (diplomával, babysitter tanfolyammal). Betegség esetén egész napra is.
Tel.: 06/20-928-1838
Angol nyelvoktatást vállalok Kispest kertvárosban kezdőtől nyelvvizsga felkészítőig
dinamikus nyelvórákkal, rugalmas időbeosztással. Érdeklődni a 06 70 313-5605
számon lehet.
Kispesti tanár 4-8 osztályos tanulók korrepetálását, felzárkózását, tehetséggondozását
vállalja magyarból. Tel.: 06/20-318-4505
ANGOL tanárnő, iskolai tanítási gyakorlattal, nyelvtanítást, korrepetálást vállal a
kerületben méltányos áron. Tel..: 290-3685
Angol nyelvvizsgára, érettségire előkészít
gyakorlott, diplomás tanárnő Kispesten.
3000 FT./90 perc. Tel.: 282-5980, 06/20989-3988
ÁLLÁS
Kispesti munkahelyre, szalagfüggöny és
reluxa összeállítására, női munkaerőt keresünk, betanítási lehetőséggel. Tel.: 282-3159
Kispesti munkahelyre redőnyös üzembe
szerkezeti lakatos szakmunkást keresünk.
Tel.: 282-3159
Leinformálható, 30 éves tapasztalattal
rendelkező pedagógus kisgyermekek korrepetálását, felügyeletét vállalja 10 éves
korig. Ferencvárosban, Kispesten, Erzsébeten. Tel.: 06-30-221 92 92
44 éves nő, általános ápoló és asszisztens
szakképesítéssel, érettségivel és felsőfokú
szociális szakképzéssel munkát keres. Tel.:
06/20-253-1616
150.000 Ft. ﬁzetéssel, minimum érettségivel rendelkező munkatársat keresek. Hívja
Trényi Tamásnét a 06/70-336-8317-es telefonszámon.
Kötetlen internetes munkához munkatársat
keresek. Érd.: laszlo.bauer@t-online.hu
TÁRSKERESÉS
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA
FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és Színvonalas Rendezvényekkel! Tel.: 420-59-58

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695
E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György ügyvezetõ igazgatók
Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2009. február 11. www.kispest.hu
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EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
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
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítmén
yes,szalonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő
állapotú, 4 polcos, + egy ónémet íróasztal.
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó
Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén
INGYENES TERHESSÉGI TESZT. Információs és segélyvonal: 06/70-334-5052
Eladó SD memória kártya, 4 Gb-os, kép,
zene, adat hordozó. Ára: 5000 Ft. Vagy 2 db
2Gb-osra elcserélném. Tel.: 06/70-50-20-131
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték,
10-kg-ós csomag, könnyű tisztán tartás.
400Ft/csomag, www.fabrikettalas.hu
Elektromos lapgitár VADI ÚJ! (39˝ Fender
test, Sunburts színben) 5 W-os erősítővel,
tartozékaival 19.000 Ft.-ért és elektromos
nyitott gyermek autó (VW-Bogár/2 üléses)
33000-ért ELADÓ! Telefon: 282-1133,
06/20-323-3997
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, 06/30-285-75-95
Eladó 250 L-es, 6 ﬁókos jó állapotban lévő,
négy csillagos, Gorenje fagyasztó, 50.000
Ft. és egy 140x220 franciaágy, vadonatúj,
60.000 Ft, egy db. egyajtós szekrény, 15000
Ft. Kenguru sport baba kocsi 5000 Ft, takarítógép Livia extra + Jazz, szinte új 30000
Ft. Tel.: 06/70-251-79-11
Megbízható idős hölgy gyermek felügyeletet, idős gondozást, takarítást vállal. Tel.:
06/20-262-47-24

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.

Mennyezet lámpák, konyhai függeszték, 4
fokú alumínium létra, fregoli, előszobafal
eladó. Tel.: 214-7564
Harmónikaajtó, fotelek, dohányzó asztal,
televízió, szőnyegek eladók. Tel.: 214-7564
ELADÓ
MINIHIFI,
CD-LEJÁTSZÓ,
DECK, ÉS ERŐSÍTŐ, GYERMEK DÖMPER, LÉGZÉSFIGYELŐ. ÁRBAN MEGEGYEZÜNK! TEL.: 06/30/272-8518
Vadonatúj női és férﬁ olasz bőrkabátok és
bőrkesztyűk, valamint tenisz ütők, síléc és
evezőpad harmadáron eladó. Te.: 280-5434
Pénztárgép, mérleg súlyokkal, régi hanglemezek olcsón eladók. Ady Endre úton. Tel.:
06/70-395-7792
Kéménybe köthető HÉVÍZ vízmelegítő,
porszívó SAMSUNG gyártmány, mini centrifuga német gyártmány, elektromos hajvágó
PHILPSHAVE C44 típus, cserépkályhába
HÉRA, 2 x 20 kg-os, 4- 4 tárcsás súlyzó.
A felsorolt tárgyak megkímélt, üzemképes
állapotban vannak. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 9-17 óra között. Tel.: 282-49-47
Casio FE 810 pénztárgép eladó. Tel.: 06/20438-5120
Hibátlanul működő OLIVETTI EDITOR
100 tip. SZÖVEGSZERKESZTŐ - ÍRÓGÉP
teljesen ingyen elvihető. (monitor, sok írógépszalag, német billentyűzet) Tel.: 30/ 453
3980
Eladó Whirpool hűtő, alul 3 ﬁókos fagyasztóval. Ára 20.000 Ft. Tel.: 06/30-306-9840,
280-2066
Eladó kifogástalan állapotú fehér zománcos
öntöttvas fürdőkád 20.000 Ft., valamint új
számzáras aktatáska, valódi bőrből, 5.000
Ft., Budmil iskolatáska 3.000. Ft., 2 db. henger alakú teﬂon anyag, 2db. négyzet alakú
poliamid lemez. Tel.: 378-3986
Eladó egy darab 250 l.-es, hat ﬁókos, jó
állapotban lévő, négy csillagos, Gorenje
fagyasztó. Tel.: 06/70-251-7911
Koloniál sorgarnitúra 60.000 Ft-ért, 1 db hálós járóka 5000 Ft-ért, rattan fonott könyves
(pakolós) szekrény 20.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06/30-470-1940
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó,
SALGÓ polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923 (Ady E. Toldy
sarok.)

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.
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