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„Igyekszem közelíteni a szakmát az itteni területhez, még
közelebb kerülni az önkormányzatokhoz, az itt élő lakossághoz, akikkel élő kapcsolatot szeretnék kialakítani.”
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Program a gyerekek
biztonságáért
UNIÓ

KÖZBIZTONSÁG

KÖZLEKEDÉS

VADON ETELKA

KISBERK ÁGNES

DR. MITTÓ GÁBOR

2. oldal

4. oldal

7. oldal

Közel félmilliárdos uniós
forrásra pályázott
Kispest, hogy komplex
szociális és foglalkoztatási szolgáltatást nyújthasson pszichiátriai
betegek számára.

Bűnmegelőzési játékot
fejlesztettek ki kerületi
szakemberek, hogy
csökkenjen a fiatalkorúak bűnelkövetővé vagy áldozattá
válása.

Újabb sebességmérőket
helyeztek ki két kispesti
útszakaszra. A kerület
vezetése és a rendőrség
a közlekedésbiztonság
javulását várja a radaros
jelzőktől.

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

Közlekedésbiztonságról diákoknak
A biztonságos közlekedésre oktatják a kerületi diákokat
az önkormányzat és a Magyar Autóklub február 9-én
kezdődött kéthetes programsorozatán.

A

Bolyai iskola előtti parkolóban speciális, erre a célra átalakított kamionban
az autóklub szakemberei tartanak elméleti
oktatást. A diákok a ﬁlmvetítésekkel színesített előadások
és bemutatók
után az iskola
udvarán felépített pályán a
gyakorlatban is
számot adhatnak a hallottak
és látottak elsajátításáról. A
programsorozat kezdőnapját Gajda Péter
polgármester is
megtekintette,
aki a Kispestnek elmondta, egyre többen
ülnek kerékpárra a kerületben is, közöttük
pedig nagyon sok a gyerek. Ezért is fon-

tos, hogy a biciklis közlekedés veszélyeire
még időben felhívják a gyerekek ﬁgyelmét
– hangsúlyozta. Hozzátette, a félmillió forintban kerülő
programot az
önkormányzat
ﬁnanszírozza.
Nagy Pétertől,
a polgármesteri
hivatal
humánszolgáltatási igazgatójától
megtudtuk, a két
hét során az
önkormányzati fenntartású
iskolák minden ötödik és
hatodik osztályos tanulója
– összesen több mint félezer kispesti diák
– részesül a közlekedésbiztonsági oktatásban.

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Bővülhet a szociális
szolgáltatások palettája
S

ikeresen a második fordulóba jutott az
önkormányzat uniós pályázata, melynek
célja olyan intézményegység létrehozása,
amely komplex szociális és foglalkoztatási
szolgáltatást nyújthat pszichiátriai betegek
számára, nappali ellátás keretében. Kispest
2008 júniusában nyújtotta be a pályázatot
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szociális
alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt felhívására. A sikerről Vadon Etelka, a Társadalmi Kapcsolatok Irodájának vezetője
tájékoztatta a Kispestet.
Megtudtuk, a döntéshozók előzetesen
464 millió forint támogatást ítéltek meg
a projektnek. Az összeg végleges odaíté-

lésének a feltétele a második fordulóban
való részvétel. Így a következő hat hónapban a projektötlet részletes kidolgozását, a második fordulós pályázati dokumentáció összeállítását kell elvégezni
a pályázatkezelő szervezet felügyelete
mellett. Az irodavezető elmondta, a második fordulóban már nem versenyeznek
egymással a pályázatok, az a cél, hogy az
önkormányzat határidőre és megfelelő
formátumban, minőségben nyújtsa be a
dokumentumokat. Ha ezt teljesíti, előreláthatólag 2009 második felében a szerződéskötésre is sor kerülhet, és indulhat
a projekt.

SPORTFÓRUM

Több pénz jut idén
sporttámogatásokra
Újabb sportfórumot rendezett február 10-én az
önkormányzat a városházán, ahol elhangzott, hogy
sporttámogatásokra
összesen 115 millió forintot
jelölt meg a kerület
a 2009-es költségvetésben.

A

sportszakembereket Gajda Péter polgármester köszöntötte, aki az önkormányzat gazdasági helyzetére fókuszálva
a tavalyi, valamint az idei évről tájékoztatta a megjelenteket. Kiemelte, jó évet zárt
2008-ban a kerület, 2009-ről szólva pedig
hangsúlyozta, 1990 óta az önkormányzat
először tervezi működési hitel felvétele
nélkül költségvetését. Hozzátette, a világgazdasági válság megnehezíti mindenkinek a dolgát, de bízik benne, hogy ennek
ellenére sikeres évet tudhat majd maga
mögött az önkormányzat.
ijelentette a polgármester, hogy idén
növekedni fog a sportra szánt költségvetési keret. A Katona József utcai sporttelepre a tavalyinál mintegy kétmillió forinttal többet – összesen 27 millió forintot
– tud költeni az önkormányzat. Változatlan
marad 2008-hoz képest az U19, a Kispesti
Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány, valamint a Kispesti Uszoda
kerületi támogatása. Emelkednek viszont
a sportpályázatokra szánt pénzek, erre a
célra idén 6 millió forint áll majd rendel-

K

kezésre. Ugyancsak növekedik az elmúlt
évekhez képest a sport- és szabadidős rendezvények költségvetési kerete is. Sporttámogatásokra összesen 115 millió forintot
jelölt meg a kerület a 2009-es költségvetésben – mondta a polgármester. Elhangzott, a tavalyi évhez hasonlóan szeretné
lebonyolítani az önkormányzat a kerületi
sportnapot, vagyis lehetőség nyílik majd
a helyi sportszervezetek bemutatkozására;
ezért várja azon sportszervezetek jelentkezését, akik a tavaszi sportnapon – melynek
tervezett időpontja május 24. – szeretnék
sportágukat bemutatni, népszerűsíteni.
ajda Péter kiemelte, idén olyan program
is elindul a kerületben, amely tovább
szélesíti a kispesti sportolási lehetőségeket:
két helyszínen villanyvilágítású, műfüves
pálya megvalósítását tervezi a kerület. Az
egyik az Eötvös, a másik a Vass iskolában
lesz a tervek szerint, a munkálatokat már
tavasszal kezdik – hangzott el a fórumon.
A polgármester hozzátette, a pályákat nem
csak az iskolások használhatják majd, nyitott lesz a kerületiek előtt is.

G

L

ehoczky Zoltán, a Humánszolgáltatási
Iroda munkatársa az idei sportpályázatok részleteit ismertette a megjelentekkel. Elmondta, januárban megalakult
a XIX. kerületi Természetjáró Szövetség, melybe várják a civil és sportszervezetek jelentkezését. Kerekes Balázs
sportszervezőtől a fórum résztvevői
megtudhatták, idén felújítják a Károlyi
gimnázium udvarán és az uszoda kertjében lévő strandröplabda-pályákat. Ezek
a nemzetközi szabványnak is megfelelő
korszerűsítés után országos versenyek
lebonyolítására is alkalmasak lesznek.
Végül dr. Kokas Péter, a Magyar Evezős
Szövetség alelnöke arról tájékozatta a
megjelenteket, hogy a viszonylag közeli Kis-Duna ágon szeretettel várják az
evezéssel ismerkedni vágyókat. Felhívta
a szakemberek ﬁgyelmét arra, hogy a
Ferencvárosi Evezős Klub 5. osztálytól
felső tagozat végéig szervezett formában
nyújt segítséget az evezés iránt érdeklődő
kispestieknek, igény esetén a testnevelő
tanárokat oktatásban is részesítik.
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BŰNMEGELŐZÉS

„Kiabál”: közbiztonsági
játék diákoknak

„Kiabál” címmel bűnmegelőzési játékot fejlesztettek ki a Kispesti Gyermekjóléti
Módszertani Központ munkatársai, tavasszal megtanítják használatára a kerületi pedagógusokat, majd a kerületi rendőrség és a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány közreműködésének köszönhetően eljuttatják az eszközt a kispesti általános iskoláknak.

A

társasjáték célja – mondta
el lapunknak Kisberk Ágnes, a Gyermekjóléti Központ
bűnmegelőzési koordinátora –,
hogy csökkenjen a kerületben
a ﬁatalkorúak bűnelkövetővé
vagy áldozattá válása. A társasjátékot 2007 decemberében
mutatták be a kispesti tanároknak, tavaly pedig a diákokat
ismertették meg – iskoláról
iskolára járva, több száz gyereket bevonva – a vetélkedővel.
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BERUHÁZÁS

Indulhat a metróépület átépítése
Február második napján végleg elbontották a Kőbánya-Kispest metróvégállomás
felüljárójának azt a részét, ahol az utolsó
üzlet működött.

I

nformációink szerint a munka
azután kezdődhetett el, hogy
a beruházónak sikerült megállapodnia a bolt tulajdonosával.
Gajda Péter polgármester és
Cserny Sándor, a Várospolitikai és Fejlesztési Bizottság
elnöke a helyszínen kísérte ﬁgyelemmel az épület bontását.
A polgármester a Kispestnek
elmondta, elhárult az akadály
a metróvégállomás átépítése
elől, reméli – tette hozzá –,
minden jogszerűen és a tervek
szerint folyik majd az elkövetkező időben, s így 2010-re
befejeződhet a nagyszabású
városrész-megújító beruházás.

A KÖKI-n új intermodális csomópont és üzletközpont épül.
Ennek részeként teljesen felújítják a metró- és buszvégállomást is. Utóbbi ideiglenesen
– az építkezés miatt – december
28-ától új helyen, a Ferihegyi
út mellett található eddigi P+R
parkoló helyén működik.

Bontják a régi felüljáró épületét

TÁMOGATÁS

Alapítványi segítség
beteg gyerekeknek

Február elején rendőrségi szakembereknek is bemutatták a
kispesti fejlesztésű bűnmegelőzési társasjátékot

S

A társasjátékban négy téma
köré csoportosították a feladatokat: a drog, a bűnügyek
(lopás, garázdaság, testi sértés,
iskolai rongálás), az áldozattá
válás (vagyis hogyan kerüljék
el a ﬁatalok, hogy áldozattá
váljanak), valamint az iskola
és szabadidő témakörök szerepelnek a vetélkedőben. A
társasjáték drogprevenciós részének szakmai előkészítésébe
a Kispesti Munkásotthon is be-

kapcsolódott – ahol már évek
óta működtetnek ezen a területen „Mondj nemet” címmel
sikeres programot –, valamint
a bűnügyi vonatkozású témákban a kerületi rendőrség is. A
rendőrkapitányság, a Kispest
Közbiztonságáért Alapítvány,
valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ ezután
közösen sikeresen szerepelt
egy pályázaton, az elnyert támogatásból pedig elkészíttet-

ték a társasjátékokat, melyeket
a kerületi általános iskoláknak
adományoznak a közeljövőben
– tudtuk meg dr. Mittó Gábor,
kispesti rendőrkapitánytól. Az
alezredes lapunknak kiemelte, nagyon hasznosnak tartja
az ötletet, hiszen a prevenció
a gyerekkorban a leghatékonyabb, ezért is támogatják a
programot. A társasjátékkal és
fejlesztőikkel a kispesti rendőrkapitányságon tartott február

6-i bemutatón Oláh László őrnagy, a BRFK bűnmegelőzési
osztályának vezetője is megismerkedett, aki a Kispestnek
hangsúlyozta, nagyon jónak
tarja a társasjátékot, hiszen a
gyerekek körében a játékos forma a leghatásosabb módszer a
megelőzésre. Megtudtuk, a pedagógusok KMO-ban tartandó,
négynapos képzése március 16án indul, jelentkezni Kisberk
Ágnesnél lehet (tel: 282-6512).

zázezer forinttal támogatott egy kerületi daganatos
gyereket a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány. Lehóczky Évának az
adományt február 10-én adta át
Finta Zsolt alapítványi elnök és
Huszár Erzsébet önkormányzati képviselő, kuratóriumi tag.
Évánál – aki Kispesten a Bolyai
általános iskolába járt, majd a
pestszentlőrinci Hunyadi Mátyás Gimnázium tanulója lett
– hétéves korában, 1998-ban
fedezték fel a betegséget, megműtötték, majd azóta már több
kezelésen is átesett. A ﬁatal
lány édesanyja a kispest.hunak elmondta, nagyon örül az
adománynak, hiszen egyedül
neveli gyermekét, a kezelések
pedig költségesek.
A közalapítvány másfél évtizede nyújt jelentős segítséget
a kerületi rászorultaknak.

Folyamatosan gyűjtik az adományokat, valamint minden
évben jótékonysági bált szerveznek, melynek bevételével
hol időseket, hol betegeket,
hol szociálisan rászorulókat
támogatnak. A tavaly befolyt
összegből a kispesti daganatos
gyerekeket segíti a szervezet

Finta Zsolt, alapítványi elnök
és Huszár Erzsébet, kuratóriumi
tag adták át a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány támogatását

– tudtuk meg Finta Zsolttól.
Huszár Erzsébet hozzátette, a
pénzből tíz kerületi ﬁatalt és
szüleiket tudják segíteni százszáz ezer forinttal. A tavalyi
decemberi alapítványi esten
adták át az első adományt,
nemrégiben pedig egy hathónapos daganatos kisbaba szüleit támogatták.

6

HIRDETÉS

2009. február 18.

2009. február 18.

HÍREK

7

KÖZLEKEDÉS

Újabb sebességmérőkkel a gyorshajtók ellen

Január végétől már hat helyen mérik és jelzik készülékek az arra
haladó, netán száguldó autók sebességét Kispesten.

2

007-ben a Nádasdy utcában
szereltek fel két hasonló
berendezést, most újabb két
útszakaszon – az Ady Endre
úton és a Pozsony utcában
– helyeztek el összesen négy
mérőeszközt. A kerület vezetése és a rendőrség a közlekedésbiztonság javulását várja a
radaros jelzőktől.
Nem messze a Puskás iskola
előtti zebrától, az Ady Endre út
19. és 50. előtt, valamint a Kertvárosban a Pozsony utca 59. és
84. előtt, a játszótér közelében
működnek az új – január végén
felszerelt – sebességmérő és
-jelző készülékek. A berendezéseket hivatalosan február
11-én az Ady Endre úton avatta
fel Gajda Péter polgármester,
Huszár Erzsébet képviselő és
Gulyás Zoltán, a Városüzemeltetési és Közbiztonsági
Bizottság elnöke társaságában.
Az eseményen jelen volt Tóth
Tibor képviselő, Fekete László
közbiztonsági tanácsnok és dr.
Mittó Gábor rendőrkapitány is.
Gajda Péter arról beszélt, hogy

az önkormányzat számára a
közlekedésbiztonság legalább
olyan fontos, mint a közbiztonság, a jelzőknek megelőző hatásuk van: a tapasztalatok szerint a sofőrök, ha látják, hogy
a megengedettnél gyorsabban

hajtanak, elveszik lábukat a
gázpedálról. Elmondta, tavaly
a korábbi évnél kevesebb – öszszesen 68 – közlekedési baleset
történt a kerületben, de várhatóan a berendezés hatására tovább
csökkenhet a szám. „Bízunk

NEVELÉS

Autista-nap
az Árnyas Óvodában
A

z autizmussal élő gyermekek óvodai integrációjáról
rendeztek szakmai napot február 6-án az Árnyas Óvoda
Corvin körúti tagóvodájában.
Szücsné Juhász Csilla, az Árnyas Óvoda vezetője lapunknak elmondta, a konferencián
az Autista Kutató Központ
munkatársai tartottak előadásokat, dr. Stefanik Krisztina

pszichológus az autizmus
spektrum zavarokról beszélt,
míg Janoch Monika gyógypedagógus az autizmus-speciﬁkus fejlesztés legfontosabb
elemeit ismertette a mintegy
negyven kispesti óvodapedagógussal és dajkával.
A kerületben tavaly februártól
hét óvodában vezették be az
autista integrációt – tudtuk

meg Tóth Tibortól, az oktatási
bizottság tagjától, aki maga is
részt vett az autista napon. „A
kerület fontosnak tarja, hogy a
feladat ellátásához szükséges
tapasztalatok megszerzéséhez
támogatást nyújtson - hangsúlyozta lapunknak a képviselő -,
ezért is biztosított forrást az
önkormányzat a nap megrendezéséhez.”

benne, hogy különösen az iskolák környékén jelentősen vissza
tudjuk szorítani a gyorshajtást”
– hangsúlyozta a polgármester,
hozzátéve, a programot idén és
jövőre is folytatni szeretné az
önkormányzat.
A kerületi rendőrkapitány a
jelzőeszközökön látható számok hatásra hívta fel a megjelentek ﬁgyelmét. „Lassításra
ösztönöz, s ez különösen fontos olyan veszélyes szakaszon,
mint amilyen a Puskás iskola
előtti zebra” – jelentette ki
Mittó Gábor.
A radaros berendezések a mért
sebességet a megadott értékhatár alatt sárga, e fölött piros
színnel jelzik, ekkor az ugyancsak piros LASSÍTS felirat is
villog, ﬁgyelmeztetve a jármű
vezetőjét. A készülékekbe épített adattároló gyűjti az útszakaszon elhaladó járművek számát, be- és kimenő sebességét,
időpontját. Összesen 100 ezer
jármű közlekedési adatait képes rögzíteni. Az idén kihelyezett 4 mérő is az önkormányzat
tulajdona, összesen mintegy
négymillió forintba került.
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KIÁLLÍTÁS

Kispesti
kiállítás
Kecskeméten
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ADOMÁNY

Sikeres volt
Körök és
négyszögek világa a ruhabörze
„Ösztönösen ért a színekhez,
jó érzékkel dolgozik” mondta
Szabó Noémi művészettörténész február 13-i kiállí-

után most először jelentkezik
önálló tárlattal. Megtudtuk, az
érettségit követően könyvelést
és lakberendezést tanult, első

Kecskeméten nyílt meg február 5-én a
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület
„A 100 éves a Wekerle-telep ma” című csoportos képző- és iparművészeti kiállítása.

A

tárlat érdeklődőit Sárközy
István, Kecskemét alpolgármestere és Gajda Péter,
Kispest polgármestere köszöntötte. A XIX. kerület vezetője
elmondta, büszke rá, hogy
Wekerle-telep a kecskemétieknek is bemutatkozhat. Beszélt
a telepről, mint építészeti kuri-

ózumról, s arról is, hogy lakói
igazi összetartó közösséget
alkotnak.
A Nagy Balogh János
Kiállítóterem 2008-as tárlatának kibővített anyagából
rendezett kiállítást Mohay
Orsolya művészettörténész, a
Kispesti Helytörténeti Gyűjte-

mény munkatársa nyitotta meg.
Bereczky Ildikó, Czeglédy
Júlia, Fajka János, Gál Dezső,
Gervai Mária, Harasztÿ István,
Hernádi Paula, Janisch Kornélia, Klimaj György, Kristóf
Lajos, Mazalin Natália, Molnár Gáspár, Molnár Krisztinka,
Németh Róbert, Nikmond

Beáta, Pál Csaba, Prohászka
Margit, Rutkay Sándor, Skoda
Éva, Szommer György, Tényi Sarolta, Tihanyi Viktor, T.
Szilágyi Ágnes, Udvari Hajnalka, Vén Zoltán, Wekerlei
Varga Géza és Zálogh Sándor
alkotásait március 8-ig láthatja
a közönség a Cifrapalotában.

WEKERLE CENTENÁRIUM

Bállal zárult a rendezvénysorozat
Centenáriumi záróestet rendezett a tavalyi egész éves programsorozat végrehajtásában közreműködő önkéntesek és támogatók számára a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) február
7-én a KMO-ban.

A

záróbálon bemutatták a
közönségnek Somogyvári
Rudolf
ﬁlmetűdjét
a
Wekerléről, majd Gajda Péter
polgármester és Nagy Tamás
WTE-elnök köszöntötte a
megjelenteket. A műsorban
Kisgéczi Bence, Szalai Zsóﬁa,
Kis Csaba, Petkovics Diána,
a Wekerletelepi Szent József
Kórus, a PásztoRock Társulat
és a MAG Jazz Trió lépett fel,
valamint elhangzott Bella Máté
és Bella Márton Wekerle-indulója is.
Az est folyamán kiosztották a
WTE elismeréseit is. Wekerle
Centenáriumi Éremben részesültek a wekerlei önkéntesek,
valamint Debreceni Zsuzsanna,
Somlói Judit, Gajda Péter és
Romhányi András. Wekerléértdíjat vehetett át Bartos Győző,

Csóka Eszter, Gera Attila,
Somogyváriné Márovics Erika, Szebenyi Marianna és

Romhányiné Kovács Mária.
Wekerléért Tulipán-díjat kaptak a Kispesti Munkásotthon

Művelődési Ház munkatársai.
A legrangosabb elismerést, a
Wekerle-díjat idén dr. Nagy
Gergelynek ítélte oda a civil
szervezet.
Elismeréseket osztottak ki a
centenáriumi rendezvénysorozat
záróbálján

tás-megnyitójában Haraszty
Zsóﬁáról, akit a geometrikus
formavilággal kísérletező alkotóként jellemezett.
A Kossuth-díjas kispesti szobrászművész, Harasztÿ István
lánya több csoportos kiállítás

képét néhány éve apja születésnapjára festette ajándékként,
négy éve viszont folyamatosan
dolgozik. Haraszty Zsóﬁa Indítás című kiállítását március
12-ig láthatják az érdeklődők a
KMO Előtér-galériájában.

Mintegy 34 ezer forint gyűlt
össze a Kispesti Véradók Egyesülete február 13-14-én tartott
ruhabörzéjén a Tudásházban.
A civil szervezet a Kispesti

Rászorultak
Megsegítésére
Közalapítványt támogatja a
bevételből. Idén ez volt a második akciójuk, a következőt
március közepén rendezik.

♥♥♥

Valentin-napi
üzenetek
Sanyinak:
Sanyikának Valentin-napra
küldök millió puszit és üzenem, hogy nagyon-nagyon
szeretem.
Vicuska
Lacinak:
Levegőnek néztelek, de
aztán rájöttem, hogy levegő
nélkül nem lehet élni.
Nyuszi
Erikának:
Bocsáss meg, nem fogok
többet ilyet tenni. Örökké
szeretlek!
Zsozsesz
Gabinak:
Most az egyszer nem felejtettem el a Valentin-napot.
Millió puszi.
Zoli

Csicsinek:
Imádlak kicsim, mindennap
rád gondolok!
Api
Gönyinek:
Szívemet küldöm Budapest
bajnokának!
Vera
Cilinek:
Olyan vagy nekem, mint
lepkének a Hold az éjszaka
egén. Folyton felé repül, de
el nem érheti.
Tamás
Bélám,
biztos voltam benne, hogy
megjelensz, egymásba
botlunk és én tudni fogom
megcáfolhatatlanul:
Te vagy az. Kerestelek.
A Te Libád
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Könyvtári
programok
INTERNET IDŐSEKNEK

„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.
VARÁZSSZŐNYEG
A KÖNYVTÁRBAN

Kedves Gyerekek! Varázsszőnyeg sorozatunk
következő kézműves
foglalkozása február 28-án
(szombaton) délelőtt 10
órakor lesz. Maszkokat
és álarcokat készíthettek
majd csomagolópapírból,
Csák Éva vizuális nevelőtanár segítségével. Szeretettel várunk Benneteket!
Cím: kispesti Üllői úti
könyvtár, 1191 Budapest,
Üllői út 255.
Tel.: 282-1163.
VICCEK, TITKOK, HUNCUTSÁGOK
- AMI AZ IRODALOM TANKÖNYVEKBŐL KIMARADT

A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár kispesti Üllői
úti könyvtára szeretettel
vár minden érdeklődőt,
ﬁatalokat és idősebbeket
egyaránt március 5-én délután 4 órára Zsille Gábor
költő, műfordító rendhagyó irodalomórájára.
Várjuk a középiskolások
és az általános iskolák
hetedik, nyolcadikosainak
jelentkezését! Gyertek el,
hisz talán soha nem hallott, érdekes történeteket
ismerhettek meg a magyar
és a világirodalom neves
személyiségeiről.
Cím: kispesti Üllői úti
könyvtár, 1191 Budapest,
Üllői út 255.
Tel.: 281-1163.

FILATÉLIA

Puskás a Bélyegmúzeumban

A

z Aranycsapat legendás kispesti labdarúgójának tiszteletére „Puskás a Bélyegmúzeumban” ezüst- és aranyszínű
felülnyomással jelentette meg
a Magyar Posta és a Lemezbörze, plusz magazin a 2007-ben
nyomott „In memorian Puskás
Ferenc” emlékívet. A kiadvány
000-ás sorszámú, úgynevezett
etalonpéldányait február 10-én
helyezték el a bélyeggyűjtés
szentélyében, a Hársfa utcai
Bélyegmúzeumban. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Puskás Ferenc özvegye, Bözsi
néni, a két egykori csapattárs,

Grosics Gyula és Buzánszky
Jenő, valamint a legendás rádióriporter, Szepesi György is.

SPORT

Tájfunos hírek

É

remesővel kezdte az évet
a kispesti Tájfun Sportegyesület. Az egyesület hat
utánpótlás korú sportolója
Papp András edző vezetésével február 7-8-án részt vett a
XIV. „Adidas-Jewoo President
Cup ” elnevezésű Nemzetközi
Taekwondo
Gyermekbajnokságon, Németországban.
A versenyre 22 ország közel
ezer sportolója utazott el, hogy
megküzdjön a helyezésekért. A
kadet korosztály mezőnye igen
erős volt, hiszen július elején
Európa -bajnokság lesz, és sok

ország már válogatónak szánta ezt a versenyt – mondta el
lapunknak Sobotkáné Fábián
Éva, vezetőedző. A Tájfun SE
is indította – a 2007. évi Kadet Európa-bajnokságon ezüst
érmet nyert – Braun Tímeát,
aki nem okozott csalódást és
éremmel tért haza. A Tájfun
Sportegyesület versenyzőinek
egy ezüst- és három bronzérmet sikerült „kiharcolniuk”.
Második helyezést ért Oláh
Bence, harmadik helyen végzett Braun Tímea, Tar Balázs
és Zurbó Imre.

EGÉSZSÉGÜGY

Gyermekmosoly
Egészségközpont
Ú
j egészségközpont nyílik
márciusban a Hofherr Albert utcában. A Gyermekmosoly
Egészségközpont elnevezésű
létesítményben a gyermekekre
fókuszálnak, ahol fül-orr-gégészeti,
gyermeksebészeti,
általános gyermekgyógyászati,
gyermek-bőrgyógyászati, ortopédiai, akupunktúra szakrendelések működnek majd. Az új
egészségügyi központban lesz
alvásrendelés, valamint életmód tanácsadást is nyújtanak
jövő hónaptól gyerekeknek,
várandós kismamáknak és

szoptatós anyukáknak egyaránt.
A központ egyik alapítójától,
Baloghné Krusch Tímeától
megtudtuk, céljuk, hogy magas
színvonalú, elérhető árú, igényes szolgáltatást gyújtsanak a
hozzájuk fordulóknak, hozzátéve, olyan központot szeretnének
létrehozni, ahol mindenki mosolyog, gyermek és orvos egyaránt. Az egészségközpontban
havi rendszerességgel nyújtanak
majd ingyenes felvilágosítást
a kerületi szülőknek, valamint
alvásszűréseken is ingyenesen
vehetnek részt a kispestiek.

A kiállítás (Bélyegmúzeum, V.
kerület Hársfa utca 47.) április
10-ig tekinthető meg.

FELHÍVÁS

Önkéntes
véradás
A Kispesti Véradók Egyesülete önkéntes véradást szervez február 28-án (szombaton) 8-15 óráig. Helyszín:
Ady Endre út 150. (az
MSZP Székházban, bejárat
a Kossuth L. u. 50. szám
felől.) Megközelíthető: 68as autóbusszal vagy 42-es
villamossal.
Ha tud, segítsen, adjon vért
ÖN is, hogy közösen tudjunk
segíteni a beteg gyermekeken és embertársainkon. A
véradás alatt a gyermekeknek kézműves foglalkozást
szervezünk. A véradók és
gyermekeik kisebb ajándékban részesülnek. A véradáshoz szükséges személyi
iratok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ-kártya, és
ha van, véradó igazolvány.
Csatlakozzon egyesületünkhöz! A vér életeket menthet.
Támogatónk: Kispest önkormányzata.
Nemsokára itt van a személyi jövedelemadó bevallás
ideje. Ha úgy gondolja, hogy
adója 1%-ával Egyesületünket kívánja támogatni, akkor
a következő adószámra várjuk felajánlását: 182326511-43. Köszönjük!
SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
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FELHÍVÁS

Színjátszóknak

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.
Telefon: 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 23.:
Dr. Nagy József: Zöldségnövények szaporítása (palántázás, helyrevetés).
Március 2.:
Waczek Tímea: Az ökológiai gazdálkodás szerepe a
tájvédelemben.

Március 9.:
A Tétényi-fennsík sorsa
(videóﬁlm vetítése).

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

TÁJÉKOZTATÓ

Szociális információs
szolgáltatás
A

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat szociális
információs szolgáltatásának
célja, hogy az ellátásokat és
szolgáltatásokat
igénylők
megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és igénybevételével kapcsolatban.
Az információs szolgálat
széleskörű tájékoztatási és
hozzáférési-segítési kötelezettséggel támogatja a szociálisan rászoruló személyeket
szociális, gyermekvédelmi,
egészségügyi, családtámoga-

tási és egyéb ellátások igénylése esetén .
A szolgáltatás helyszíne:
Kispesti Tudásház Közalapítvány (1193 Budapest Csokonai utca 3.)
Időpontja: szerdánként 8 -17.
A kispestieknek a fenti címen
és időben lehetőségük nyílik
arra, hogy felkeressék a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat munkatársait, és
ingyenes információs szolgálatot vegyenek igénybe a különböző szociális ellátásokkal
kapcsolatban.

Egészségnap és börze
a KMO-ban!
Március 29. (vasárnap)
Élj egészségesen, gyógyulj
és tanulj!
Várjuk mindazok jelentkezését kiállítónak, akik
hozzájárulhatnak termékeikkel, szolgáltatásaikkal az

Felhívás

Azok a kerületi nyugdíjas pedagógusok, akik 50, 60, 65, 70
évvel ezelőtt szerezték meg képesítésüket és legalább 30 évet
töltöttek a pedagógus pályán
vagy a művelődés területén,
díszoklevél iránti kérelmüket
március 6-ig adhatják be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára (Ady Endre
út 7. I.em. 7.sz). A kezdemé-

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.

nyező kérelemhez csatolni
kell: a képesítő oklevelet, vagy
hiteles másolatát, rövid szakmai önéletrajzot, a szolgálati
évek számát igazoló okiratot,
(munkakönyv másolata). Ha az
érintett már megkapta a díszoklevél valamelyik fokozatát,
úgy a kezdeményező kérelemhez a díszoklevél másolatát és
egy rövid szakmai önéletrajzot
kell csatolni. További felvilágosítás a 3474-652 telefonon,
Mernyei Erzsébetnél kérhető.
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ÚJ TŰZOLTÓPARANCSNOK

változtak, a technikai módszertani változások, a jogszabályi
változások mind-mind a gyakorlat alapján születtek, ezeken
nem kell változtatni, butaság is
lenne. A munkastílusban talán
hozhattam újat, nem tudom,
én önálló munkát várok felelősséggel együtt, nem kívánok
senkinek a nyakára telepedni. Nyilván ez nem azt jelenti,
hogy nem is ellenőrzök.
26 gépjárművel, 200 készenléti
tűzoltó dolgozik itt a dél-pesti
területen, akik öt kerület védelmét – köztük Kispestét is – ellátják. Dél-Pest annyiban tér
el az országos átlagtól, hogy a
kockázati mutatók szempontjából egy biztonságosabb,
nyugodtabb térségnek számít.
Kevesebb a kifejezetten kockázati tényezőt jelentő nagyüzem.
Ám így is van mintegy félszáz
olyan tömegtartózkodási létesítmény – bevásárlóközpontok,
vegyi raktárak, nagyobb garázsok és lerakatok –, amikre vigyázni kell.

„A szakmát igyekszem
közelíteni az itt élőkhöz”
Dobson Tibort nem kell bemutatni olvasóinknak – sem a
kispestieknek, sem a budapestieknek, de még az ország más
részein lakóknak sem – hiszen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjeként hosszú éveken keresztül
számolt be a magyar sajtónak balesetekről, tűzesetekről, árvizekről, a hazánkban történt katasztrófahelyzetekről. Idén
januártól a szóvivőség után dél-pesti tűzoltóparancsnoknak
nevezték ki. Az ezredessel eddigi pályájáról és természetesen a tűzoltóság jelenlegi helyzetéről is beszélgettünk.
Kispest: Hogyan került a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
dél-pesti régiójának élére?
DOBSON TIBOR: Tavaly szeptemberében írt ki pályázatot a
fővárosi tűzoltóság a parancsnokságra, mivel elődöm, Csizmadia Zoltán kollégám nyugállományba ment, és a pályázatom
sikeres lett. Ez október második
felére derült ki, ami már majdnem év vége, így az elmúlt évet
még az előző munkahelyemen
fejeztem be, és január elsejétől
töltöm be ezt a pozíciót.
A fővárosi tűzoltóságnál egyáltalán nem érzem magam újnak,
ezzel szemben Dél-Pesten igen.
Korában 1989-92-ig a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon
dolgoztam különböző beosztásokban, ahonnan a pályafutásom 1992-ben a Tűzoltóság
Országos
Parancsnokságán
folytatódott, ahol átéltem egy
átszervezést 1993-ben, mivel
Tűz- és Polgárvédelmi Országos Parancsnokság lettünk.
1994-96-ig voltam a Belügyminisztériumban, akkor még volt,
ott is szakmai területen, 1997
elejétől pedig visszakerültem
az országos parancsnokságra, visszaállt a régi rendszer,
felbontották az integrációt.
2000-ben aztán jött egy újabb
átszervezés, ekkor az Országos

Mit vár a szervezettől az iráynyítása alatt?

Érezhetően nagy váltás a mostani, voltak hasonló feladatai?

Katasztrófavédelmi Igazgatóság „örökölt meg engem”. A
munkám egészen 2003-ig alapvetően szakmai vonalon haladt,
ekkortól lettem ugyanis független szóvivői irodavezető. A
szóvivői munkámat egyébként
hivatalosan már 1993 őszétől
elkezdtem, illetve pontosabban már 1992-ben is végeztem
tájékoztatást. A rendszerváltás
után nemcsak megszaporodott,
hanem meg is változott a hazai
média mennyiségében és minőségében egyaránt, így szükségessé váltak olyan emberek,
akik a különböző hivatalos
szervezetektől tartják a kapcsolatot a sajtóval. Ekkor nőttek ki
a földből a szóvivők, és többek
között én is egy ilyen talált gyerek lettem.

DOBSON TIBOR: Nagy váltás.
Én az utóbbi öt évben kimondottan nem szakmai területen
dolgoztam. Jóllehet, a tájékoztatásban nagyon sok mindennel kellett foglalkozni, tehát a
szakmából nem estem ki, fel
voltam készülve arra, hogy tanuljak. Minden interjúra információkat kellett gyűjteni nem
csak az újságírónak, de nekem
is, azonban a gyakorlati tudást
most újra meg kell szereznem.
Én ezt nem titkoltam, mondtam is a kollégáknak, hogy
ha én valamit nem tudok, azt
megkérdezem, amit egyáltalán
nem tartok szégyennek, hiszen
ők megmondják, hogy mi a jó.
A váltás mindenképpen nagy
volt, de visszavágytam már
a szakmába. 15 évet voltam
szóvivő, én úgymond a hőskorban váltam azzá, az akkori
kollégák közül már nem sokan
vannak a pályán, talán egyedül
Garamvölgyi László, aki szintén akkoriban kezdte. Idejét
éreztem annak, hogy váltsak.
A mi rendszerünk 24 órás volt,
és én mögöttem nem mindig
volt sajtóügyelet, mögöttem
nem voltak úgy megyei sajtóreferensek sem, amely hálózat
a rendőrségnél például műkö-
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Dobson Tibor
tűzoltó ezredes

dik, vagyis egy központosítottabb kommunikációt kellett
működtetni. Minden egyes
nap Szentgotthárdtól Záhonyig
mindenről tudni kellett. Ebbe
bele lehet fáradni.
Egy országos hatáskörű szervezet szóvivősége után menynyire kihívás egy lokális, helyi
munka?
DOBSON TIBOR: Nem lehet a
két munkát összehasonlítani
úgy, hogy az egyik magasabb
beosztás vagy az egyik jobb,
mint a másik, így nem lehet
megközelíteni. Nem attól sikeres valaki, hogy melyik
székben ül. Kihívás a mostani
munka, hiszen nem az átfogható terület nagysága dönti el,
hogy a beosztásodban sikeres
vagy-e vagy van-e sikerélményed, hanem a napi kitűzött
célok elérése. Én azt mondom,

hogy ez a munka fontosabb,
hiszen, ha a szakma nem működne jól, akkor a szóvivő sem
tudna jó benyomást kelteni a
szakmáról. Nem a csík húzza
a repülőt, ahogy szokták ezt
mondani. A kommunikációs
területtel azonban nem szűnt
meg teljesen a kapcsolatom,
mert még az áthelyezésem, a
pályázat elbírálása előtt felkértek a Magyar Tűzoltószövetség szóvivőjének, amit örömmel elvállaltam. Ez egyébként
úgymond társadalmi szolgálat,
vagyis ﬁzetéssel nem jár. Így
megmaradt a kapcsolatom a
sajtóval, de megjegyzem nem
tudok, és nem is akarok elszakadni, hiszen a sajtóban magánemberként is nagyon sok jó
ismerősöm van, melyeket szeretnék a jövőben is megőrizni.
Milyennek ítéli a parancsnokságot, melyet átvett?
DOBSON TIBOR: Nem vettem
át rossz parancsnokságot, ami
lényeges jellemzője, hogy nagyon ﬁatal az állomány. Ez
egyrészt jó, mert energikus,

könnyen tanítható csapattal
dolgozunk, akik nagyon szívesen veszik a tapasztalatok átadását, másrészt nehéz, hiszen
kevés az a kolléga, akik átadnák a tapasztalatokat.
Sok a ﬁatal, vagyis ennyire
vonzó a pálya?
DOBSON TIBOR: Igen, hiszen
tízszeres a túljelentkezés a tűzoltó szakmára, aminek azért
egyik oka a munkanélküliség
is. Annak idején, amikor még
én kezdtem a pályát, úgymond
lasszóval kellett fogni a tűzoltókat. A váltás óta, amióta megnyíltak a szervezetek,
azóta a közvélemény sokkal
jobban megismerhetett bennünket, amiben talán egy kis
érdemem nekem is volt, mint
szóvivőnek. Lettek nyílt napok, bejelentkezés után például be lehet jönni bárkinek
megnézni a parancsnokságot.
Sok anyag jelent meg a sajtóban rólunk, ami megismertetett minket, és nem csak a
katasztrófák kapcsán, hanem a
mindennapi életünkről, gond-

jainkról is, és az utóbbi 10-15
évben több játékﬁlm is készült,
amely tűzoltókkal foglalkozott.
Összességében a szakma nimbusza növekedett. Olyannyira,
hogy tavaly Magyarországon
a legmegbízhatóbb szakmává
avanzsálták egy felmérésben
a tűzoltóságot. Utánpótlással
tehát nincs gondunk, bár a ﬁzetés nem magas, egy beosztott tűzoltó ﬁzetése mintegy
90 ezer forint körül mozog.
Nézőpont kérdése, hogy ez sok
vagy kevés, egy biztos, ennyiből családot fenntartani, lakáshitelt ﬁzetni nem lehet. Ezért
a tűzoltók túlnyomó többsége
a 48 órát nem pihenésre használja, hanem dolgozik. Emiatt
azonban a kollégák hamarabb
kiégnek, mint kellene.
Tervez-e változtatásokat a parancsnokságon?
DOBSON TIBOR: Nem kívánok
változtatni, igazából nincs mit.
A tűzoltóság működése nagyon
régi, közel 150 éves hagyományokra épül, nyilván a szükséges dolgok a korral együtt

DOBSON TIBOR: Arra törekszem, hogy a tűzoltóság –,
amely ugyan mindenhol a világon arról híres, hogy nagyon
összetartó állomány – még
tovább erősödjön. Közelíteni
igyekszem majd a szakmát az
itteni területhez, vagyis még
közelebb kerülni az itteni önkormányzatokhoz, az itt élő
lakossághoz, az együttműködő partnerszervezetekhez, és
egy élő kapcsolatot szeretnék
kialakítani. Célom, hogy a tűzőrség-parancsnok kollégáim az
adott kerületekben a legismertebb emberek legyenek, legyenek önállóak. A fővárosi tűzoltóság egy egységes szervezet,
ennek vagyunk egy beosztott
szervezete, nélkülük nem tudok nagy fejlesztést produkálni. Nagyon szeretném, ha a
dél-pesti területen a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság fejlesztési tervei alapján érjünk el
jó eredményeket, nem mások
rovására, de legyen olyan fejlődés, aminek van látszatja.
Egy látszatja már van is, mert
nemrégiben az öt önkormányzattól kétmillió háromszázezer
forintos támogatást kaptunk,
amiből egy leselejtezett gépjárművünket tudtuk kicserélni. A közeljövő lesz az ünnepélyes átadása. Ez ugyan még
kis eredmény, de eredmény.
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PÁLYÁZAT

Kiadó helyiségek
A Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete
nyilvános pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában
lévő nem lakáscélú helyiségek
versenytárgyalás
keretében,
licitálással történő bérbeadására.
Jelentkezés határideje:
2009. február 27. 12 óra
Versenytárgyalás napja:
2009. március 03.
Az időpontot a helyiségek adatainál közöljük.
A jelentkezés helye: Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest
Ady Endre út 7.
A helyiségek megtekintését
a Bp. XIX. ker. Kispesti Önkormányzat
Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet előzetes
egyeztetés alapján biztosítja.
A megtekintési lehetőség a pályázat ideje alatt: kedd-csütörtök 9-15 óráig.
A versenytárgyalás helye:
Bp. XIX. ker. Ady Endre út 7.
tárgyalóhelyiség.
Érdeklődni lehet: Bp. Főv.
XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki
Szervezet 1192 Budapest Ady
Endre út 7. 3474-535
Meghirdetésre kerülő helyiségek
1. Budapest XIX. Batthyány
u. 88. (volt Polgárőr Iroda)
Rendeltetése: üzlethelyiség
Az épületben végezhető tevékenységek: irodai
Alapterülete: 41 m2
Műszaki állapota: teljes felújításra szorul
A használat határozott 5 évre
szól
Havi bérleti díj: 25 000
Ft/hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
444 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03. 10 óra
2. Bp XIX. Dobó K. u. 66 .
(volt Varga Bt.)
Rendeltetése: üzlethelyiség

Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás
szerint
Alapterülete: 48,14 m2
Műszaki állapota: időszerű
felújítása szükséges, villany,
víz, csatorna, gáz van
A használat határozott 5 évre
szól
Havi bérleti díj: 22 300
Ft/hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
228 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03. 10 óra 30 perc
3. Bp. XIX. Dobó K. u. 66.
(volt Romhányiné)
Rendeltetés: irodahelyiség
Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás
szerint
Alapterülete: 23,5 m2
Műszaki állapota: időszerű
felújítása szükséges , villany,
víz, csatorna van
A használat határozott 5 évre
szóló
Havi bérleti díj: 14 100
Ft/hó+Áfa
Jószolgálati biztosíték:
180 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03. 11 óra
4. Bp. XIX. Eötvös u. 3-5.
ÜK. (volt Teng-Hui Kft.)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás szerint – kereskedelmi,
kereskedelmi szolgáltató.
Alapterülete: 224 m2
Műszaki állapota: villany,
víz, csatorna, távfűtés van
A használat határozott 5 évre
szól
Havi bérleti díj: 416 200
Ft/hó+Áfa
Jószolgálati biztosíték:
2 334 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03. 11 óra 30 perc
5. Bp. XIX. Hunyadi u. 1014. (volt Sport és Más)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás
szerint
Alapterület: 33 m2
Műszaki állapota: jó, villany,
víz, csatorna, gáz van
A használat határozott 5 évre
szól
Havi bérleti díj: 67 000

Ft/hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
600 000 Ft
Versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03. 12 óra
6. Bp. XIX. Üllői út 250.
(volt FŐKERT)
Rendeltetése: üzlethelyiség
Az épületben végezhető
tevékenységek: helyi szabályozás szerint – kereskedelmi,
kereskedelmi szolgáltató
Alapterülete: 58 m2
Műszaki állapota: jó, villany,
víz, csatorna, távfűtés van
A használat határozott 5 évre
szól
Havi bérleti díj: 96 000 Ft/
hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
570 000 Ft

A versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03. 12 óra 30 perc
7. Bp. XIX. Üllői út 250. (volt
Wolﬂand)
Rendeltetése. Üzlethelyiség
Az épületben végezhető
tevékenységek: helyi szabályozás szerint – kereskedelmi,
kereskedelmi szolgáltató
Alapterülete: 106 m2
Műszaki állapota: felújításra
szorul, villany, víz-csatorna
van
A használat határozott 5 évre
szól
Havi bérleti díj:
175 000 Ft/hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
852 000 Ft
A versenytárgyalás időpontja:
2009.03.03., 3 óra

ÜZLETHELYISÉGEK

Hirdetmény
A Bp. Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti
az önkormányzat tulajdonában
lévő, pályáztatás alól kivont
nem lakáscélú helyiségeket.
A helyiség használatára vonatkozó egyedi kikötések a
helyiség adatainak felsorolásánál találhatók. A bérbevételi
szándékot írásban kell közölni
a Vagyonkezelő Műszaki Szervezettel. A helyiségeket előzetes egyeztetés alapján, kedden
és csütörtökön 9-15 óra között
lehet megtekinteni.
Információ és a szándéknyilatkozat leadása: Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet 1192 Budapest Ady Endre út 7. Tel.:3474-500/535-ös, /435-ös, /411-es
mellék. Fax: 282-9667. Ügyfélfogadás: hétfőn 14-18, szerdán 8-16, pénteken 8-12 óra
között.
Bérbevehető helyiségek
1. Bp XIX. Álmos u. 26.
(volt állateledeles)
Rendeltetése: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás szerint – kereskedelmi,
kereskedelmi szolgáltató.
Alapterülete: 60 m2
Műszaki állapota: jó, villany
víz, csatorna van.

Havi bérleti díj: 71 750
Ft/hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
330 000 Ft.
2. Bp. XIX. Eötvös u. 5. (volt
Integrátor)
Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás
szerint.
Alapterülete: 241 m2
Műszaki állapota: tisztasági
festés szükséges, villany, víz,
csatorna, távfűtés van.
Havi bérleti díj: 380 850
Ft/hó+Áfa
Jószolgálati biztosíték:
2 202 000 Ft
3. Bp. XIX. Üllői út 250.
(volt Paramatta)
Rendeltetés: üzlethelyiség.
Az épületben végezhető tevékenységek: helyi szabályozás
szerint – irodai tevékenység.
Alapterület: 25 m2
Műszaki állapota: jó, villany,
víz, csatorna, távhő van,
rendeltetés szerű használatra
alkalmas.
Havi bérleti díj:
27 500 Ft/hó+áfa
Jószolgálati biztosíték:
180 000 Ft
Figyelem! A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a ﬁzetendő
összegek az értékbecslések
aktualizálását követően változhatnak.
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BŰNÜGY

A rablót elfogták, sértetteket keresnek

R

övid idő leforgása alatt két
rablás is történt február
4-én hajnalban a kerületben
– tájékoztatta a Kispestet dr.
Mittó Gábor rendőr alezredes.
Az egyik esetben a Sibrik
Miklós felüljárón két ﬁatal
szólított meg az éjszakai órában egy járókelőt, akit megfenyegettek, majd elvették a
telefonját és iratait. A rendőrök
még korábban igazoltatták a
feltételezett elkövetőket és a
sértett személyleírása alapján
emlékeztek rájuk, így a BRFK
akciócsoportjának közreműködésével lakásukon elfogták
a gyanúsítottakat. A másik
esetben a Lehel-Vak Bottyán
utca sarkán mintegy húsz perc
különbséggel hasonló bűncselekmény történt, a sértettet

itt is megfenyegetése után kizsebelték, ebben az esetben
még keresik az elkövetőket.
Az első eset gyanúsítottjai kihallgatásuk során elismerték
a bűncselekményt, valamint
a rendőrök találtak még ná-

MEGELŐZÉS

Konferencia az
iskolai erőszakról
A

Kispesti
Munkásotthon
Művelődési Ház a „Mondj
Nemet!”drogprevenciós program keretében szervez konferenciát február 26-án, csütörtökön 10–16 óráig „Az iskolai
erőszak kezelésének lehetőségei” címmel.
A művelődési ház 1997-ben
indította el három lépcsős
szenvedélybetegség megelőző programját, amely a 10-18
éves korosztálynak biztosít
drogprevenciós előadásokat,
drámapedagógiai foglalkozásokat és a Kreatív Műhelyben
művészetterápiás foglalkozásokat Kispesten és Budapesten egyaránt. A programot térítésmentesen vehetik igénybe
a kispesti iskolák diákjai és
pedagógusai, valamint a szülők és nevelők is. A program
az évek során egyre bővült,
mentálhigiénés kérdések, al-

kohol, dohányzás, szexuális
nevelés témái is bekerültek a
prevenciós tematikába.
Immár évek óta, a nemzetközi és hazai trendnek megfelelően a gyermekkori és iskolai
agresszióval is foglalkozik a
program. Külön drámafoglalkozás is készült „Kapcsolatok” címmel, mely ezzel a
jelenséggel foglalkozik. Az
intézmény eddigi konferenciái
a drogok témakörének széles
skáláját ölelték fel, de sajnálatos módon a „bullying” jelenségek hazánkat sem kerülték
el, ezért az intézmény munkatársai fontosnak tartják azt,
hogy nyolcadik konferenciájuk az iskolai erőszak témáját
járja körül, melyben nagyhírű előadók lesznek majd
az érdeklődők segítségére. A
konferencián való részvétel
ingyenes.

luk olyan további tárgyakat,
melyek feltételezhetően más
bűncselekményekből
származnak. A kerületi kaptányság
munkatársai ezért várják azok
jelentkezését, akik hasonló
típusú bűncselekmények ál-

MSZOSZ

Napsütéses
séta

Gyönyörű napsütésben sétált
az MSZOSZ Kispesti Szervezete februári 6-án, amit most
is ismeretszerzéssel kötött
össze. Februárban a Magyar
Természettudományi Múzeumban az ember és természet
világát bemutató anyagot
néztük meg. Az üvegpadló alá
rejtve korallzátonyok élővilága, a falba mélyített akvárium
(13 000 liter vízzel van feltöltve). a természet sokfélesége és
kincsei, állat- és növényvilága,
a dinoszauruszok, a sok szép
ősállat kitömött alakja, a madarak sokasága, a sok látnivaló
ismét nagy élményt nyújtott
tagjainknak. A múzeum nagy
szakértelemmel összeállított
gyönyörű anyagát mindenkinek
érdemes megnéznie! Sétánkat
a botanikus kert virágboltjának
megtekintésével fejeztük be,
ahol a sok szép nyíló virág, az
örökzöldek gyönyörködtettek
bennünket.
MEDGYES JANKA

dozataivá váltak (képünkön
a gyanúsítottak). Jelentkezni
lehet Srankó Tamásnál a 2929262-es telefonszám 59-188-as
mellékén.
Érdekes jelenségre is felhívta a
ﬁgyelmet Kispest rendőrkapitánya, aki elmondta, az elmúlt
időszakban több olyan feljelentést is tettek a kerületben rablás
miatt, amikor később bebizonyosodott, hogy nem történt
bűncselekmény. Volt például
olyan eset is, amikor a térﬁgyelő-kamerák bizonyították,
nem történt az adott időben és
helyszínen bűncselekmény, sőt
még a helyszínen sem járt az
illető. Dr. Mittó Gábor hangsúlyozta, aki ilyet tesz, az a hatóság félrevezetése vagy a hamis
vád bűntettét követi el.

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

Köszönjük!
Tisztelt Bolyais Szülők! Jövedelemadójuk 1 %-ának köszönhetően (996 723 Ft) ebben
az évben is alapszabályzatunk
szerint a gyermekekre fordítottuk ezt az összeget: méltóképpen megünnepeltük iskolánk
fennállásának 25. évfordulóját,
színvonalas rendezvényeket
tartottunk, kiállításokat szerveztünk, évkönyvet jelentettünk meg. Az iskola tanulóifjúsága és nevelőtestülete köszöni
a támogatást. Kérjük Önöket,
idén is segítsék iskolánkat
jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával: Bolyai János
Általános Iskola Alapítványa,
adószámunk: 19701345-1-43.
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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. március 2. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Most pedig okirathamísításért ítélték el”. Nyerteseink: Varga József (Báthory utca), Pesti Józsefné (Klapka
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 18.

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 20. 19 óra
CHARLIE NÉNJE
zenés bohózat két részben
A Pódium Társulat előadása
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó,
Kautczky Armand, Makrai Pál,
Bednai Natália
Február 21. szombat 11 óra
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL
Farsangi mulatság – kérjük,
hogy a gyermekek jelmezben
jöjjenek!
Február 21. szombat 20-04 óráig
FARSANGI BÁL
Zenél a Coctail Együttes
a Salsa Con Timba Tánciskola
bemutatója és tánctanítása
Február 26. csütörtök 10-17 óráig
„MONDJ NEMET!” - KONFERENCIA
Az iskolai erőszak kezelésének
lehetőségei
Február 27. péntek 17 óra
LATIN TÁNCBEMUTATÓ
a Miguel és Timi Stúdió
szervezésében
Február 27. péntek 19-22.30 óráig
KÁNAÁN KLUB
ifjúsági zenei klub
- Kánaán koncert
- meglepetésvendég
- karaoke, süti, ropi, tánc,
móka, kacagás... :-)
FELNŐTT AGYKONTROLL TANFOLYAM
Akkreditált tanfolyam 40 órában. Tanfolyami időpont:
április 4-5. és 18-19.
(szombat-vasárnap)
Ingyenes tájékoztató előadás:
március 3. kedd 17 óra
Március 4. szerda 17 óra
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM”
középiskolák komolyan vicces
bemutatkozása
Március 6. péntek 19.00-23.00
GÖRÖG EST
a Kispesti Görög Kisebbségi
Önkormányzattal közösen
Fellép a MYDROS Együttes
Március 7. szombat 11 óra
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
a Kolompos együttessel
Március 7. szombat 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
„Fehér galamb száll a falu felett...”

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
Március 8. vasárnap 9-17 óráig
HORGÁSZ-VADÁSZ BÖRZE
Kiállítók és árusok jelentkezését
várjuk március 2-ig személyesen
vagy a KMO elérhetőségein.
KLUBOK
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)
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
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
Hétfő, szerda, csütörtök
16-20.30 óráig
BABA-MAMA TORNA
tipegő kortól 3 éves korig
Szerda 10.30-11.30 óráig
ETKA JÓGA
Kedd 17.30-19 óráig
GERINC TORNA
Kedd 19.30-20.30 óráig,
csütörtök 18.30-19.30 óráig

WWW.KMO.HU

HASTÁNC
Hétfő 17.30-20.30 óráig, csütörtök 18-19 óráig, szombat 10-11
óráig

SHAOLIN KUNG-FU
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig, szombat 911 óráig

HATHA JÓGA
Szerda 18-20 óráig

TAI JI GUEN
Hétfő 18-20 óráig

JAZZBALETT
Kezdőknek: kedd, csütörtök 1718 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
FELNŐTT SALSA – 14 éves
kortól
Kedd csütörtök 18-21 óráig
KUBAI RUMBA
Szerda 20 óra
GYEREKSALSA
Péntek 16.30-17.30 óráig
Salsa women style
Péntek 17.30-18-30 óráig
SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig
VÁRANDÓS TORNA
Szerda 9.30-10.30 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

FELHÍVÁS
Horgász-vadász börze a
KMO-ban!
2009. március 8-án (vasárnap) 9-17 óráig
Ilyen még nem volt
Kispesten!
Trófeák, felszerelések,
speciális horgász-vadász
ruházat, kempingfelszerelések, könyvek adásvétele, cseréje.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Töltsön
el Ön is egy kellemes
napot családjával, barátaival a KMO-ban!
Kiállítók és árusok
jelentkezését is várjuk a
282-9826/0106 telefonszámon.
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FELHÍVÁS

Vers és prózamondó verseny
2009-ben ünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulóját. A magyar
nyelvújítás úttörőjének tiszteletére vers- és prózamondó
versenyt hirdet a Kispesti
Munkásotthon Művelődési
Ház a Dél-Pesten élőknek,
tanulóknak, dolgozóknak.
Korcsoportok
- általános iskola
felső tagozat

- középiskolások
- felnőtt korosztály
(99 éves korig)

A versenyen egy szabadon
választott verset vagy prózai művet kell bemutatni,
melynek szerzője Kazinczy
Ferenc, illetve kortársa is lehet. (Batsányi János, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz
Mihály, Fazekas Mihály, Katona József, Kölcsey Ferenc,

Vörösmarty Mihály)

Információ:
Kiss Ágnes művelődésszervező, telefon.: 282-9826/
0107, ill. 06-20-582-6076
Jelentkezési határidő:
2009. február 28.
(A jelentkezők létszámától
függően elődöntőket is szervezünk.)
Döntő: 2009. március 14.

A jelentkezési lapot a KMO
Művelődési Házban (1191
Bp. Teleki u. 50., e-mail:
kis2agi@gmail.com) lehet
igényelni és leadni!
Díjazás:
I. helyezett 25.000.-Ft
könyvvásárlási utalvány
II. helyezett 10.000.-Ft
könyvvásárlási utalvány
III. helyezett 5.000.-Ft
könyvvásárlási utalvány

Programok

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.

ragasztás mesével, dallal, játékkal. Előzetes jelentkezést
kérünk!
Csütörtök 9.30-10.00
és 10.30-11.00

BÁBSZÍNHÁZ
„Jó fonó Zsuzsika meséje”
zenés, bábos mesejáték
Február 20. 16.30-17.15

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás,
pörgés, forgás, gurulás, ringatózás, futkározás, lóbálás, háton
zötyögés, a térben való mozgás
minden örömével. Speciális tornaszerek használata.
Péntek 9.30-10.15
és 10.15-11.00

ÉLETRAJZI FILMKLUB
FELNŐTTEKNEK
Csontváry – 1980, magyar ﬁlmdráma, 112 p
fsz.: Ichak Finci, rend.: Huszárik
Zoltán
Február 27. 16-19

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

PÉNTEKI SOROZATOK

Zene, tánc, ﬁlm, báb
– gyerekeknek és felnőttek

BÖLCSIS VILÁG

LATIN SHOW TÁNC
10-14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, éneklés, ritmushangszerek használata és közös mozgás a legkisebb
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Kezdőknek: hétfő, szerda 17-18
óráig
Haladóknak: kedd, szerda, csütörtök 17-18 óráig
Versenyzőknek: minden nap

ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves
korig. Mini bábszínház, mese
és bábkészítés a gyerekeknek és
szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15

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

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozások a legkisebbeknek, 20 hónapos kortól 4 éves korig. Festés,
nyomdázás, gyurmázás, szórás,

OVISOKNAK
ÉS KISISKOLÁSOKNAK
MESEOVI
Bábozás, mesélés és a történethez kapcsolódó kézműves foglalkozás, bábkészítés.
Kedd 17.00-17.45
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gyerekeknek 3-7 és 7–13 éves
korig. Önálló alkotás játékos
formában. Festünk, rajzolunk,
nyomatokat készítünk, különleges eszközöket és technikákat
próbálunk ki (kollázs, montázs,
frottázs, monotípia, akvarell,
viaszkarc stb.).
Csütörtök 17.00-17.45 (ovisok),
17.00 – 18.30 (iskolások)

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

FELNŐTTEKNEK
FOLTVARRÁS
KEZDŐ ÉS HALADÓ
20 órás tanfolyam kezdőknek,
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szinten.
Csütörtök 17-21
SZABÁS - VARRÁS
KEZDŐ ÉS HALADÓ
10 alkalmas, 20 órás tanfolyam.
Kezdő: varrás alapjai, varrásfajták, zsebek, cipzár, szegések,
gallérok, blúz, szoknya. Haladó:
egyéni szabásminták készítése,
szoknya, ruha, blézer, kosztüm.
Péntek 18-20
JÓGA
A MINDENNAPOKBAN
A jóga olyan életmód, amely
belső harmóniához, örömhöz,
egészséghez, a test-lélek-szellem harmóniájához vezet. Hajlékony, ﬁatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta

gondolkodást eredményez.
Hétfő 9.00-10.30
szerda 18.00 - 19.30
TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
Standard és latin társas táncok
felnőtteknek kezdő és haladó
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 - 20.30 haladó;
kedd 17.45-18.35 középhaladó;
19.40-19.30 kezdő; 19.35-20.20
kezdő

KLUBOK
FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban
is. Március 3. 9-12 és március 5.
17-20
AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakorlása, előadások.
Hétfő 18–21
SZABÁS-VARRÁS KLUB
Kéthetente varrás-kézimunkázás beszélgetés mellett. Szabásminta és szakirodalom kölcsönzés, kötés, horgolás, hímzés.
Tanácsadás, ötletcsere varrónő
vezetésével.
IRKA-FIRKA
GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyenceknek. Grafológiai előadások
pedagógusoknak és érdeklődőknek.
Február 27. 17-19

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVÍZIÓ JAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök
végzettséggel, garanciával! Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Dual, Schneider. Telefon:
06/20-531-7638, 06/20-542-3529
Ajtó-, ablak-, csempe mosást; szőnyeg, kárpit, bőrkárpit, autó kárpit
tisztítást, autó polírozást vállalok,
mindezt otthonában + festést, mázolást. Tel.: 06/70-50-20-131
Antialkoholista, megbízható szakemberekkel, szobafestést, mázolást,
tapétázást, csempézést, linóleumozást, szőnyegpadlózást, gipszkartonozást, vízszerelést, villanyszerelést, kőművesmunkát, parkettázást,
nagytakarítást, bútormozgatással
vállalunk. Tel.: 06/20-99-82-369,
tel./fax.: 365-2662
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrme bundák átalakítását,
javítását, tisztítását (cipzárcsere,
nadrág felhajtását). Minden nap 1020 óráig. Bp., XIX., Jáhn Ferenc u.
162. Tel.: 282-4247
GYÓGY PEDIKŰRÖS - manikűrös
házhoz megy. Hétvégén is hívható!
Körömbenövés, tyúkszem végleges
eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524,
276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-,
gázszerelési munkák, mosdók,
mosogatók, wc-k, wc- tartályok,
kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és
gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
Vállalunk lakás átalakítást, lakás
felújítást, családi házak szigetelését, színezését, lomtalanítást, konténer rakást, ablak cserét, 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.: 2801271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez
mind, mind az „Építő 98” BT. 0670-311-0210
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. TEL.: 06/20933-8634, 282-24-98

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.:
282-3153, 06-70-215-20-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE, INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Mobil-, ﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletﬁzetési lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és
azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-4011029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón. Rakodással is. Sóder,
homok, termőföld. Tel.: 280-9059,
06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestésmázolást, tapétázást, hosszú távú
garanciával, közületeknek is. Tel.:
285-2882 vagy 06-30-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879,
06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors
ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes
kartondobozok! 10%-os hétvégi
kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144235, 280-2542
FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA,
CSEMPEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS TEL.: 06/209274-188
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. Telefon:
06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai
rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.0019.00,
Szombat:
08.00-12.00.
XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2.
Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629
Magnetoterápiás kezelés.
Megoldás dél-pesti gyors szerviz.
Minden típusú háztartási gép javítása garanciával!
Mikrosütők
sugárzásmérése! Bármilyen gép javításánál ingyenes! Tel.: 285-34-88,
06-30-9-50-17-17

Könyvkötészeti, restaurátori és
graﬁkai munkák. Régi, megsérült
kedvenc könyveit, családi iratait
újrakötöm, illetve helyreállítom.
Lukácsy Tibor, Tel.: 281-4249,
06/30-931-5840
Zár lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó- ablakrácsok,
kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-37-94
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, falazás, vakolás, festés,
burkolás, szigetelés, tetőfelújítás.
Üvegezést és tereprendezést is
vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.: 06/30345-7130
Vállalok takarítást, gyermek felügyeletet a Kispest vonzáskörzetében. Hétköznap du. 3-tól, hétvégén
megegyezés szerint. Állattartók kíméljenek. Tel.: este: 281-0779; 7-14
óráig: 431-4783; Mobil:15- 21 óráig:
06-70-2040-621
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 hőés hangszigetelés. 25%, 30%,
33% akciós kedvezménnyel.
Szakszerű beépítés. Cím: XX.
Nagysándor J.u.50 Tel.-fax:2840550, 06-70-949-76-90, E-mail:
pesterzsebet@zoldotthon.hu
Megbízható festők vállalnak
festést, mázolást, tapétázást,
külső szigetelést. Proﬁ minőség,
elérhető áron. Közületeknek is
dolgozunk. Kerületieknek 20%
kedvezmény. Telefon: 292-1379.
06/20-3733-849
Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a legjobb árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók,
gyümölcstál stb. vétele. Telefon:
317-9938, 1077 Budapest., Wesselényi u. 19.
Csempézést, járólapozást, régi
fürdőszobák, konyhák felújítását
vállaljuk, igény szerint anyaggal,
bontással, sitt szállítással. Tel.:
06/70-273-4975
FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthonában. HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ, férﬁ-, női, vágás-, festés-,
dauer. KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL. Tel.: 290-4382
Leinformálható középkorú bejárónő 12 éves gyakorlattal munkát
keres. Érd.: 06/20-458-5316
Megbízható, leinformálható nyugdíjas, idős gondozást vállal. /hétvégén is/ Tel.: 06/30-330-8291

TÜZELŐ ÉPÍTŐANYAG TELEP
KÍNÁL TÜZIFÁT, SZENET,
ÉPÍTŐANYAGOT
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL.
SZÉNRE
VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNY. UGYANITT GÉPI
FÖLDMUNKA. Rendelés:1205,
Budapest Mártírok útja 29. Tel.:
283-5190, 20-3123-286
Számítógépek javítása, helyszínen
is, hétvégén is. Hardver, szoftver
munkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30-970-4870
Épület, lakásfelújítás, hőszigetelés, kőműves, tetőfedő, burkoló,
festő munkák garanciával, műszaki vezetéssel, referenciákkal,
építőipari szakvállalkozástól. Tel.:
06-30-242-8771
BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY
SZERINT. REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG. ( Fürdő, padló,
laminált parketta... Stb.) Telefon:
06/20-236-5259
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZERELÉS,
gázkészülékek javítása, cseréje,
gázmű engedélyezés. Nagy László, épületgépész, tel.: 06/30-9446513
INGATLAN
XIX. Kispesten, 35 nm-es, 1 szobás
gáz konvektoros családi házrész,
alacsony rezsivel, jó közlekedéssel,
KIADÓ. 40.000 + rezsi. Tel.. 06/20397-4055
XIX.. kerületben eladó csalási házat
vagy lakást keresek, lehet felújítandót is! Hívását előre is köszönöm!
Tel.: 06/20-39-74-055
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje
felújított, kertes házrész, saját 178
nm-es kertrésszel, sürgősen eladó.
Iá.: 17 M Ft. kép megtekinthető:
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.:
06/70-4192-705
WEKERLÉN ÉS KISPESTEN
KERESÜNK ELADÓ LAKÁST
VAGY HÁZAT, VÁSÁROLNI
SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE. ÜGYVÉDI HÁTTÉR
– HITEL ÜGYINTÉZÉS- INGATLAN
ÉRTÉKBECSLÉSMEGBÍZHATÓSÁG 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
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 nm-es, világos nagy
étkezőkonyhás lakás eladó. Iá: 9 M.
Ft. Tel.: 243-14-84
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XIX. Báthory utcában, 100-as
telken, 67 nm-es családi házunkat
nagyobbra cseréljük ráﬁzetéssel. A
kért ingatlan önálló, kertes családi
ház lehet, 2 külön bejárattal, ha felújítandó, nem akadály!. Tel.: 06/30651-8226
Kispesten eladó kertes ikerház,
ami különálló 75 nm-es, kétszobás,
cirkós. 150 nöl -ös kerttel. Ára: 17.2
M Ft. Vagy elcserélném nagyobb
kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75
nm-es házrész, 2 szobás, cirkós,
nagy konyhás, nagy fürdőszobás,
kerttel, az udvaron van egy kis
ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.:
06/20-427-4559
Pest megyében Apajon, új családi
ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos, 1000 nm-es telekkel. Ár.:
11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461
Kispest zöldövezetében, tehermentes, 240 nm-es, két bejáratú, 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, gardrob szobás,
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. Telefon: 06/70319-3427
KISPESTEN 150 Nöl összkomfortos, 105 nm-es˛családi ház, 2 külön
lakrésszel, 2 + 2 fél szobás, garázs
+ MELLÉKÉPÜLET ELADÓ. Iá:
31,9 M. Tel.: 377-6989, 06/30-9759572, megtekinthető: http://www.
star tapro.hu /ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000ben 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
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konvektoros, szép lakás eladó. Alacsony rezsi költség. Ár: 13,8 M Ft.
Tel.: 06/30-319-70-01 (délután, este)
Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos házban, eladó egy 76 nm-es,
2+2 félszobás, dél-nyugati fekvésű
lakás, tejesen felújított, gondozott
kert, nagy tároló. Iá: 28,5 M. Ft.
TEL.: 06/30-638-60-66
Kispesten, Corvin krt.-on, 31 nmes garzon, panorámás lakásom eladnám, távfűtés, vízóra van. Iá: 7,6
M. Ft. Tel.: 282-3445
Kertvárosban eladó, első tulajdonostól, négylakásos, új építésű
társasházban, nappali + 3 félszobás,
kertkapcsolatos, fedett kocsi beállóval lakás. Irányár: 26 M Ft. Tel.:
06/30-9-303-085
Velencén, az északi strandhoz
közel, sorházi nyaraló eladó vagy
Kispesti lakóingatlanra cserélném.
Tel.:06/20-984-0244
Elcserélném 1 + 2 félszobás, étkezős, erkélyes, szép önkormányzati
lakásomat, hasonló kisebb méretű
önkormányzati lakásra, értékkülönbözettel. Telefon: 06/30-5782626
Hunyadi utcában tulajdonostól
eladó 53 nm-es, 1+2 félszobás, szövetkezeti öröklakás, VII. em.-en. Iá:
10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-908-59-64
ELADÓ! Kispesten 50 nm-es téglaépítésű, egyedi fűtésű /cirkó/, vízórás, parkra néző lakás. Műanyag
nyílászárók. Azonnal költözhető.
Tel.: 06/2-375-4223
Kispesti, önkormányzati, 53 nm-es
lakást eladnám vagy elcserélném
kisebbre. Minden megoldás érdekel. Tel.: 06/70-549-1681
Kispesten, három szintes, kétgenerációs, önálló családi ház, fúrt
kúttal, automata locsolás, több extrával, áron alul eladó. Tel.: 06/20491-6223
Kispesttől 20 km -re, vízpart közeli, kis ráfordítással télen is lakható
nyaraló (kőépület) eladó. Tel.: esti
órákban: 06/070-516-4701

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

Eladó-, kiadó ingatlanokat keresünk
a kerületben ügyfeleink részére, reális áron. Hatékony közvetítés, hitelügyintézés! www.ingatlanfokusz.
hu, Tel.: 06/30-964-8130

Wekerlén a kis piac mögött, négyemeletes téglaházban, 2 szobás,

Kispest Óváros, csendes, szép utcában eladó 110 nöl-es, parkosított

telken, 168 nm-es, két generáció
számára is alkalmas, Dryvit szigetelésű, különleges hangulatú családi
ház. Garázs, terasz, fúrt kút, borospince, működő kandalló, impozáns
ebédlő, társalgó, stb. Iá.: 39,9M Ft.
Tel.: 06-30/357-2164
Pestszentlőrinc központjában, új
építésű házban, másfél szobás,
összkomfortos, egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó. 70000 Ft +
rezsi. Tel.: 06-209-745-155
XX. kerületben eladó 36 nm-es
házrész, felújítva, több lakásos,
utcai rész, 7,5 M. Ft. Tel.: 06/30-3312-170
Kispesten, 90 nm alapterületű, tetőteres családi ház, 357 nm-es telken,
nagy garázzsal eladó. Iá.: 34,8 M.
Ft. Tel.: 06/30-242-4611
XIX. Ker. Metró közeli, 59 nm-es,
felújított panel lakás tulajdonostól
eladó. Szépen felújított jó állapotú
házban. Iá.: 10,5 M. FT. Telefon:
06/20-569-2508
Kispesten a piacnál, bevezetett
szépség szalonban, kozmetikus,
fodrász, műkörmös hely kiadó!
Üzlettársi megoldás is érdekel. Tel.:
06/30-677-8235
Eladó Kispesten a Zrínyi utcában,
53 nm-es, erkélyes, 1+2 félszobás
lakás, tulajdonostól. Iá.: 10,5 M.
Ft. Tel.: 06/70-942-5247, 06/70-3160895
Kispesten, kiváló helyen, jó állapotú, 59 nm-es, tehermentes lakás, Iá.:
9,5 M. , valamint 53 nm-es, azonnal
költözhető átlagos lakás eladó. Iá.
9,5 M. Ft. Tel.: 06/20-222-2267
Eladó családi házat, öröklakást
keresek Kispesten. Felújítandó,
bontandó is érdekel. Hívását előre is
köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164
Kispest Óváros, csendes, szép utcában, 18,8 M Ft-ért eladó, 100 nöles, összközműves telken, 1 szoba, +
étkezős, jó állapotú, összkomfortos,
bővíthető családi ház, komfortos
melléképülettel, gépkocsi beállási
lehetőséggel, szép, rendezett kerttel. Tel.: 06-30/357-2164
Kispest kertvárosi részében, csendes utcában eladó 100 nöl-es, összközműves, parkosított telken,160
nm-es, 4 szobás, gázcirkó fűtéses,
teraszos ikerház, süllyesztett, három kocsi beállására alkalmas garázzsal, mosókonyhával, tárolóval.
Iá: 35,5M Ft. Telefon: 30/357-2164
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Felső Kispesten eladó 180 nöl-es,
nagyon szép kerttel. Egy 98 nmes, teraszos, alápincézett, masszív
családi ház. Iá: 28,3M Ft Tel.: 0630/357-2164
Eladnám, kisebbre cserélném Kispest óvárosi részén, 100-as telken,
110 nm-es, 2 lakásos házam. Iá:
29,9 M. Ft. Tel.: 06/20-516-2690
Elcserélném 1,5 szobás, önkormányzati, 35 nm-es, II. emeleti,
panel lakásomat nagyobbra itt a
kerületben, megegyezéssel. Megtekinthető hétfőtől-péntekig, tel.:
06/70-616-4870
Hunyadi utcai garázssoron garázs
eladó. Tel.: 06/30-618-7967
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
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
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. Ugyanitt 55 nm-es, 2
szobás, egyedi fűtésű is eladó. Tel.:
06/70-319-3427
Rendkívül kedvező ajánlat! 53 nmes, kispesti, liftes házban, kitűnő
állaptú, 1 + 2 félszobás, erkélyes
öröklakás eladó. Új konyha, új ablakok, kövezett, parkettázott. Barátságos, világos lakás. Mi már tudjuk
a további utat! Gyors eladás!Iá.: 9
450 000 Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Keresek eladó lakásokat, házrészeket, házat a kerületben. Wekerle is
érdekel. Állapotától függetlenül.
Hívását köszönöm. Minden megoldás érdekel. Tel.: 06/30-218-96-97
Kispesti garzon, erkélyes, panorámás, liftes, metrónál, alacsony
rezsivel, egyedi mérésű távfűtéssel
eladó. Ára: 7,8 M. Ft. Tel.: 357-3742,
06/20-806-0460
Wekerlén nagyméretű, tetőtér beépítéses ikerházamat garázzsal,
alatta pincével eladom. Tel.. 06/20438-5120

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 25. www.kispest.hu
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OKTATÁS
Angol és olasz nyelv kezdőknek,
újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra, külföldi munkára
felkészítés. Tel.: 06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal
rendelkező, nyelvterületen is járt,
oroszul is jól beszélő nyelvtanár,
itthon oktat és felkészít nyelvvizsga
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
KAMIONSULI
tanfolyamot
hirdet! „B”, „C”, C+E” (nyerges
szerelvénnyel!) és „D kategóriás
jogosítvány, illetve árufuvarozói,
autóbusz vezetői és vállalkozói
szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/2645045, 30/900-5562, 30/458-1723
Általános iskolások korrepetálása
matematikából és más tantárgyakból. Kisebb fogyatékkal tanulók
megsegítése. 8.-osok felkészítése.
Pótvizsgára előkészítés. Telefon:
06/70-243-4850
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
Angol, Spanyol nyelvoktatás, középkorúaknak is, gyerekeknek,
felnőtteknek, diplomás tapasztalt
tanártól. Házhoz megyek! Tel.:
06/30-913-7514
Matematika oktatás általános és
középiskolásoknak. Tel.: 2809738, 06/70-337-5703
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy
hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134
Spanyol, francia nyelv oktatása,
korrepetálása. Tel.: 06/70-212-6553,
377-4667
Angol nyelvoktatást vállalok Kispest kertvárosban, kezdőtől nyelvvizsga felkészítőig, dinamikus
nyelvórákkal, rugalmas időbeosztással. Érdeklődni a 06 70 313-5605
számon lehet.
ÁLLÁS
Leinformálható, 30 éves tapasztalattal rendelkező pedagógus,
kisgyermekek
korrepetálását,
felügyeletét vállalja 10 éves korig.
Ferencvárosban, Kispesten, Erzsébeten.Tel.: 06-30-221 92 92
Kispesti optikai üzletbe, érettségizett eladót felveszek. Jelentkezni
önéletrajzzal, személyesen a 1191
Bp., Hunyadi u. 6. szám alatti Best

Optikában lehet. Tel.: 348-0953
ORIFLAME- es Szépségtanácsadó,
kollégákat keres. Jó kereset, ingyenes képzés. Tel.: 06/20-586-5413
Azonnali kezdéssel, jól jövedelmező, progresszív kereseti lehetőséggel, minden korosztály számára,
mellékállásban is végezhető, területi képviselőket keresek. Tel.: 06/30
827-73-40
Olyan valakit keresek aki goblejn
varrást vállal. Tel.: 06/20-441-6547
Mosást, vasalást, takarítási munkát
keresek. Tel.: 06/20-441-6547
TÁRSKERESÉS
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES
ADATBÁZISSAL és Színvonalas
Rendezvényekkel! Tel.: 420-59-58
Csinos hölgy, Már nyugdíjas, komoly kapcsolatra keresi szerelmét,
60-73 korig. Tel.: 06/70-298-1555
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
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott
anyagra is. Kézimunkakönyvek
eladók. Gombbehúzás megvárható.
Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosiés Kádár- rendszer papírrégiségeit,
levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga László,
tel.:280 3116
ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén INGYENES
TERHESSÉGI TESZT. Információs és segélyvonal: 06/70-3345052
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
felépítményes,szalonképes,
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú,
4 polcos, + egy ónémet íróasztal.
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-31934-27
ELADÓ 1 db. étkezőgarnitúra: asztal 140 x 70 és 5 db kárpitozott szék.
Tel.:06/70-505-5831, 377-4703

Redőny reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, harmonika ajtó megrendelhető. Javítást vállalok. Tel.:
06/30-619-2964
4 Gb-os SD Memória kártyát elscserélnék 2 db 2 Gb-osra Telefon:
06/70-50-20-131
Eladó nagyméretű pálma, gyermek
BMX kerékpár, íróasztal, éjjeli
szekrény, Tv-VIDEÓ-HIFI állvány,
gyermek forgószék, férﬁ váltós kerékpár. Tel.: 06/30-606-8955
Automata és keverőtárcsás mosógép, ipari- és háztartási villanyvarrógép, női hosszú irhakabát, 55
kg-os súlyzó, Erika táskaírógép és
villanyírógép, olajradiátor, villany
hősugárzók eladók. Tel.: 06/20958-8805
Narancs színű textilbőr ülőgarnitúra költözés miatt eladó. Tel.: 06/20984-0244
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
PHILISHAVE C44 típus, cserépkályhába HÉRA, 2x20 kg-os 4-4
tárcsás súlyzó. A felsorolt tárgyak
megkímélt, üzemképes állapotban
vannak. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 9-17 óra között. Telefon: 28249-47
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, SALGÓ polc, tetőrész beépítve!
Érdeklődni: 06/30-360-4339, 2801923 (Ady E. Toldy sarok.)
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett
100% bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték, 10-kg-ós csomag, könnyű tisztán tartás.,400
Ft/csomag, www.fabrikettalas.hu
Eladó szekrénysor, fotel, fotelágy,
étkezőgarnitúra (asztal+ 6 szék),
megegyezéses áron. érd.: 06/20448-9957
SZŐNYEG ELADÓ: 1 db. 2x3 mes, bordó tónusú, klasszikus stílusú,
valamint 1 db. 2x3 m-es mustár
színű modern mintázatú újszerű
állapotú gyapjú szőnyegek eladók.
Megegyezés szerinti áron. Érd.:
06/20-448-9957, 357-1603
Eladó márkás villany varrógép, táskával, hordozható, ár, megegyezés
szerint. Tel.: 06/20-448-9957, 3571603
Ipari varrógép, erős motorral,
álvánnyal vagy anélkül, valamint
vadonatúj dupla köves köszörűgép
negyed áron eladó. Tel.: 280-5434

Bálázott lucernát, vágni való nyúlra
elcserélném. Tel.: 282-2650
Konyhabútor,5 részes, fehér, MDF.
2 tálcás mosogatóval, 25.000 Ft-ért
eladó. Tel.:06/30-324-0661
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 poliamind lemez.
Tel.: 378-3986
Raclette GRILL SETT igen jó állapotban 2.500 Ft. és elektromos
GYERMEK AUTÓ ( VW-Bogár / 2
üléses) 33.000 Ft.-ért ELADÓ! Tel.:
282-1133, 06/20-323-3997
Koloniál sarokgarnitúra 60.000
Ft.-ért, barna marhabőr, billenős,
lábtartós tv fotel 18.000 Ft-ért, veszszőből font, 2 ajtós, pakolós szekrény 5.000 Ft-ért, versenykerékpár
10.000 Ft-ért, Camping kerékpár
3.000 Ft.-ért, dohányzóasztal 1.000
Ft-ért, torziós asztal 2.000 Ft-ért.
Tel.: 282-2479, 06/30-285-5363
Kispesten 1+2 félszobás panellakás
legkisebb szobájának berendezése
eladó. Szürke-fekete áthidalós szekrénysor, heverő, 2 puff. Mindegyik
jó állapotban van. Ára: 30.000 Ft.
Tel.: 06/30-430-3718
Autósülés eladó, 10-36 kg-ig. 2.000
Ft. Tel.: 06/20-441-6547
Eladó egy villanyvarrógép ADLER
típusú, valamint 2 db gázpalack,
1 db 11 kg és 23 kg. Olcsón. Érd.:
egész nap: 282-4492

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft,
keretes: 2 400 Ft.
HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON:
260-2449, 06/20-330-3785
FAXON:
260-2449
E-MAILEN:
ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN:
1192 Budapest, Kós Károly tér 6.
SZEMÉLYESEN:
a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt.
Telefon: 260-2449, 348-0335
vagy az Üllői út 250. szám alatti
hirdetőirodában.
XIX. kerületi lakosoknak ingyenes
hirdetési lehetőséget biztosítunk (15
szóig) az egyéb rovatban, amennyiben
nem üzleti tevékenységről van szó.
Csak névvel és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes
hirdetés esetén is.
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