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Országosan kiemelkedő és
nemzetközileg is jelentős
sikereket ért már el rövid
távfutásban az ifjú kispesti tehetség. Legutóbb
az olaszországi világbajnokságon remekelt.
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100. születésnapja
alkalmából ünnepi
centenáriumi programsorozatot tartott
a klub a Bozsik-stadionban augusztus
közepén.

Budapest egész
területén nagyon
kevés a közterületi
WC, Kispest sem
bővelkedik nyilvános
illemhelyekben, ezen
akar változtatni a
jövőben a kerület.
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„Azt gondolom,
az integrációhoz
mindig kétfelől kell
közelíteni, ezért a
többségi és a cigány
társadalom között
álló falakat együtt
kell lebontani.”

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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KÖRNYEZETÜNK

Környezetszépítésben
versenyez Kispest

Idén is részt vesz a kerület a Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Versenyben, a fővárosi zsűri augusztus 12-én körbejárta Kispest utcáit és tereit.

A

z önkormányzat több év kihagyás után
tavaly kapcsolódott be újra a megmérettetésbe, nem kis sikerrel, hiszen elnyerte a legszebb kerületnek járó díjat. A
különböző minisztériumok, parlamenti
bizottságok, önkormányzati szervek és
civil társaságok által
meghirdetett 16 éves
múltra visszatekintő
mozgalom célja a
kulturált, környezetbarát, vendégváró
országkép kialakításának elősegítése.
Ebben az évben is
országosan több száz
település és Budapest
tíz kerülete csatlakozott a versenyhez.
A megmérettetés budapesti zsűritagjai
augusztus 12-én látogatták meg Kispestet.
A vendégeket Gajda Péter polgármester
fogadta a Városházán, a megbeszélésen
Lipcsei Szabolcs, a Zöldprogram Iroda vezetője is részt vett. A tárgyalást követően a
nap folyamán tíz kispesti helyszínt nézett
meg a zsűri. A kerületbejárás a tavaly óta

megújult Városház téren kezdődött, majd
számos helyszín megismerése után a Vas
Gereben utcai új játszóeszközzel bővült
játszótéren ért véget.
Kanászné Szandy
Éva, a verseny szervezőbizottságának
tagja a Kispestnek
elmondta: az elmúlt
év során nagyon
szépen fejlődött a
kerület, a tavalyi
tervek erre az évre
már megvalósultak.
Kiemelte a megújult
köztereket, a változatos virágágyásokat, valamint a
kerületi játszóterek
– mint mondta – nemcsak megfelelnek az
uniós szabványoknak, hanem láthatóan
gondozottak is. „Látszik az önkormányzat
odaﬁgyelése és a szakmai munka magas
színvonala” – fogalmazott. Hozzátette,
örvendetes, hogy a lakosság is aktívan
részt vesz a környezet szépítésben, jól
működik a „Fogadj örökbe egy közteret”
program is.

KÖZBIZTONSÁG

Éjszakai razzia

Közös közbiztonsági akciót tartott augusztus 11-ről 12re virradó éjszaka az önkormányzat és a kispesti rendőrkapitányság a kerületben.

A

polgármester és a rendőrkapitány egy
járőr kíséretében személyesen járta
végig azokat a kispesti helyszíneket, amelyek környékéről éjszakánként a legtöbb
panasz érkezik. Gajda Péter polgármester
a Kispestnek elmondta, minden területen
fontosnak tartja, hogy saját maga is meggyőződjön az ügyek helyzetéről, programjának pedig kiemelt része a közbiztonság.
Mint mondta, a megfelelő tapasztalatok
megszerzésének egyik leghatékonyabb

módja a személyes ismeretszerzés. Dr.
Mittó Gábor rendőrkapitánytól megtudtuk, az éjszakai razzia során kifejezetten
nyugodt kerület képét mutatta Kispest
– bár hozzátette, ebben a szerencse is közrejátszhatott. Játszótereket, közterületeket,
lakótelepeket, forgalmas utak környezetét,
valamint kertvárosi részeket is megnéztek,
de csak egy-két játszótéren kellett ﬁgyelmeztetni ﬁatalokat a hatályos szabályok
betartására.

Asztmával
a csúcson
Lenin nem hagyta magát,
de a 6 210 méter magas
Razdelnaya csúcsot
meghódították a Magyarországi Krónikus Légúti
Beteg Gyerekek Sportegyesületének (MakróSe) hegymászói a Pamírhegységben. Az ötfős
expedíció tagjai között
kispesti sportolók is voltak, Zempléni Szabolccsal
és Zempléni Balázzsal
augusztus 10-én landolt a
repülőgép Ferihegyen.

É

pen és egészségesen érkezett haza hétfőn
az a hegymászócsoport, akik a Pamírhegység harmadik legmagasabb pontjára,
a Lenin-csúcsra akartak feljutni. A rossz
időjárás miatt a sportolóknak eredeti tervüket fel kellett ugyan adni, de a több mint
hatezer méter magas Razdelnaya csúcsot
sikerült megmászniuk. A sportteljesítmény
nagyságát emeli az a tény, hogy asztmásként teljesítették a nem mindennapi megpróbáltatásokat. Készültek is az útra hosszú
ideje a sportolók, Zempléni Balázs lapunknak elmondta, az elmúlt egy-másfél évben
– természetesen a tanulás mellett – nagyon
sok energiát fektettek a megfelelő erőnlétre: futottak, kerékpároztak, hosszú távokat
gyalogoltak és hegyet másztak. Előtte sem
tétlenkedtek, mivel egészen kicsi gyerekkoruktól sportolnak a Zemplénigyerekek,
aminek meg is van az eredménye, hiszen
az állandó mozgás megjelenik a mindennapokban, nem kell annyiszor gyógyszerhez nyúlni rohamoldóként. „Sokan nem is
tudják a környezetemben, hogy asztmával
élek” – mondta Balázs.
csoport július 17-én indult Ferihegyről, majd Moszkva és egy kirgizisztáni
város, Os érintésével folytatták útjukat
a Pamír-hegységbe. Alaptáboruk 3600

A

méter magasan volt, ahonnan néhány nap
akklimatizálódás után – meg kell szokni a
nagy magasságot a szervezetnek – indultak tovább a 4 200 méteres előretolt alaptáborba. A szintkülönbség első hallásra nem
tűnik ugyan soknak – mondta a sportoló
–, de ahhoz, hogy elérjék ezt a magasságot
mintegy 15 kilométer kellett menniük. A
mászás során a legtöbb távot többször is
megtették, hiszen a felszerelésük csaknem
160 kilót nyomott, amit egyszerre nem
tudtak felvinni egy-egy táborba. Újabb
néhány nap regenerálódás után az 5 300
méteres, kettes tábor következett.
szakasz az egyik legveszélyesebbnek
bizonyult, mint megtudtuk, olvadozó,
hatalmas gleccseren kellett átvágniuk,
melyet számtalan hóval borított, szinte
láthatatlan repedés tarkított. Egy-egy
ilyen szakadék akár több méter széles és
tíz-húsz méteres mélységű is lehet. Az expedíció szerencsésen túljutott a veszélyes
szakaszon, de nem mindenkinek kedveztek a csillagok, több hegymászócsoport
szenvedett balesetet a gleccseren. Voltak
olyan szerencsétlenül járt orosz sportolók
is, akiket helikopterrel kellett leszállítani
a hegyről, még tragikus haláleset is történt – emlékezett vissza Zempléni Balázs.

A

A kettes tábor után mentek fel és hódították meg asztmásként a 6 210 méter magas
Razdelnaya-csúcsot. Tervük az volt, hogy
tovább másznak a Pamír harmadik legmagasabb pontjára, a Lenin-csúcsra, de
az időjárás rosszra fordult, 70-80 km/órás
hóviharba kerültek, ami lehetetlenné tette
a folytatást. Egy éjszakát még a magasban
töltöttek, várva, hogy csillapodjon a szél, de
az időjárás nem változott, sőt rosszabb lett,
100-150 km/órásra növekedett a szél ereje és
a következő napokra is hasonlót várt a meteorológia, így vissza kellett indulniuk.
émi csalódottságot ugyan éreznek a
sportolók – mondták lapunknak –, hisz
rajtuk kívül álló ok, az időjárás miatt nem
mehettek még tovább, de hangsúlyozták,
céljukat elérték: bebizonyították, nem
mindennapi teljesítményeket is el lehet érni
asztmásan. Kispest önkormányzata 200
ezer forinttal támogatta a két sportembert,
s így az expedíciót. Zempléni Szabolcs és
Zempléni Balázs asztmásként Európában
először mászta meg az Alpok legmagasabb csúcsát, a 4810 méteres Mont Blanc-t
2006-ban. Utána Svájcban teljesítettek
négyezer méteres hegyet, tavaly pedig
ismét az Alpok tetején álltak, bizonyítva,
hogy asztmával is lehet teljes életet élni.

N
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FELHÍVÁS

Házassági
évforduló

Az önkormányzat ebben az
évben is köszönteni szeretné
– személyes jelentkezése alapján –azokat a Kispesten élő
házaspárokat, akik 2009-ben
ünneplik 50. házassági évfordulójukat.
Várjuk jelentkezésüket személyesen minden héten kedden és
szerdán 14-15 óra között, valamint csütörtökön 10-11 óra
között a Báthory u. 39.-ben.
Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt és a házasságkötést, igazoló okiratot be
kell mutatni. (Időpontot lehet
egyeztetni a 357-9503-as vagy
a 06-20-340-2552-es telefonszámon). Jelentkezni lehet:
augusztus 31-ig.

FELHÍVÁS

KÖRNYEZETÜNK

Nem lesz ﬁzetős
parkoló Kispesten

Jelentkezni
szeptember
10-ig lehet. Az eredményhirdetés szeptember 25-én
14 órakor a Dísznövény
és termény kiállításon lesz
a Kispesti Kaszinóban.
Az első három helyezett
vásárlási utalványt kap,
de minden jelentkezőnek
ajándékkal kedveskedünk.
A helyezésekről a Kispesti
Kertbarát Klub vezetősége
dönt. A névvel, címmel és
telefonszámmal ellátott jelentkezési lapot a Kispesti
Kaszinó (1191 Budapest,
Fő utca 42.) postaládájába
várjuk.
KISPESTI KERTBARÁT KLUB

Add a neved!
Tisztelt Kispestiek,
Ügyfeleink!

A

z őrzött-védett parkoló
létrehozását még 2005-ben
kezdeményezte a lakosság, az
ötletet az önkormányzat felkarolta, és 2007-ben döntött annak
létrehozásáról – tájékoztatta az
ügy hátteréről lapunkat a Kispesti Vagyonkezelő Műszaki

A

Bontják a kerítést

Szervezet (VAMÜSZ) igazgatója. Horváth Zoltán elmondta,
tavaly indultak el a megvalósítás előkészületei, pályázatot írt
ki az önkormányzat, majd idén
már üzemeltetési szerződést is
kötött, és nemrégiben jogerős
építési engedély birtokában el
is kezdődött az építkezés.
A terv megvalósítása azonban
nem találkozott a környék
lakóinak igényeivel, a szolgáltatásért túl sokat kellett volna
ﬁzetniük az igénybe vevőknek.

„A lakossági tiltakozás hatására
leállíttattam a parkoló építését,
és arra kértem a VAMÜSZ-t,
állítsa vissza az eredeti állapotot, vagyis a terület a jövőben is
ingyenesen, bárki számára használható közparkolóként működjön” – mondta Gajda Péter.
Az eredeti állapot visszaállí-

Civil pályázat
A

Budapest Főváros XIX.
ker. Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet Kispesten
működő, és a kispesti közéletben tevékenykedő öntevékeny
lakossági szervezetek számára. A pályázat célja: a kispesti
öntevékeny lakossági szervezetek támogatása, a kispesti
lokálpatriotizmus erősítése a
hagyományőrző tevékenységek, egyéb programok és azok
megvalósítása
feltételeinek
támogatásával.

Pályázhatnak: A pályázatra
jelentkezhetnek
mindazon
Kispesten működő, és a kispesti közéletben tevékenykedő
kispesti illetőségű öntevékeny
lakossági szervezetek akik a
2009-ben még nem részesültek
támogatásban ezen a pályázaton (kivéve politikai pártok),
amelyeket a bíróság a pályázat
beadását megelőzően 2 éve
nyilvántartásba vett.
A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 14.

tása elkezdődött, és augusztus
14-re be is fejezték a munkákat, tudtuk meg Horváth Zoltántól. Az igazgató hozzátette,
a felállított kerítéselemeket
Kispest más közterületein, például játszóterek felújításának
körbekerítésére tudják majd
felhasználni.
A pályázatokat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára (1192
Budapest, XIX.ker. Ady Endre
út 7.) a pályázati feltételeknek
megfelelően lehet benyújtani,
személyesen vagy postai úton
(legkésőbb személyesen 2009.
szeptember 14-én hétfőn
14-18 óráig, a postai feladás
legkésőbbi időpontja szintén
2009. szeptember 14-e kell,
hogy legyen).
Hiányosan megküldött vagy
a beküldési határidő után
benyújtott pályázatokat nem
bírálnak el.

HÍREK

HIVATAL

Nem épít a kerület ﬁzetős őrzött-védett parkolót a Petőﬁ és a
Nagysándor utcák közé, melynek működtetése a megváltozott
gazdasági helyzetben sokba kerülne, amit a környék lakói már
nem biztos, hogy igénybe vettek volna – indokolta a Kispestnek
a kivitelezés augusztus 10-i leállítását Gajda Péter polgármester.

Kertverseny
Dávid Miklós Kertverseny
címmel a Kispesti Kertbarát Klub 2009-ben a
legszebb kispesti kerteket
keresi két kategóriában: virágos kert, - gyümölcsös
kert.

2009. augusztus 19.

z elmúlt hónapok során
mind magam, mind munkatársaim egyre több olyan
levelet kapunk, amely névtelen, vagy a bejelentő hamis
nevet és lakcímet ad meg.
A bejelentések általában egyegy konkrét lakcímre, névre
utalnak, tartalmuk a legtöbb
esetben bűncselekménnyel
vádolja a bejelentettet. Munkatársaim vizsgálva ezeket
az ügyeket szinte minden
esetben azt állapítják meg,
hogy a bejelentés alaptalan,
rosszindulatú.
A fentieken kívül sokan
vannak olyanok, akik a kivizsgálást követően a választ
megkapva, ugyanolyan tartalommal küldik be panaszukat, észrevételeiket, „feljelentésüket”. Ezek az esetek
és bejelentések rendkívül
sok hivatali órát vesznek el
azoktól a kollégáktól, akik az
ügyeket vizsgálják. Magam
és munkatársaim igyekszünk
maximálisan eleget tenni,
hogy a jogos panaszügyek
mielőbb rendeződjenek, de
a fenti bejelentések - melyek
száma sajnos az utóbbi időben megnőtt, - sok esetben
gátjai ezeknek.
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közérdekű
kérelmekkel, panaszokkal és
bejelentésekkel kapcsolatos
eljárást a 2004. évi XXIX. tv.

141-143. § szabályozza.
A törvény 142. § szerint:
- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos,
illetőleg bejelentő által tett
ismételt, továbbá a névtelen
bejelentés vizsgálata mellőzhető.
A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő
a sérelmezett tevékenységről
(mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat
hónap után terjesztette elő
panaszát.
A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett
panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A törvényi szabályozás alapján az elkövetkezendőkben
mind a névtelen bejelentéseket, valamint a bejelentők
által tett azonos tartalmú, valamint határidőn túli bejelentések vizsgálatát mellőzzük.
„A (névtelen) rágalmazást ...
azzal kell lefegyvereznünk,
hogy semmibe vesszük őket.
Azokhoz a szikrához hasonlatosak, amelyek nagy tűzből
pattannak ki, de tüstént elalszanak, ha nem fújunk rájuk”
(Fontanelle).
DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ

Segítő Kéz
Szolgálat
Kedves Kispesti Lakosok!
Ezúton hívjuk fel szíves
ﬁgyelmüket a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
intézményének
szolgáltatásaira, mely személyes
gondoskodást nyújt az arra
rászoruló kispesti lakosságnak. Felajánljuk segítségnyújtásunkat:
- szociális étkeztetés (elvitelre vagy házhoz szállítással) igénybevételre,
- házi segítségnyújtásunkra,
az idősek klubfoglalkozási
lehetőségére,
- jelzőrendszeri segítségnyújtás biztosítására.
- Ezenfelül lehetőséget
nyújtunk az értelmi
fogyatékosok nappali
ellátására, melynek keretében fejlesztő ellátásban
részesülnek.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a szakképzett
házi gondozóink fényképes
arcképes igazolvánnyal rendelkeznek.
Érdeklődni a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
(1193 Bp., Táncsics Mihály
u. 7.sz. Tel.: 282-9501) recepciójának szociális munkatársainál lehet.
BALÁZS PIROSKA
intézményvezető
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Támogatás
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetőségű súlyos mozgáskorlátozott ﬁatalok
támogatására pályázatot hirdet,
amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási,
illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges
tárgyi eszközök vásárlásához
hozzájárulásként igényelhető.
Az alapítványtól pályázható
összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25%-ánál,
de legfeljebb 45 000 Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig
lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló
orvosi igazolásokat, valamint a
családban együtt élők 2008. évi
jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Budapest, Városház
u. 9-11. címre kérjük beküldeni
2009. augusztus 31-ig. Minden
pályázó 2009. október 31. napjáig kap értesítést a kuratórium
döntéséről. A nyertes pályázók
a Fogyatékosok Napja Fővárosi
rendezvénye keretében vehetik
át a díjakat.
A mozgáskorlátozott ﬁatalok
támogatására létrehozott Prof.
Dr. Kováts István Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatja az
adományozókat, hogy 2007. évi
személyi jövedelemadójuk 1%át a mozgáskorlátozottak 2008.
évi támogatására használta fel.
Köszönjük mindazoknak, akik
jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány részére juttatták!

ZÖLDKOMMANDÓ

Eredményes egy év volt
A

közterületek rendjének
ellenőrzése, az illegális
szemetelők megbírságolása
és a lerakóhelyek felszámolása kiemelt feladata az
egy éve működő kispesti
Zöldkommandónak.
A csoportot azzal a céllal
hozta létre az önkormányzat,
hogy tisztább és rendezettebb
legyen a kerület. A „kommandósok” persze nemcsak
büntetnek, hanem Kispest
takarításában is aktív szerepet vállalnak: összeszedik a

szemetet és az elgazosodott
közterületeket
kaszálják.
Ezeken kívül szórólapok
terjesztésével részt vesznek
a kispestiek tájékoztatásában
is.
Eredményeik sokatmondóak. Egy év alatt hat illegális
plakátozót értek tetten, akik
ellen eljárás indult. Hatékonyan léptek fel az illegális
szemételhelyezőkkel szemben: feljelentéseik nyomán
eddig összesen több mint
100 személy ellen indított

szabálysértési eljárást a polgármesteri hivatal szakirodája. Bán Zoltán, a KÖZPARK
Kft. ügyvezetője szerint érzékelhetően kevesebb lett a
közterületi szemét, s ez egyértelműen betudható a csapat
sikeres működésének.
A KÖZPARK-hoz a nagyobb
hatékonyság érdekében idén
került a szervezet, 24 órában
járőröznek a kerületben, és
a lakosság is éjjel-nappal
hívhatja őket a 06-20/5351837-es mobilszámon.
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Ünnepelt a Honvéd és Kispest

Nagy sikerrel zajlott le augusztus 7-8-9-én a Budapest Honvéd centenáriumi
ünnepségsorozata a Bozsik-stadionban.
Augusztus 9-én a napot a Centenáriumi Kupa harmadik helyéért folyó mérkőzés nyitotta,
melyen az elődöntő két vesz-

tese csapott össze, s a bronzérmet a Rapid Wien szerezte
meg 4–1-es győzelmével. A
nap és az egész centenáriumi
ünnepségsorozat fénypontja a
Bp. Honvéd–Panathinaikosz
találkozó volt. A gálamérkőzés
izgalmas,
kiegyensúlyozott
játékot hozott, amelyen a kispesti csapat kétgólos hátrányból az új igazolás, a szlovák
Viliam Macko két gyönyörű

tott át egy emlékvázát George
F. Hemingwaynek, a Honvéd
tulajdonosának a klub jubileuma alkalmából. Ezt követően
tartották a Miss Centenárium
szépségverseny
eredményhirdetését: a legszebb Honvéd-szurkolónak járó díjat
Bogdán Barbara vehette át.
Végül a Honvéd-érzelmű országgyűlési képviselők általa
alapított díjat, a Kocsis Lajos
emlékserleget kapta a tavalyi
szezon legjobb kispesti utánpótlás játékosa, Nagy Gergő,
a Magyar Futball Akadémia
U17-es futballistája. A díjat a
képviselők nevében Horváth
Zsolt adta át.
A nézők aznap sem maradtak
zenei élmény nélkül: a katonazenekar játéka nagy sikert
aratott a lelátókon. A nap záróeseménye az ifjúsági Centenáriumi Kupa döntője volt,
melyen a Bp. Honvéd–MFA
és a PFLA-Fehérvár csapa-

találatával egyenlített a Henk
Ten Cate vezette, válogatottakkal felálló görög sztárcsapat
ellen. Ahogy a holland edző
fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatón: „A két
csapat méltó módon adózott a
Honvéd centenáriuma és Puskás Ferenc emléke előtt.”
A mérkőzés szünetben több
díjat is átadtak, először Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke nyúj-

tai mérték össze erejüket. A
találkozót és a tornát nagy
küzdelemben a hazai csapat,
a Honvéd ﬁataljai nyerték 1–0
arányban, a díjat Burány Sándortól, Kispest országgyűlési
képviselőjétől vehették át. A
közönség sokáig lelkesen ünnepelte a tizenéveseket, akik
társaikkal együtt a klub következő száz évének aranytartalékát, a sikerek biztosítékát
jelenthetik a Honvéd számára.

A Budapest Honvéd a
Panathinaikosz együttesével
csapott össze

A

klub 100. születésnapja
alkalmából tartott események augusztus 7-én
indultak a Bp. Honvéd „B”
első NB II-es mérkőzésével.
A Szigetszentmiklós elleni
meccset (2–2) az egyesület
számos egykori kiváló játékosa tekintette meg. A szurkolók
találkozhattak többek között
Rákóczi Lászlóval, Faragó
Lajossal, Marosi Lászlóval,
Tussinger Antallal, Tóth
Kálmánnal, Vági Istvánnal,
Komora Imrével, Varga Józseffel, Esterházy Mártonnal,
Gyimesi Lászlóval, Hamar
Istvánnal, Andrusch Józseffel,
Csehi Tiborral, Kozma Mihállyal, Garaba Imrével, Pál
Józseffel és Pintér Sándorral.
A mérkőzés utána a klub fogadást tartott a Bozsik-stadionban, melyen megjelent és
beszédet mondott dr. Szekeres
Imre honvédelmi miniszter és
Gajda Péter, Kispest polgármestere is.
Másnap aztán nagyüzem volt
a Bozsik-stadionban. A műfüves kispályán kezdődött kora
reggel a nap, itt rendezték
a szurkolói kupát, melyet a
Golympiakos csapata nyert.
A szurkolókkal egy időben
a Magyar Futball Akadémia
növendékei is pályára léptek
a régi húsvéti tornákat idéző,
négycsapatos U17-es Centenáriumi Kupán.

Kora délutáni program volt a
szurkolói ankét. A találkozón
George F. Hemingway és Sisa
Tibor beszélt a csapat terveiről, és bemutatták a közönségnek az új játékosokat. Az ankét
után zenei program szórakoztatta a szép számban megjelent
érdeklődőket. Először a Black
Velvet tánczenekar játszotta
a jobbnál jobb slágereket.
Utánuk a keményebb műfaj

A Miss Centenárium
szépségverseny döntősei

képviselői léptek színpadra:
Kalapács József egy exkluzív
program keretén belül nagy
sikert aratva, a közönséggel
együtt énekelte el a Honvédszurkolók indulóját, majd a
Zorall és a P. Mobil együttes
koncertje következett. Ekkor
már mintegy 3 000 ember tombolt a Bozsik-stadion lelátóin.
A két zenekar fellépése között
tartották a Miss Centenárium
szépségverseny döntőjét, ahol
a versenyzők először pirosfekete Honvéd-mezben, majd
fürdőruhában léptek a zsűri és
a közönség elé.
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Megújult a
kutyafuttató
Július végére elkészült a kutyafuttató a Vass Lajos iskola
mögötti területen. Kispest legforgalmasabb kutyás helyének
rendbetétele a felújítási program első állomása volt, idén
még a Toldi utcai parkban lévő
futtató korszerűsítését tervezi
a kerület. A jövőben a többi
megújítására is sort kerít az
önkormányzat.
A hónap végére fejeződött be
az Irányi, a Móricz Zsigmond
és a Csokonai utcák által határolt területen – a Vass iskola
mögött – található bekerített
kutyafuttató felújítása. A terület kialakításba a kutyatartókat
is bevonta a munkát koordináló Zöldprogram Iroda.
Lipcsei Szabolcs irodavezetőtől megtudtuk, a munkák
során megújították a kerítést,
a kapukat, illetve a futtató
gyöngykavics burkolatát, valamint az asztalokat és padokat.
A padok fölé esőbeállót építettek a gazdák számára. Ivókutat
és új szemeteseket helyeztek
ki. A kutyásokkal egyeztetve
különféle
játszóeszközöket
– többek között palánkokat,
szlalompályát – építettek a
területen. A felújítás közel
egymillió forintba került.
Kispesten összesen nyolc – öt
bekerített és három táblával jelölt – kutyafuttatóra vihetik állataikat a gazdák. A Vass iskola mögötti terület átépítésével
indult korszerűsítési program
következő helyszíne a Toldi
utcai parkban lévő, ugyancsak bekerített kutyafuttató
lehet: ennek idei megújítását
is tervezi az önkormányzat. A
jövőben a többi felújítására is
sor kerül.

2009. augusztus 19.

KISPEST

SZABADIDŐ

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Augusztus első napjaiban hazaérkezett az önkormányzat csereüdültetési programja keretében az utolsó külföldön nyaraló kispesti
gyerekcsoport is. A kerületi ﬁatalok a szünidő alatt Horvátországban, Szerbiában és Bulgáriában vakációztak.

H

Véget értek az idei
csereüdültetési programok
E

bben az évben is tovább
folytatódott a kerület testvérvárosaival létrehozott ifjúsági csereüdültetési program.
A nyáron horvát és szerb gyerekek jöttek Magyarországra,
majd utána a kispestiek utaztak
a testvérvárosokba. A június 28án kezdődött programsorozat

a hónap végén, július 27-én
Bulgáriába indultak nyaralni
a kispesti gyerekek. A 10-10
napos vakációkban mindenütt

és Kispestet felkérték, hogy
jövőre vonjanak be nem uniós
várost is a csereüdültetésbe (a
források biztosítására pedig

szerepeltek városlátogatások,
a környék nevezetességeinek
megtekintése, nemzetiségi estek, sok sport, valamint kulturális programok. Szilágyi István
elmondta, a bulgáriai út során
– melyre a bolgár testvérváros
uniós forrást is nyert – brüsszeli szakértők is megtekintették
és ellenőrizték a programokat.
Megtudtuk, az uniós csoport
kiválóra értékelte a látottakat.
Szilágyi István hozzátette, olyannyira meg voltak elégedve a
programokkal, hogy Smolyant

pályázni lehet az Unióhoz).
A bolgárok már fel is vették
a kapcsolatot Isztambul egyik
kerületével, Pendikkel, akik
nemzetiségi est keretében be is
mutatkoztak a csereüdültetési
program során.
Szilágyi István a Kispestnek
kiemelte, a 2009-es programok
nagyon jól sikerültek, mint
mondta, a szervezők bíznak
benne, hogy minden résztvevő
gyermeknek maradandó élményt tudtak nyújtani a szünidő alatt.

Külföldön a kispesti gyerekek

kezdeteként először a külföldi
gyerekek érkeztek hazánkba,
akik néhány napot töltöttek
kispesti családoknál, majd az
önkormányzat Balaton-parti
káptalanfüredi táborában üdültek. Július 4-én csatlakoztak a
csoporthoz Kispest új testvérvárosának, Krzeszowicenek
képviselői is – tudtuk meg a
csereüdültetési program kerületi főszervezőjétől. Szilágyi
István lapunknak elmondta, a
lengyel delegációval többek
között arról is tárgyaltak, hogy
jövőre Lengyelországgal tovább bővüljön a csereüdültetési program.
Július 8-án Horvátországba,
július 10-én Szerbiába, majd

A Közpark Kft. szolgáltatásai

Vállalunk kiskertekben,
társasházi előkertekben:
kertészeti munkákat
(fű- és sövénynyírás,
gyomirtás, növénytelepítés, stb)
zöldhulladék elszállítást
(1700 Ft+áfa/m3)
Társasházak
előkerti
zöldfelületéről
SZÓRT

SZEMÉT napi összegyűjtését,
elszállítását (6 500 Ft+áfa/hó/
kb. 500 m2 terület)
Továbbá a zöldhulladékgyűjtő
zsákok árusítását idén is folytatjuk, jelenleg 160 Ft-os egységáron. A zsákot a kuka mellé
kell kihelyezni, ahonnan az
FKF Zrt. köteles elszállítani.
Lehetőséget kínálunk kis

mennyiségű sitt beszállítására Temesvár utcai telepünkre
(vasúti átjáró mellett) 3 600
Ft/m3 + áfa áron.
További információ
Közpark Nonproﬁt Kft. 1192
Budapest, Bercsényi u. 18.
Tel.: 282-9931,282-9622,
e-mail: kozpark@kispest.hu
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Fehér pihetollból
egy palló
oldtölte volt, mikor
örökre elment Cseh Tamás. Életében legendává
vált, a telihold ezüstje misztikus színt adott a halálhírnek
magának is. Mikor énekelt,
úgy tűnt mindent tud, vagy
legalábbis sejt a világról, mikor hallgattuk, beavatottnak
éreztük magunkat, ismerni, de
legalábbis sejteni véltük, hogy
mi a nagy helyzet.
A dalok igazi közege a sejtések és sejtetések kora volt.
Ideje, helye, a rendszerváltás
előtti Magyarország. „Az első
fénykép, lám csak én vagyok,
és az asztalon borospohár”énekelte. Kicsi, életbevágóan
fontos semmiségekből teremtett atmoszférát Bereményi
Gézával. Az élet keservét
iróniában oldotta fel, ahogy
minden humoros szöveg mélyén volt valami keserűség,
okkal. Ilyen volt világunk, a
legvidámabb barakk világa.
Emlékszem, egyszer Kispesten a Ganz Műszer Művek
EKM Gyárának Ifjúsági

Klubjában tartott előadást, és
koncert után szívesen beszélgetett velünk. Ez akkor nagyon meglepett, még inkább
az a nyíltság, ahogy magáról,
magánéletének fordulatairól
beszélt. Csak néhány éve
egy interjúból tudtam meg,
hogy ezt minden koncertje
után megtette kis klubokban.
Egyszerűen az a művész volt,
aki mindent kiadott magából,
talán ezért is ismerhettünk
magunkra egy-egy epizódból.
Furcsa, de a legtöbb Cseh
Tamás dalt nem tőle vagy a
lemezeiről hallottam, hanem
barátaimtól. Oly korban éltünk akkoriban, hogy divat
volt klubokban, házibulikon,
tábortüzek mellett egy szál
gitárral énekelni.
Így (is) terjedtek dalai, ez ma
már elképzelhetetlen lenne, a
kapitalizmus Magyarországán
a közösségi élet lehetőségei
nagyon beszűkültek. De ekkor
még néhány számával én is
megpróbálkoztam szűk baráti
körben, bár csekély hangter-

Pályázatok
Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium pályázatot
hirdet az első diploma
megszerzésére
irányuló
költségtérítéses esti vagy
levelező képzésben résztvevő Roma ﬁatalok támogatására a 2009/2010. tanév
első félévére. Jelentkezni a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál lehet szeptember 17-ig.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány pályázatot
hirdet azon cigány hallgatók részére, akik főiskolán
vagy egyetemen az első
diploma
megszerzéséért

nappali tagozaton folytatják
tanulmányaikat. Jelentkezni
a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál lehet október
18-ig.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet
gimnáziumban és érettségit
adó szakközépiskolában nappali tagozaton tanuló cigány
tanulók részére. Jelentkezni
a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál lehet szeptember
24-ig.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapít-

jedelmem és hangfekvésem
erősen korlátozta a lehetőségeimet. A legtöbb Cseh Tamás
dalt, közülünk András tudta,
és ő is játszotta a legjobban
őket. Remélem jó szokását
máig megőrizte, és a Wekerletelep élő közössége (ahol sokan
ismerik) remélem, mostanság
is ízelítőt kap mindebből.
Mert bizony sokaknak semmit
sem mondanak ma már a legendás sorok.
Nemrég
hobbizenekarunk
énekesének mutattuk meg a
YouTube-on Imrével, a baszszusgitárossal néhány számát
és mindent meg kellett magyarázni. Lelkem mélyén bántott, hogy nem érti, nem érzi.
Ok, belátom, az kicsit nehéz,
hogy: „Fehér pihetollból egy
palló vezet / a homlokcsonttól
a tarkóig, / emberek járnak
végig a pallón”, de miért kérdezi meg, hogy milyen az az
NDK fülbevaló és a Plovdiv
cigaretta? Hát azért, mert huszonéves és szerencsére nem
élményanyaga a rendszervál-

tás előtti Magyarország. Ma
már a sejtetés nem biztos hogy
művészet, mindent ki lehet
mondani amit tudunk, kár
hogy a világról most sem tudunk többet. Régen kerestük a
jeleket, hogy eligazodjunk egy
információszegény
korban,
ma belefulladunk a hírekbe
és lassan lövésünk sincs, hogy
mi az igazság. Ki fog nekünk
énekelni róla?
Énekesnőnk döbbentett rá,
hogy Magyarországon milliók
élményanyaga már egészen
más. Az, hogy „lám csak,
azért voltak nekünk szép
élményeink” örökre korosztályomé maradt, és egyúttal
örökre meg is változott most
már, hogy Cseh Tamás is odavan. Nézem őt a YouTube- on,
bajusztalan száján a szokott
mosollyal, hallgatom, hogy
„fehér pihetollból való híd
reszket, ott vonul rajta apám,
anyám”, elment hát teliholdkor, szakadjon a szív, csillog
a szemem, csillog a pohár,
számhoz emelem.

vány pályázatot hirdet az általános iskola 7., 8. osztályos,
a hat évfolyamos gimnázium
1., 2. osztályos, valamint a
nyolc évfolyamos gimnázium
3., 4. osztályos cigány tanulók
részére. Jelentkezni a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnál
lehet szeptember 24-ig.

Cigányokért Közalapítvány
pályázatot hirdet külföldi
tudományos,
művészeti,
felsőfokú
intézményben
tanulmányokat
folytató
cigány hallgatók részére.
Jelentkezni a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál
lehet október 22-ig.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet
szakiskolai, illetve az érettségi után a középiskola által
meghirdetett 5., 6. osztálynak
megfelelő nappali képzésen
résztvevő cigány tanulók részére. Jelentkezni a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnál
lehet szeptember 24-ig.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet
magányszemélyeket érintő,
veszélyeztető
lakhatási
krízishelyzet elhárításának
és megoldásának részbeni
támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyarországi

A pályázatokra jelentkezni a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnál lehet.
Cím: XIX., Áruház köz 2-4.
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Barcza sikerek Romániában
Ifjú sakkozóink egy arany- és két ezüstéremmel és a velük járó
kupákkal térhettek vissza Erdélyből. A sakksikerek mellett bőven
volt lehetőségünk az augusztus elejei utazás egyik legfőbb célját
elérni, barátságokat kötni a román (és a külhoni magyar) gyerekekkel, ismerkedni az ország nevezetességeivel.

Kolozsváron augusztus 1-jén
a főtér közelében levő (Maniu
Iuliu u. 10.) magyar könyvesboltban beszereztük a térképe-

A díjazott gyerekek

ket, útikönyveket, bátorítást és
bíztatást is kaptunk – köszönjük –, megnéztük a becsomagolt Mátyás szobrot, a Bolyai
egyetemet és a város egyéb
nevezetességeit,
visszafelé
ugyanitt a növénykertet – ezt
is szeretettel ajánlom mindenki ﬁgyelmébe. Másnap azután

irány Brassó, szép utakon, igaz
a sztráda még csak a térképeken létezik.
A H1N1 inﬂuenza miatt hirtelen vesztegzár alá került a

verseny tervezett helyszíne és
a szállásunk is, de a rendezők
találtak új termet és nekünk
is másik szállást, bravúros
ügyintézés! A gyerekeket ez a

közjáték egy picit sem zavarta
meg, győzelmekkel kezdtük a
versenyt. A játék mellett jutott
idő kirándulni a hegyekbe is,
libegő vitt fel a Hollywoodot
idéző BRASOV felirathoz,
majd később a még magasabb
hegyekben is jártunk felvonókkal. Mindenütt feliratok
hívták fel a ﬁgyelmet a medvetámadás veszélyeire, de mi
szerencsére csak az állatkertben találkoztunk velük. Aznap
este mindenki nyerni tudott,
el is határoztuk, hogy komoly
sakkmeccsek előtt a jövőben
is megnézzük a medvéket és a
majmokat…
A verseny közepén apróbb
balsikerek is becsúsztak, így
jó hajrá kellett, hogy a kategóriadíjakat besöpörjük: Egyed
Viktória első lett, Grimm
Dani és Gyuri saját csoportjukban másodikok, mindanynyian összetettben a legjobb
nyolc között végeztek. Nagy
boldogsággal érkeztünk haza,
és reméljük a következő versenyünkön újra találkozhatunk
román barátainkkal, immár
Magyarországon.
ÁDÁM GYÖRGY
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KULTÚRA

TÁJÉKOZTATÓ

Kristóf Lajos szobrász és fotóművész alkotásait bemutató galéria
nyílt augusztus 11-én az Üllői út 259. szám alatti Andez Kft. ingatlanközvetítő irodájában.

Ingyenes jogi tanácsadás a
Twist Olivér Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesztés megelőzése céljából (lakáscsere és
adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintő kérdések
– adó, illeték, haszonélvezet,
öröklés –; lakáseladás, -vétel,
-csere buktatóinak kikerülése;
adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerződések véleményezése). Telefonos tanácsadás,
időpont-egyeztetés hétköznap
12-14-ig. Tel.: 06-20/269-9838.

Új galéria nyílt az Üllői úton
A

galériát megnyitó Gajda
Péter polgármester beszédében örvendetesnek nevezte,
hogy vannak olyan kispesti
magáncégek, amelyek üzleti tevékenységükön túl a
helyi kultúrára is áldoznak.
Az eseményen többek között

Ingyenes jogi
tanácsadás

Kristóf Lajos
kiállításának megnyitója

Harasztÿ István Kossuth-díjas
szobrászművész, valamint dr.
Istvánﬁ Sándor címzetes főjegyző is jelen volt.
Fenyvesi Dezső tulajdonos az
alkotónak mondott köszönetet
azért, hogy rendkívül gazdag
életművét a galéria rendel-

kezésére bocsátotta. Egyben
felhívta a jelenlévők ﬁgyelmét
arra a két szoborra, amely
Kispest két olimpiai bajnokát
– Puskás Ferencet és Török
Gyulát – ábrázolja.
Megtudtuk, a cég nemrégiben
költözött a Hunyadi utca és

Üllői út sarkán lévő épületbe,
ahol az ingatlan-szolgáltatásokon kívül ügyvéd is működik.
Az új galériában Kristóf Lajos
számtalan fényképe, szobrai
és kisplasztikái várják az érdeklődőket hétköznapokon 9
és 18 óra között.

KÖRNYEZETÜNK

Közterületi vécéket akarnak építeni

Budapest egész területén nagyon kevés a közterületi WC, ezt az itt lakók és a fővárosba
érkező turisták is nap mint tapasztalhatják. Kispest sem bővelkedik nyilvános illemhelyekben, ezen akar változtatni a jövőben a kerület.

Ny

ilvános
illemhelyek
építését tervezi az önkormányzat a kerületben – tudtuk meg a Környezetvédelmi
Bizottság elnökétől. Tóth
Tibor lapunknak elmondta,
bizottságuk már foglalkozott
a témával, felkérték a hivatal
szakirodáját, mérjék fel a kerületi igényeket. Megtudtuk,
a jelenlegi elképzelés szerint
több helyen – elsősorban az új
beruházások területén – hoznának létre nyilvános vécéket.
Terveikben három helyszínt
jelöltek meg: a Kós Károly tér,
a Nagysándor József utca kör-

nyékén épülő központi játszótér, valamint a Templom tér.
Az első két területen komoly
fejlesztéseket tervez a kerület,
és az elképzelés szerint a beruházások keretében valósítanák
meg a közterületi illemhelyeket, valamint a már elkészült
és felújított Templom téren.
Tóth Tibor elmondta, bizottságuk már több céggel fel is vette
a kapcsolatot, elsősorban környezetbe illő, mozgássérültek
számára is használható, minimális üzemeltetési költséggel
járó berendezéseket keresnek.
(Ilyen található például a VII.

kerületi Bethlen Gábor téren.)
Terveik szerint az említett első
két helyszínen a beruházások
megvalósítása során építenék
ki a vécéket, míg a Templom
téren várhatóan a jövő év első
negyedévében.
A fővárosban 1996-tól 2009-ig
az Il-Net Kht. üzemeltette a
budapesti illemhelyeket, idén
májusban, azonban a fővárosi
közgyűlés úgy döntött, hogy
újra visszaadja a feladatot a Fővárosi Csatornázási Műveknek.
Információink szerint jelenleg
csak mintegy 40 közterületi
WC működik Budapesten.

12

2009. augusztus 19.

INTERJÚ

2009. augusztus 19.

INTERJÚ

ROMA PROGRAM

„A falakat együtt
kell lebontani…”
Kispesten hivatali dolgozókkal, óvodai és iskolai pedagógusokkal, gyermekvédelmi szakemberekkel ismertette meg
a cigány kultúrát, Esztergomban roma felzárkóztató programban dolgozik, és alkalmanként egyetemi órákat is tart.
Szociális munkás, szociálpolitikus és tanügy-igazgatási
szakértői diplomákat szerzett. „Civilben” a XVIII. kerület
esélyegyenlőségi referense. Oláh Annával beszélgettünk.
Kispest: Beszélgetéssorozat a
cigány kultúráról – ilyen még
nem volt Kispesten. Honnan
jött az ötlet?
OLÁH ANNA: 2007 óta dolgozom
a XVIII. kerületi önkormányzatnál. Az esélyegyenlőségi
célcsoportok egyik kiemelt
szegmensét alkotják a romák.
Tudható, tapasztalható, hogy
a többségi társadalomnak ma
leginkább a romákkal, cigányokkal vannak valós vagy vélt
problémái. Az önkormányzatnál külön is foglalkozhatok a
romák oktatásával, azzal, hogy
mit tehet a többségi társadalom,
s ezen belül a pedagógusok, és
mi az, amit mi, romák adhatunk hozzá ehhez azért, hogy
a gyerekeink jövője még eredményesebb legyen. Először a
saját kerületemben indultak el
az ilyen irányú képzések, majd
kapcsolatba kerültem a kispesti önkormányzattal és Vinczek
György alpolgármester úrral, aki nagyon nyitottan állt
a kérdéshez. A beszélgetések
eredményeképpen döntöttünk
a romológiai kurzus mellett.
Első körben, 2007-ben a hivatal munkatársaival tartottunk
úgynevezett próbabeszélgetéseket. Ennek sikere adta meg a
lökést a folytatáshoz, s a tényleges a munka a Gábor Áron
Általános Iskolában kezdődött
el. Azok a pedagógusok jöttek el a beszélgetéssorozatra,
akik hátrányos helyzetű és

elsősorban roma gyerekekkel
foglakoznak. Ahogy kezdtük
körbejárni a témát, kiderült,
hogy a nehézségek és a gyakori kudarcok ellenére vannak
sikereik, még ha nem is látványosak. Persze ezekért sokkal
nagyobb erőfeszítést kell tenniük a pedagógusnak: többet
kell beszélgetniük a gyerekekkel, motiválni kell őket, hiszen
alapvetően az a baj, hogy ezek
a gyerekek nincsenek a tanulásra ösztönözve. Hangsúlyozom, emberfeletti, amit ott a
pedagógusok csinálnak, és azt
gondolom, hogy ez a képzés
egy kicsit talán megerősítette
őket abban, hogy amit csinálnak, az jó és eredményes.
Mit ért az alatt, hogy nincsenek motiválva a gyerekek?
OLÁH ANNA: Tudni kell, hogy
a roma családok életvezetése,
az oktatáshoz való viszonya
elég sajátságos. Ez nem azt
jelenti, hogy a gyerekek nem
akarnak tanulni, vagy nincs
hozzá kedvük. Azt gondolom,
hogy nemcsak a roma, hanem
általában a szegénykultúrában
élő családokkal is egy kicsit
nehezebben lehet megértetni,
mennyire fontos a tanulás. Nehezebben épül be értékként a
mindennapokba, és ennek nagyon egyszerű oka van: ezek
a családok sajnos a mindennapi megélhetésért küzdenek.
Vannak persze olyan roma

családok, amelyek felismerték
a tanulás fontosságát, de hangsúlyozom, hogy ezekben már
a szülők is valamilyen szinten
iskolázottak. A cigányok nagy
többsége azonban nem ilyen.
Hogyan folytatódott a beszélgetéssorozat?
OLÁH ANNA: A Gábor iskola
után óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősöknek tartottunk előadásokat, de jöttek
érdeklődők bölcsődékből, a
gyerekjóléti szolgálattól, és
voltak védőnők is. Érdekes
beszélgetéseket
folytattunk
például a családi nevelésről,
hiszen egy roma családban
hamar eldől a kislány helye. A
cigány nők helyzete amúgy is
kedvenc témám, mindig próbálom megértetni a többségi
társadalom férﬁ és nő tagjaival, hogy nem véletlenül vagyunk mi, cigány értelmiségi
nők ennyire kevesen. Mert
borzalmasan nehéz onnan úgy
eljönni, hogy ugyanakkor az
identitását is meg tudja tartani
az ember.
Magának sikerült?
OLÁH ANNA: Néha voltak pillantok, amikor nem tudtam, ki vagyok, kikhez tartozom, de azt
gondolom, hogy meg tudtam
találni az egészséges egyensúlyt a saját identitásom és a
többségi társadalomhoz való

viszonyom között. Amíg csak
dolgoztam, nem nagyon értettem, mi történik körülöttem.
Amikor elvégeztem az iskolákat és megszereztem a diplomákat, hihetetlenül megerősödött az azonosságtudatom. Ez
a mai napig arra inspirál, hogy
ha már olyan szerencsém volt,
hogy idáig jutottam, akkor
kutya kötelességem segíteni
azoknak az embereknek – és
itt nem csak a romákra gondolok –, akik valamilyen szinten
rászorulnak. Azt gondolom
viszont, hogy csak úgy lehetek
hiteles, ha a saját közösségemmel tartom a napi kapcsolatot.
Elképzelhetetlen lenne, hogy
ne értük és velük együtt lélegezzek. Az már egy más kérdés, hogy a közösség hogyan
fogad el engem. Talán egyszer
fordult elő, hogy a romák nem
igazán jól álltak hozzá, hogy
én egy tanult, romungo cigány
nő vagyok. Egyébként talán
egy kicsit túl is dimenzionálják azt, hogy tanult vagyok.
Kíváncsiak a véleményemre,
segítséget kérnek mindenféle
ügyben. Olyanban is, ami egy

Oláh Anna, esélyegyenlőségi referens
kívülálló számára talán aprócseprőnek tűnik, az ő életükben viszont nem az. Úgy érzem, hogy van tekintélyem, és
tisztelnek. Persze – ezt gyorsan
hozzá kell tennem – ezzel nem
szabad visszaélni.
A többségi társadalom könynyen befogadta?
OLÁH ANNA: Az én integrálódásom 14 éves koromban kezdődött, és igazából nem volt
belőle problémám soha. Azt
gondolom, az integrációhoz
mindig kétfelől kell közelíteni, ezért a többségi és a cigány
társadalom között álló falakat
együtt kell lebontani, mert hiába szeretnék én nyitni, ha a
többség nem engedi, és fordítva. Ne az alapján ítéljenek meg,
hogy én cigány származású vagyok, hanem az alapján, hogy
milyen szakember vagyok, és
mit teszek le az asztalra.

Abban hogy szakemberré válhatott, kulcsszerepe volt a tanulásnak. Kapott ehhez ösztönzést?
OLÁH ANNA: Az én szüleim
nagyon egyszerű emberek voltak, nem igazán várhattam el
tőlük ezt a fajta pedagógiai tudatosságot, tehát nem nagyon
motiváltak tanulásra: 14 éves
koromban már dolgoznom kellett, mert az én keresetemre
is szüksége volt a családnak.
Amíg a három diplomáig eljutottam, nagyon sok segítséget
kaptam nem roma emberektől: lökést adtak, folyamatosan
motiváltak, erősítették bennem, hogy én is képes vagyok
megcsinálni azt, amit előttem
nagyon sokan megtettek. Ők
a mai napig maghatározóak
az életemben. Amikor a gázművekhez kerültem, olyan
kedves emberekkel kerültem
kapcsolatba, akik folyamato-
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san noszogattak: ﬁatal vagy,
miért nem tanulsz. Elvégeztem
a gyors- és gépíró sulit, és azt
gondoltam magamban, ha azt
meg tudtam csinálni, akkor talán megbirkózhatok az érettségivel is. Amikor megkaptam a
bizonyítványt, arra gondoltam,
megpróbálom a főiskolát. Az
is sikerült, s aztán a többi már
jött magától. Belekóstoltam
az ízébe, és nagyon-nagyon
jó volt, mert kitágult a világ,
egészen másképp láttam mindent: gondolkoztam, rengeteget olvastam, egy egészen más
világba kerültem, ami tetszett.
Valószínű azért volt ez pozitív
élmény, mert nem ért diszkrimináció sehol, sem a főiskolákon, sem az egyetemen, sőt
egy picit úgy éreztem, hogy
mindenki vigyázó szemeket
vetett rám. Egyébként máig
visszahívnak az egyetemre
előadást, szemináriumot tartani, vagy ha vendéghallgatók
érkeznek. Talán nem túlzás,
ha azt mondom, hogy azokkal,
akik tanítottak, baráti kapcsolatban vagyok.

ramban. Bebizonyosodott, és
ezt a munkáltatók, intézményvezetők pozitív visszajelzései
is alátámasztják, hogy azok az
emberek, akik korábban hol
dolgoztak, hol meg nem, azaz
nem biztos, hogy folyamatos
munkaerő-piaci tapasztalattal bírnak arról, hogyan kell
a munka világában működni,
ha lehetőséget kapnak, és nap
mint nap komoly elvárásokat
támasztanak velük szemben,
megállják a helyüket. Munkatársaimmal folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot a résztvevőkkel – kávéházi találkozásoknak nevezzük ezeket a
hétvégi alkalmakat –, megbeszéljük a nehézségeket, a
sikereket, segítünk, amiben
tudunk. A program idén kibővült: az oktatási-nevelési intézményében dolgozó pedagógusok és a segítő szolgálatok
munkatársai részt vesznek egy
általam vezetett romológiai
beszélgetéssorozaton.

Esztergomban egy cigány
felzárkóztató programban is
dolgozik. Mi kell tudni erről a
projektről?

OLÁH ANNA: Ha van, és nem
tudok róla, elnézést kérek a
településtől, de ennyire proﬁn
felépített és ilyen jól működő
programról, amelyben nincsenek akkora kockázatok, mintha pályázatból ﬁnanszíroznák,
nincs tudomásom. Ez számomra is hihetetlen, minden alkalommal, amikor Esztergomba
megyek, és akár a romákkal,
akár a pedagógusokkal vagy
az önkormányzat munkatársaival dolgozom, olyan, mintha
álmodnék. De ez valóság, és
működik.

OLÁH ANNA: Egy olyan programot indított el a város,
amelyhez sem uniós, sem
hazai pályázati támogatást
nem vesznek igénybe; a képviselő-testület úgy döntött,
hogy saját erőből próbálják
meg a lehetetlent. Nagyon jól
kidolgozott programról van
szó, oktatási, lakhatási és foglalkoztatási szegmense van,
egyik a másikra épül. Esztergom szinte valamennyi oktatási-nevelési intézményében
dolgozik cigány származású
ember. Ez már önmagában
is fantasztikus eredmény, de
többről van szó. Annak, aki
belekerült a programba, és
egy iskolában vagy óvodában
dolgozik, képeznie kell magát. Együttműködési megállapodás kötelezi arra, hogy a
jelenlegi iskolai végezettségénél egy fokkal magasabbat
kell szereznie. Ehhez persze
ösztöndíjat kap, s ami nagyon
fontos, mentorálást. Tehát ha
tanulási problémái vannak,
komoly segítségre számíthat.
A város nem segélyt ad, hanem lehetőséget. A 16 évestől
az 55 évesig minden korosztály képviselteti magát a prog-

Tud máshol is hasonló programról?

Az esztergomi példa minta lehet?
OLÁH ANNA: Azt gondolom,
hogy igen. Nem azt mondom,
hogy konkrétan ezt kell csinálni, hiszen minden település
más, eltérőek az adottságaik. Szeretnénk példát mutatni
arra, hogy így is lehet. Most
készítjük a tájékoztató füzetet
a programról, és tervezzük,
hogy az ország összes önkormányzatának elküldjük: tessék, adaptálható, lehet jönni
hozzánk, s mi is szívesen megyünk tanulni. Nem gondoljuk, hogy ez így már teljesen
rendben van, hiszen mi is most
tanuljuk a gyakorlatban. De
azt el kell mondanom, hogy az
eddigi visszajelzések mind pozitívak a városban.
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Meghiúsult
rablás
Rablást hiúsított meg a Pannónia úti lottózó alkalmazottja
augusztus 10-én reggel. A támadó fél kilenckor símaszkban

FEJLESZTÉS

Kimagasló atlétikai
eredmények

R

övidesen megszépül az Esze
Tamás utca – Kapisztrán
utca – Thököly utca – Petúr
utca és Kábel utca által határolt
zöldterület és környezete. A
munkaterület átadása a kivitelezők felé augusztus 10-én megtörtént és utána az útépítéssel
indult a munka – tájékoztatta a
Kispestet a Városüzemeltetési
és Közbiztonsági Iroda.
A komplex felújítás keretében

Országosan kiemelkedő, sőt nemzetközileg is jelentős sikereket ért
már el rövid távfutásban egy ifjú kispesti tehetség. Komiszár Kriszta
a nemzeti válogatott tagjaként legutóbb az olaszországi korosztályos
világbajnokságon ezüstérmet szerzett a vágta váltóban.

E

Indulnak a munkák a téren

rontott be a helyiségbe, kezében
egy marok lőfegyvernek látszó
tárggyal. A lottózó vezetője az
ajtónak háttal állva a pultnál
rendezte a szelvényeket, amikor az idegen megszólalt: „Add
ide a pénzt”. A férﬁ nem ijedt
meg, hanem lefegyverezte a
támadót, majd rendőrt hívtak,
akik elfogták a rablót.

Új járdafelületet alakítanak ki,
és megújítják a zöldterületet is,
ahova alacsony talajtakaró, illetve árnyéki gyeppótló növények, valamint évelők ültetését
tervezik. A telepítési munkák

előtt az elöregedett, értéktelen
növényeket eltávolítják.
A több mint húszmillió forintba kerülő teljes körű rekonstrukció befejezése szeptember
végére várható.

SZABADIDŐ

Divatos tábor a Gyerekházban
takat, közülük nagyon sokan
ﬁatal koruk ellenére már most
tudják, divattervezők szeretnének lenne. Szilágyi Zsóﬁának
a táskakészítés és a rajzolás

FELHÍVÁS

Tanfolyam
időseknek

Ifjú divattervezők

A DélUtán, az idősek
lelkisegély szolgálata szeptembertől 45 éven felülieknek ingyenes számítógépes oktatást
tart. Jelentkezés a 06-30-3779030-as mobilszámon.

D

ivattábort szervezett a nyáron a Wekerlei Gyermekház. A különleges programra
nagy érdeklődés mutatkozott,
a jelentkezők közül 14 ﬁatalt
tudott fogadni a művelődési
intézmény – tudtuk meg Szabó
Mária igazgatótól. A népszerű
kurzus vezetője, Bene Júlia
lapunknak elmondta, az egyhetes tanfolyam során igyekezett nemcsak szórakoztató
programokat kínálni, hanem
megpróbálta a munkát valóban

HÍREK

SPORT

Megszépül a tér

a kerület felújíttatja a tér körüli
mintegy 500 négyzetméternyi
útburkolatot, valamint szikkasztó kút, illetve víznyelő
építéssel megoldják a csapadékvíz elvezetését is.

2009. augusztus 19.

az idei trendeknek megfelelően
felépíteni. Természetesen az
elméletet összekötötték a szervezők a gyakorlattal, jártak divattervező műhelybe is, ahol a
tervezéstől kezdve a gyártáson
keresztül egészen az értékesítésig kísérhették ﬁgyelemmel
a divat világát a gyerekek. A
programok során megismerkedtek a különböző technikákkal, az eszközök használatával.
A diákok pedig láthatóan nagy
örömmel használták a tanul-

tetszett a legjobban, Aradi Julcsinak a divatműhely-látogatás
nyerte el leginkább a tetszését,
Jónás Karolin örült, hogy sok
barátra talált az egy hét során – mondták a Kispestnek
– Klinovics Anna és Balikó
Charlotte pedig szeretne a
trendeknek megfelelő, szép
ruhákat tervezni majd néhány
év múlva.
Szabó
Mária
igazgatótól
megtudtuk, a jövőben többek
között olyan szakköröket is
szeretnének indítani, melyek
keretében megismerhetik a
különböző
foglalkozásokat
– pl. rajzﬁlmkészítést, lakberendezést, divattervezést – a
gyerekek.

ddigi eredményei magukért
beszélnek: nyolcszor futott
fedett pályán korosztályos
országos csúcsot, a tavaszi
ﬁnnországi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF)
200 méteren hetedik, a 4-szer
100-as váltóval második lett,
az augusztus elejei felnőtt
országos bajnokságon 100 méteren a bronzérmet, míg 200
méteren az ezüstérmet szerezte meg. A még csak 17 éves
kispesti ifjú hölgy jelenleg a
GEAC (Gödöllői Egyetemi
Atlétikai Club) színeiben versenyez, edzője Benkő Ákos.
Kriszta már gyerekkorában
elkezdett sportolni, 6 éves
korától kosarazott a Kőbánya
SC-ben, a BSE-ben, majd a
Vasasban, és egészen a korosztályos válogatottságig jutott. A kosáredzések mellett
atlétikai versenyekre is járt,
majd 2006-ban véglegesen
szakított a labdajátékkal, és
azóta minden erejét az atlétikának szenteli. Kimagasló
tehetségére hamar felﬁgyeltek, hiszen párját ritkító az,
hogy kosárlabdázóként, szinte
atlétikai edzések nélkül ért el
ebben a sportágban is kiváló
eredményeket. Bekapcsolódott a Heraklész programba,

Az ezüstérmes magyar váltó,
jobbról második a kispesti
Komiszár Kriszta
melynek keretében idén a
nemzeti válogatottal Tatán és
a horvátországi Makarszkán
is volt edzőtáborban.
Az év nagy részében folyamatosan edz, és versenyez csupán egy rövid nyári kéthetes
pihenőt engedélyez számára
a versenysport. De ez így van
rendjén mondja, el sem tudná
képzelni úgy az életét, hogy ne
járjon edzésekre – fogalmaz a
sportolónő. A VIII. kerületi
Vörösmarty Mihály Gimnázium sporttagozatos diákja az

Ingatlan pályázat
A Budapest Főváros XIX.
ker. Kispest önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő 2337 Délegyháza, Bányász sor 26. szám
alatti, 986/41 hrsz.-ú, 783 m2
nagyságú, belterületi beépítetlen ingatlan versenytárgyalás
keretében, licitálásos eljárással
történő értékesítésére.
A versenytárgyalásra jelentke-

zés határideje: 2009. augusztus
31. 16 óra.
A versenytárgyalás helye: Bp.
XIX. Polgármesteri Hivatal
1195. Bp. Városház tér 18-20. C
épület I. em. 34. alatti tárgyaló
A versenytárgyalás ideje:
2009. szeptember 1-je. 9.00
óra.
Licitálás kiinduló ára:
3 667 000 Ft+25 %ÁFA

iskolát sem hanyagolja el, komolyan veszi a tanulást, hiszen
mint mondja, tudja, nem lehet
élete végéig sportolni. Jövőre
érettségizik, és természetesen
tovább akar tanulni.
Eddigi legnagyobb sikerének
a július végi olaszországi korosztályos világbajnokságon
elért második helyezést tartja,
ami nemcsak neki, hanem a
sportágnak is nagy eredmény,
hiszen sprint számban magyarok még a dobogó közelében
is ritkán járnak.
Kriszta augusztus végén már
a jövőre gondol, miután véget
ér neki a rövid nyári pihenő
újra el kezdi felkészülését a
fedett pályás szezonra.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
A pályázatról előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot
átvenni illetve leadni a Bp.
XIX. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és
Hasznosítási Iroda, 1195. Bp.
Városház tér 18-20. C épület
40-41. szobában lehet, (Tel.:
06-1-347-4527, 06-1-347-4505)
illetve a Pályázati Felhívás és
a jelentkezési lap letölthető a
www. kispest.hu honlapról, a
Pályázatok menüből.
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PÁLYÁZAT

Ingatlan
Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat (továbbiakban: Tulajdonos) pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok
értékesítésére:
1191. Budapest, Kossuth tér 2324. szám alatti, 1/1 arányban
tulajdonában álló, társasházzá
alakított lakóingatlanban lévő 12
db üres lakás, valamint 12 lakás
építésére érvényes építési engedéllyel rendelkező tetőtérre.
Megnevezés: kivett, lakóház,
udvar. Építési övezet: VK-XIX/
P (szabadonálló beépítésű, városközponti terület).
A telek területe: 1111 m2.
Bánatpénz: 10 000 000 Ft.
Ajánlatot a pályázati felhívásban szereplő összes lakásra
és a tetőtérre együttesen lehet
tenni.
A lakások 37 és 106 m2 közöttiek, komfortosak vagy
összkomfortosak, többségében felújításra szorulnak. A
beépíthető tetőtér 864 m2, az
1,90 m feletti hasznos terület
kb. 700 m2.
A Tulajdonos a Pályázati Felhívást és az átvétel igazolását tanúsító dokumentumot munkanapokon 9-16 óráig (pénteken
9-12. óráig) a 1195 Budapest,
Városház tér 18. I. em. 34. sz.
alatti Polgármesteri Iroda titkárságán 20 000 Ft + ÁFA,
azaz Húszezer forint + ÁFA
megﬁzetése ellenében átadja
a pályázatra jelentkezőnek.
Ezzel egyidejűleg nyilvántartásába veszi a pályázó nevét, az
általa képviselt céget és annak
székhelyét. A pályázati anyag
megvásárlása az érvényes pályázat feltétele. A pályázati díj
megﬁzetését a Polgármesteri
Hivatal pénztárában, a pénztár
nyitvatartási idejében (hétfőn
14-16.30 óráig, szerdán 10-12
óráig, valamint 13-15 óráig,
pénteken 9-11.30 óráig) lehet
teljesíteni.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XIX.
kerület Kispest Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,
1195 Budapest, Városház tér
18. Polgármesteri Iroda titkársága (I. em. 34.)
A pályázatot 2009. szeptember
23-án 16.00 óráig lehet benyújtani. A pályázattal kapcsolatos
információk a Vagyongazdálkodási Irodán Faller Lenkénél
(tel:3474-505) és Büdi Jánosnál
(tel: 3474-527) szerezhetők be.
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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 Egyesület,
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 második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján.
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu,
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.), 06-20-911-1187

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
Eördögh Gábor

Vinczek György

Dr. Istvánfi Sándor

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

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.

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. augusztus 31. A helyes megfejtők között az Ormos
Intézet 5 000 Ft értékű ajándék kártyáját sorsoljuk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Szia, én meg Péter vagyok és az utat sózom”.
Nyerteseink: Szabó Tamásné (Nagy Lajos körút), Galambos Vilma (Rákos u.). 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 Egyesület,
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

Gajda Péter

2009. augusztus 19.

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

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA

(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844)

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

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

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 0620 /
824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.lutheran.hu)
Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.),
10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 16 óra: ifjúsági istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők köre. Csütörtök: 18 óra:
bibliaóra. Péntek: 16.30: hittan, 18: ifjúsági bibliaóra.
Ezen kívül: ﬁatal házasok köre, baba-mama klub, házi
bibliaórák, hittan, konﬁrmáció stb. Lelkipásztori beszélgetések kérésre, igény szerint. Jézus mondja: „Békességet adok nektek, ne legyen nyugtalan a szívetek.”

„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., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.

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 ½ 8 és 18 órakor, vasárnap:
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. Plébánia
hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u.
5. Tel: 357-0547).
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.):
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor.

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. Vasárnapi iskola a nyári hónapokban szünetel. Szeptember 12. 10.30
„Aki akar, jöjjön!” közös ebéd, 13.30 Fehlbaum körzeti
apostol, Svájc.
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kmo
KEDVES BARÁTAINK,
RÉGI ÉS ÚJ LÁTOGATÓINK!
Még alig telt el néhány hét Budapest legnagyobb retro bulija
óta, mellyel a Városünnepet
köszöntöttük Önökkel együtt itt
Kispesten, máris kopogtatunk
ajtajukon a KMO őszi kínálatával.
Nem ígérünk most sem többet,
mint amit valójában teljesíteni
tudunk.
Nem ígérünk mást, csak azt,
hogy kínálatunkat úgy állítottuk
össze, hogy minden korosztály
találjon programjaink között
érdeklődésének megfelelő, a
gazdasági nehézségek ellenére
is még megﬁzethető, de értékes
és színvonalas, aktív szórakozási lehetőséget.
Számtalan tanfolyam és klub
várja a ﬁatalokat és a felnőtteket
egyaránt, melyek különböző fajtái segítik a tehetséggondozást,
a mozgáskultúra fejlesztését,
a személyiség fejlődését, az
egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítését.
Rendezvényeinken a színház- és
zeneszerető közönség mellett a
komplex családi programok és
a különböző témájú börzék iránt
érdeklődő vendégeink is kikapcsolódhatnak.
Kiállításainkkal a vizuális kultúra iránt érdeklődő vendégeinknek kínálunk néhány rendkívüli művészeti csemegét.
Helytörténeti Gyűjteményünk
pedig új helyén novemberben
nyitja meg első időszakos kiállítását.
Köszönjük, hogy évek óta több
ezren töltik nálunk kevéske szabadidejüket, bízzák ránk gyermekeiket, mert Önök is tudják,
hogy mindig kell egy hely, ahol
tanulhatunk, barátokra lelhetünk, találkozhatunk ismerőseinkkel, kikapcsolódhatunk,
sportolhatunk, szórakozhatunk,
törődnek velünk! És a KMO egy
ilyen hely!
GÁBOR ILONA
igazgató
KMO JAZZ KLUB
Az ősz folyamán új programsorozat indul KMO Jazz Club
néven. Két művészeti ág találkozik a Kispesti Munkásotthon
Művelődési Házban egy napon:
a képzőművészet és a zene. Az
Előtér Galéria kiállítás megnyitói után jazz koncertek várják a

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
látogatókat. Szeptember 11-én,
a New York-i terrortámadás
évfordulóján a Fritz Jazz Band
„Ősz New Yorkban” című koncertje hallgatható meg. A város
megihlette többek között Billie
Holidayt, Benny Goodmant,
Gershwint, ők pedig a Fritz Jazz
Bandet. A zenekar megalakulása
óta egy itthon kevéssé gyakori
zenei stílust, a swinget képviseli. Megszólalásában külön erős
hangsúlyt kap a klarinét-hang és
az ahhoz kapcsolódó regiszterek
tónusai és színei. Fritz József
alapító klarinétos, valamint Oláh
Szabolcs gitáros és Soós Márton
bőgős, Pintér Zoltán zongorista
és Adamecz József dobos alkotják a zenekart. Első albumukon
többek között Charlie Parker,
Paul Desmond, George Gershwin, Lennie Niehaus és Green
Heyman feldolgozások hallhatók. A koncert előtt id. Varnusz
Xavér zongoraművész balatoni
fotográﬁáiból nyílik kiállítás.

meg a szövegíró?
Esetleg jó lett volna, ha értik,
hogy az unoka mit mond?
Vagy eszükbe jutott, hogy a
„Gyes” időszaka alatt jó lenne
tanulni valamit?
Biztos, hogy sokan kerültünk
már ilyen vagy olyan helyzetbe!
Persze, akkor megfogalmazódott bennünk a gondolat: Nyelvet kell tanulnunk!
Volt, aki el is kezdte, de aztán
valamiért abbahagyta! Volt, aki
el se kezdte, de maradt benne a
gondolat: „El kellene kezdeni!”
A nyelvtanulásra sokféle módszer létezik! Persze a legjobb az
lenne, ha a könyvet, szótárt odatennénk a párnánk alá, és míg
alszunk, a szavak, a nyelvtan
berepülne fejünkbe.
Amíg ezt a módszert ki nem találják, addig talán próbálják ki a
„Czifra Speed” módszert!
Kemény munka, következetes
számonkérés, gyors tanulás!

Az Obsitos zenekar évadnyitó
őszi koncertje
(2009. szeptember 20. 18 óra
– KMO Műv. Ház)

RENDEZVÉNYEINK AZ ÉV ELEJÉN:

A KMO Művelődési Házban
2008 elején alakult meg a
nyugállományú hivatásos zenészekből álló honvédségi fúvós
zenekar. Azóta több nagy sikerű
koncertet adtak az intézményben és zenéltek a kerületben
megtartott szabadtéri ünnepi
rendezvényeken is.
Évadnyitó őszi koncertjükön
ismét szeretnék bemutatni a közönségnek magas szintű hangszeres tudásukat. A nevezetes
történelmi indulókon kívül ezen
az estén más, népszerű dallamok
is felcsendülnek Erkel, Kodály,
Vavrinecz, Kling, Webber műveiből. Minden bizonnyal ismét
nagyszerű zenei élményben lesz
része a zenés műfaj iránt érdeklődő közönségnek.
Ó AZ A FRÁNYA NYELVTANULÁS!
Voltak már olyan kellemetlen
helyzetben, amikor az utcán egy
turista angolul érdeklődött valami felől és a „Yes” szón kívül
semmit sem tudtak mondani?
Vagy mérgelődtek már azon,
hogy miért az angol és miért
nem a magyar, a számítógép
nyelve?
Esetleg szerették volna megérteni egy kedvenc sláger szövegét,
amit galád módon angolul írt

2009. szeptember 6. vasárnap
15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Búcsút int az ősz a nyárnak...
Szeptember 11. péntek 18 óra
ELŐTÉR GALÉRIA
id. Varnus Xavér fotókiállítás
megnyitója „Kenesei hangulat”
címmel. A kiállítás megtekinthető: 2009. október 18-ig
Szeptember 11. péntek 19.30 óra
JAZZ CLUB
Fritz Jazz Band - “Ősz New
Yorkban” - 2001. 9/11. emlékkoncert
Szeptember 14. hétfő 18 óra
ÉLETMÓDKLUB
Shelton életkombináció – ételkóstoló. Előadó: Tóth Lívia
Szeptember 16. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Őszi szonáta
A Tárt Kapu Színház őszi gálaműsora saját versekkel, sok
zenével. A Tárt Kapu Színház
előadásain a részvétel díjtalan!
Szeptember 18. péntek
20-23 óráig
KÁNAÁN KLUB
Kánaán koncert
Egy Kánaán Klub Kánaán koncert nélkül?!... :-) Talpalávaló és
szíven szúró” dallamok a roma

WWW.KMO.HU
kultúrából.
„Mókus” Szirtes Edina - ének,
hegedű, Balogh Guszti - ének,
szájbőgő
HU-MORZSÁK
Humoros jelenetek, bohózatok...
„Golyó” Harna Péter - nagy humorzsák, „Kicsi” Ónodi Gábor
- kis humorzsák.
· Süti, ropi, tánc, móka, kacagás...”
Szeptember 19. szombat 11 óra
KOLOMPOS EGYÜTTES
koncertje táncházzal
Szüreti mulatság
Szeptember 19. szombat
21-03 óráig
SALSA BULI

2009. augusztus 19.
Középhaladó: csütörtök 18-20
óráig és szombat 10-11 óráig
Haladók: hétfő 17.30-19.30
óráig és szombat 9-10 óráig
Ingyenes bemutató óra: szeptember 12. szombat 11 óra
Első foglalkozás: szeptember 7.
HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20
óráig. Ingyenes nyitó előadás:
szeptember 23-án 18 óra
Első foglalkozás: szeptember
30.
Haladó csoport: szerda 18-20.30
óráig.
Első foglalkozás:
szeptember 9.
JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő I. - 5 éves kortól: kedd,

PROGRAMOK
18-19 óráig
középhaladó csoport: kedd,
csütörtök 19-20 óráig
haladó csoport: kedd, csütörtök
20-21 óráig
Első foglalkozások:
szeptember 8.
Új kezdő csoport indul szeptember 15-én
Kubai rumba - reggaetón,
afro, folclorico
szerda 20-21 óráig
Első foglalkozás: szeptember 9.
Gyerek salsa 14 éves korig:
péntek 17-18 óráig
Első foglalkozás:
szeptember 11.
Salsa women style – női salsa
péntek 18-19 óráig
Első foglalkozás:
szeptember 11.

haladó: szerda 19-20 óráig, péntek 18-19.30 óráig és szombat
11.30-13 óráig
Ingyenes nyílt óra és bemutató:
2009. szeptember 12. 11-13
óráig
Beiratkozás: A nyílt órán és
szeptember hónapban a tanfolyami napokon
Első foglalkozás:
szeptember 12.
ÚJDONSÁG!!!!
GOYU-RYU KARATE
kedd 19-20.30 óráig, péntek
18.15-19.45 óráig
Ingyenes próbaedzés és beiratkozás: szeptember 4. 18 óra
LATIN TÁNC
hétfő 16.30-17.30 óráig

Szeptember 20. vasárnap 18 óra
OBSITOS ZENEKAR KONCERTJE
Évadnyitó őszi koncert
Népszerű dallamok, történelmi indulók: Erkel, Kodály,
Vavrinecz, Kling, Webber műveiből

ETKA JÓGA
kedd, 17.30-19 óráig
Első foglalkozás: szeptember 8.
GERINCTORNA
kedd, 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig
Minden hónap 2. csütörtöki órája intimtorna gyakorló óra.
Első foglalkozás: szeptember 3.
- az első foglalkozás díjtalan!
HASTÁNC - 12 ÉVES KORTÓL
Kezdő: szombat 11-12 óráig

KLUBOK:
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor
KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig
MÁGNES SZÍNHÁZ
gyermek színjátszó-musical
stúdió
csütörtök, péntek, vasárnap
- csoportbeosztás szerint
Nyílt óra és bemutató:
szeptember 13. vasárnap, 15 óra
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig

AGYKONTROLL TANFOLYAMOK
A KMO BAN
Október 10-11.
és 17-18. szombat-vasárnap
FELNŐTT AGYKONTROLL
TANFOLYAM
Ingyenes tájékoztató előadás:
2009. szeptember 29. 17 óra
Október 17-18.
szombat-vasárnap
GYERMEK AGYKONTROLL
TANFOLYAM

TANFOLYAMOK

BABA-MAMA TÁNC
3 hónapos kortól – 3 éves korig
szerda 9.30-10.30 óráig
Első foglalkozás: szeptember 9.

TAI JI GUEN
hétfő: 18-20 óráig
Első foglalkozás: szeptember 7.

ISMERETTERJESZTÉS

Szeptember 26. szombat 1
1-21 óráig
MIHÁLY NAPI BÚCSÚ

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
Fiúk jelentkezését is várjuk!
Kezdő: hétfő, csütörtök 16-17
óráig.
Haladók és versenyzők: hétfő,
szerda, csütörtök 16-20 óráig
Első foglalkozás kezdőknek:
szeptember 17.,
haladóknak és versenyzőknek:
augusztus 31.
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csütörtök 16.30- 17.30 óráig
Kezdő II. - 7 éves kortól: kedd,
csütörtök 17.30-18.30 óráig
Középhaladó - 10 éves kortól:
péntek: 15-17 óráig
Haladó - 14 éves kortól: péntek:
17-19 óráig
Beiratkozás: szeptember 3. 1718 óráig és szeptember 4. 16-17
óráig
Első foglalkozás:
szeptember 8.
PILATES TORNA
hétfő, szerda 17.30-19 óráig
Első foglalkozás: augusztus 31.
RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos
foglalkozások!
kedd 9.30 és 10.15 óra
Első foglalkozás: szeptember 8.
SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
kezdő csoport: kedd, csütörtök

SZILVA RAJZISKOLA
éves kortól
szerda: 17-18 óráig
Első foglalkozás: szeptember 9.
TÁNCOLÓ TALPAK
TIPEGŐ KORTÓL
csütörtök: 9.30-10.30 óráig
Első foglalkozás: szeptember
10.
VÁRANDÓS TÁNC
szerda 10.30-11.30 óráig
Első foglalkozás: szeptember 9.
A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.
ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
kezdő: kedd 18-19 óráig és
csütörtök 18-19 óráig
középhaladó: szerda 18-19
óráig, péntek 16.30-18 óráig és
szombat 10-11.30 óráig

Beiratkozás és ingyenes nyílt
óra: 2009. szeptember 14. hétfő
16.30 óra
Első foglalkozás:
szeptember 21.
MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
Ovisoknak: heti 2 óra (csoportbeosztás szerint)
Haladó csoport - alsó tagozat:
heti 3 óra, versenyzőknek: heti
8 óra. Beiratkozás: 2009. szeptember hónapban
Első foglalkozás:
kezdőknek október 5.
versenyzőknek augusztus 30.
MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról
kedd, csütörtök 19.15-20.45
óráig
Első foglalkozás: szeptember 1.
SHAOLIN KUNG FU
szerda 18.30-20.30 óráig
Első foglalkozás: szeptember 2.

ANGOL NYELVTANULÁS
- GYORSAN!
Czifra Speed módszerrel!
Már néhány hónap alatt beszélhet angolul!
A Czifra Speed módszer ismertetése és beiratkozás: szeptember 12. (szombat) 10 óra
Első foglalkozás:
szeptember 19.
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában
(Budapest XIX. ker. Kós Károly
tér 9.)
Önismeret a képzőművészet
eszközeivel. Rajzolás, festés,
kosárfonás...
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport:
hétfő 17-19 óráig.
Szenvedélytől szenvedsz?
Drog? Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés a 282-9826/0106-os
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!
WWW.KMO.HU
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APRÓHIRDETÉS

TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás,
javítás esetén. Megbízható, precíz
munka, garanciával, mérsékelt ár.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235,
06/20-415-1712

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.: 06/30-401-1029

Pedikűr, gyóygpedikűr, talpmaszszázs. Hívjon, házhoz megyek.
Bejelentkezés: 290-8842, 06/20377-1975

Konténeres sitt- és szemétszállítás
olcsón. Rakodással is. Sóder, homok,
termőföld. Tel.: 280-9059, 06/30-9968-316

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST,
BŐRKÁRPIT ÁPOLÁSÁT ÉS AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK.
MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.:
06/70-50-20-131

Nyílászárók javítása, tetőterek beépítése, egyedi több funkcionális gyermekágyak, konyhák, gardróbok, fa
burkolatok készítése garanciával. 30
év gyakorlattal. Te.: 06/30-583-5893

SZOLGÁLTATÁS

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131

Festőmester vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, hosszú távú
garanciával, közületeknek is. Tel.:
285-2882 vagy 06/30-251-5872

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere, nadrág
felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig.
Bp., XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.:
282-4247

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

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

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel.
Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény!
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542

Teljes körű központi fűtés, víz-,
gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc -k, wctartályok, kádak,
csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 06/30-9-826-269

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk.
Tel.: 280-0502, 06/30-315-9919

Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást, családi házak szigetelését,
színezését, lomtalanítást, konténer
rakást, ablakcserét, kisebb munkákat,
garanciával, ingyenes árajánlattal.
Tel.: 06/30-33-12-170
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. Tel.:
06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 2823153, 06/70-215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres). Sóder, homok, föld
megrendelhető. Tel.: 282-1201,
06/30-942-9460

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI
MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. TEL.: 06/20-933-8634,
282-24-98
Bútorkészítés egyedi méretben,
egyéni elképzelések alapján, Bosch,
Siemens, Teka háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid
határidő, garancia. Tel.: 06/70-2096081

Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák
stb. Tel.: 06/30-961-3794

Épület és bútor asztalos munkák,
ajtó-, ablak méretre gyártva, konyhabútor, szobabútor, beépített szekrény,
lépcsők, korlátok, galériák, kerti
építmények. Tel.: 06/70-364-9697

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig,
bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és tereprendezést is vállalunk!
Kerületieknek 10% kedvezményt
biztosítunk! Telefon: 06/30-3457130

Törtarany vásárlása 2800- 3600
Ft között. Tekintse meg a Googleban a Lui’s galériát. E-mail:
lakatos@mconet.hu. Keressen fel a
II. Margit körút 51-53. Lui’s Galéria.
Tel.: 316-3651,

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. Teljes körű ügyintézés az
árajánlattól a beépítésig. Német
Kömmerling, 5 - 5 év garancia, 3
rétegű üveggel, K = 0,6- 0.8 hő- és
hangszigetelés, 25%, 30%, 33%
akciós kedvezménnyel. Szakszerű
beépítés. Cím: XX. Nagysándor J. u. 50, Tel.- fax: 284-0550,
mobil: 06/70-949-7690, E-mail:
pesterzsebet@zoldotthon.hu
Mindennemű parkettás munkát,
parketta csiszolás, lakkozás, átrakás,
új parketta lerakása, lamináltozás
anyaggal is, garanciával. Tel.: 7082789, 06/205-202-689
Házhoz megyek, gyógypedikűr,
manikűr, teljes test (nem szex) és
talpmasszázs. Ildikó, tel.: 295-3998,
06/20-335-5653
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS,
gázkészülékek javítása, cseréje,
gázmű engedélyezés. Nagy László,
épületgépész, tel.: 06/30-944-6513
VARRÁS! Vállalom nadrágok,
szoknyák felhajtását; függönyök,
ágyneműk varrását; zippzárak cseréjét, mindenféle varrómunkát! 30
éves gyakorlattal! Rövid határidővel,
FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalommal! Elérhetőség: 06/20-2963555
Megoldás dél-pesti gyors szerviz.
Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!Tel.: 285-3488, 06/30950-1717, www.megoldasszerviz.hu

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

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.

Bádogos és vízvezetékszerelő
munkák, fürdőszoba felújítások,
javítások, ereszcsatornajavítások.
Tel.:06/20-391-5982, 291-92-39

Munkájára igényes festő és kőműves
vállal teljes körű felújítást: festés,
gipszkartonozás, burkolás, tereprendezés, takarítás. IGÉNYES MUNKA
OLCSÓN! Tel.: 06/30-832-9092

Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák. Régi, megsérült kedvenc
könyveit, családi iratait újrakötöm,
illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor,
tel.: 281-4249, 06/30-931-5840
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469327

Betörés ellen ajtórács, ablakrács,
hevederzár, zárcsere. Nyári akció!
Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény!
Tel.: 276-2985, 06/20-772-0403
Takarítást vállalok, megbízható,
precíz munka. Tel.: 708-1998, reggel
7- 8.30- ig.

IDŐS HÖLGYEKNÉL TAKARÍTÁST, BETEGÁPOLÁST VÁLLALNÉK A KÖRNYÉKEN. TEL.:
281-4220
Autógépműhely,
Minden
típusú autó és motor felújítása,
főtengelyköszörülés, hengerfej javítás, fékdob- féktárcsa szabályozás.
XX. Pesterzsébet, Nagysándor József
u. 95. Tel.: 283-1082
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.: 15 M Ft, kép megtekinthető:
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.:
06/70-4192-705
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 +2
félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 szobás
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami
különálló, 75 nm-es, kétszobás,
cirkós, 150 nöl-ös kerttel. Ára: 17,2
M Ft, vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
A KERÜLETBEN KERESEK ÉS
KÍNÁLOK ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT. TEL: 06-20-3644237 AJÁNLATOK: www.ilonalak.
hu
XIX. WEKERLE TELEPEN 6
LAKÁSOS KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ
HÁZBAN FÖLDSZINTI, VILÁGOS, 50 NM-ES 2 SZOBÁS (KÜLÖN BEJÁRATÚAK) KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS,
GÁZKONVEKTOROS
FŰTÉSŰ,
SZÉP ÁLLAPOTÚ,
JÓ BEOSZTÁSÚ ÖRÖKLAKÁS
IRÁNYÁR 14.000.000 FT ELADÓ.
FEDETT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ,
TÁROLÓ, PINCE,
KERTRÉSZ
TARTOZIK A LAKÁSHOZ TEL.:
06-20-364-4237
MÉG TÖBB
AJÁNLAT: www.ilonalak.hu
KISPESTEN CSENDES HELYEN
KULTÚRÁLT SZINTELTOLÁSOS
NÉGYEMELETES HÁZBAN 68
NM-ES 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS,
ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ
BEOSZTÁSÚ GYORSAN KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS PINCERÉSSZEL 9.900.000 FT ELADÓ.
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A HÁZ
PANELPROGRAMOS.
LIFTES HÁZBAN 53 NM-ES 1+2
FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES, ÚJ
NYÍLÁSZÁRÓS
ÖRÖKLAKÁS
8.500.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20364-4237 MÉG TÖBB AJÁNLAT:
www.ilonalak.hu
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, Telefon:
06/20-427-4559
Keresek és kínálok házakat, lakásokat, házrészeket, telkeket és bérleményeket. Hívását köszönöm! Tel.:
06/30-218-9697
Egy udvaron belül 3 házrész eladó
Kispesten a Kisfaludy u.-ban. Családi házas, csendes részen. 62 nm-es:
12 M Ft, 42 nm-es: 9,5 M Ft, 35 nmes,: 7,5 M Ft, 25 nm-es: 6,5 M Ft.
Nincs közös költség! Egyedi fűtésű,
jó állapotú, sürgős! Tel.: 06/70-3193427
Eladó egy garázs a Zrínyi és Jókai
utca közötti garázssoron. Tel.: 06/30450-7272
Négyemeletes társasházban saját
hőközponttal rendelkező, 75 nm-es,
1 + 3 félszobás, étkező, gardróbszobás öröklakás teles körűen felújított,
villany-víz - gáz, minden. Új burkolatok, parkettázva, kövezve. Egyedi
megoldású fürdőszobával, felújított
konyhával, kültéri- és beltéri nyílászárók cseréje megoldva. Klímás,
erkélyes, pincével. Lehetőség van
garázs vásárlásra is. közös költség
8160 Ft. Tel.: 06/70-319-3427
Kispesten 1 + 2 félszobás lakás kiadó. Tel.: 06/70-252-9188
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, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es, családi ház, 2 külön
lakrésszel, 2 + 2 fél szobás, garázs +
MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9 M. Ft. Telefon: 377-6989, 06/
30-975-9572, megtekinthető: http://
www.startapro.hu/ingatlan_alberlet/
lakoingatlan/csaladi_haz/777906
BALATONAKARATTYÁN, A 100
NÖL TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, RENDEZETT
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 SZOBA,
NAGY KONYHA, FÜRDŐSZOBA,
KAMRA. PINCÉZETT + PADLÁS
FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHERMENTES, AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ! ELŐ-

HIRDETÉS
KERTES + SAJÁT KÚT - LEHET,
HOGY CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 20
M FT. TEL.: 06/70-319-3427
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 37 nm-es, világos nagy
étkezőkonyhás lakás eladó. Iá: 9 M.
Ft. Tel.: 243-1484
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, telefonUPC, 340 nöl., panorámás telekkel,
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.:
06/30-219-1235, 06/30-251-9135
Kispest kertvárosban a Pozsony u.ban, tulajdonostól eladó egy 125 nöles teleken, 85 nm-es, összkomfortos
családi ház. Iá.: 26,8 M Ft. Tel.:
06/20-295-1437
Hunyadi utcában tulajdonostól eladó
53 nm-es, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti öröklakás, a VII. em.-en. Iá.:
10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-908-5964
Kispesten, három szintes, kétgenerációs, önálló családi ház, fúrt kúttal,
automata locsolás, több extrával, áron
alul eladó. Tel.: 06/20-491-6223
Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól 80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz, villany,
csatorna pince van. ABC- kisboltok,
buszmegálló 300 méterre. Tel. (este):
06/70-516-4701
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó,
salgó polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 280-1923
(Ady E. - Toldy sarok.)
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd
központjához és az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es, 6 szoba +
nappali családi ház, amely két generáció részére is alkalmas. Az udvaron
többfunkciós melléképület, medence, szaneszli, két garázs található.
Irányár: 30 millió Ft. Érdeklődni:
06-30/389-8579
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, eladó egy rendezett 400 nmes telken lévő 75 nm-es, 2 szobás,
de könnyen 3 szobássá alakítható,
normál állapotú ház, egy 80 nm-es,
felújítandó épülettel együtt, ami
felújítás után a házzal összenyitható, így akár két generáció részére is
alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft. Tel.:
06-20-476-7176
Vennék Wekerlén 4 -es hátsó lakást,
6 lakásos szélső szeparálható lakást,
vagy kettes lakást. Tel.: 06/20-4274662, biro.agnes9@upcmail.hu
Kispesten, tulajdonostól eladó kétlakásos családi ház. 4 + 1 szoba, 150
nm-es telek. Ára: 25,8 M. Ft. Tel.:
06/70-525-6650
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Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagy
konyhás, beépített konyhabútorral,
felújított, járólapos, parkettás lakás
eladó vagy elcserélnénk kisebbre.
Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239

Eladó wekerlei tetőtér beépítéses
80 nm-es (3+2 szobás) cirkófűtéses
ikerházfél csendes helyen, kerttel,
tárolóval 35 millióért Tel.: 06/30 652
8788

Wekerlén, tulajdonostól eladó 2 szobás, 56 nm-es, egyedi fűtéses, vízórás,
alápincézett, klímával, korszerű nyílászárókkal felszerelt, kocsibeállási
lehetőséggel, kerttel rendelkező
lakás. Tetőtér felé bővíthető. Iá.: 24
M Ft. Tel.: 06/20-414-2018 Ingatlanközvetítők ne jelentkezzenek!

Eladnám kispesti első emeleti 53 nmes, 1 + 2 félszobás, erkélyes lakásomat, 9,8 M Ft-ért. Második emeleti,
53 nm-es, 2 szoba hallos, erkélyes
lakásomat, 9,5 M Ft-ért és 5. emeleti
2,5 szoba hallos, 60 nm-es, erkélyes
lakásomat, 10 M Ft-ért. Mind a három házban ÖKO Plusz program
keretében fűtéskorszerűsítés folyik.
Tel.: 06/30-459-7835

Wekerlén, tulajdonostól, négylakásos
társasházban hátsó lakás Baross utca
csendes részén eladó. 75 nm, tetőtér
beépítés, modern stílusban teljesen
felújított, közvetlen kertkapcsolat,
dupla garázs nagy pincével. Iá.: 29
M. Ft. Tel.: 06/20-391-2233
Kispesten a József Attila utcában, 4
emeletes panel ház I. emeletén, egy
felújított, 27 nm-es garzon eladó.
Ára: 7,9 M. Ft. Esetleg Pest - Pest
környéki csere is lehetséges. Tel.:
06/30-285-0947
XIX. Kispesten, eladó családi házat
vagy lakást KERESEK, lehet felújítandó is. Tel.: 06/20-397-4055
Kispesti garzon, 32 + 4 nm., erkélyes, panorámás, metrónál, alacsony
rezsivel eladó 7,5 M. Ft-ért. Tel.:
06/20-806-0460, 357-3742
Mátrai, fenyves panorámás, téliesített, fürdőszobás nyaraló 6,9 M Ft-ért
eladó vagy budapesti garzonra cserélhető. Tel.: 06/30-388-5414
Eladó Kispest centrumában, József
A. utcában, 4 emeletes ház I. emeletén, egy felújított, 27 nm-es garzon,
7,9 M. FT.-ért, vagy elcserélném
Templom téri 18 nm-es garzonra, de
más megoldás is érdekel, Pest, Pest
környéki kis ház - házrész, lakás.
Tel.: 06/30-285-0947
Kispest Fő utcai önkormányzati 1
+ 2 félszobás lakásomat nagyobb
önkormányzati lakásra cserélném.
Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-9724962
Eladó 59 nm-es, nagy konyhás,
vízórás, IX. emeleti, napfényes,
tehermentes lakás, azonnal költözhető. Ára: 7,8 M. Ft. Tel.: 282-4419,
06/70-967-5189
Tulajdonostól eladó! Kispest kertvárosában 7 éves, 24 lakásos, zárt,
parkosított, játszóteres, kertes társasházban, 66 nm-es, cirkófűtéses,
vízórás, alacsony rezsijű lakás + saját
parkoló és pince. Iá.: 17,9 M Ft. Tel.:
06/70-579-5110
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2
félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2
szobás önkormányzati lakásra. Tel.:
06/30-670-48-67

K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
MEGÉRI AZ ÁRÁT! WEKERLEI
KÉTLAKÁSOS HÁZ KÉTSZINTES, 90 NM., DUPLAKOMFORTOS, NAPPALI + 3 SZOBÁS,
ÍZLÉSESEN
ÁTALAKÍTOTT,
RÉSZBEN
PADLÓFŰTÉSES,
KÍVÜLRŐL
HŐSZIGETELT
LAKRÉSZE, NAGYON IGÉNYESEN GÉPESÍTETT - BEÉPÍTETT KONYHÁVAL, FEDETT
TERASSZAL, ÓRIÁSI GARÁZSZSAL, TÁROLÓVAL, KERTRÉSSZEL 34,5 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
HIGGYEN
A
SZEMÉNEK!
WEKERLEI CSENDES KÖZBEN, KÉTLAKÁSOS HÁZBAN,
KÉTSZINTES, NÉGYSZOBÁS,
87 NM: CIRKÓFŰTÉSES, HÁZRÉSZ 25,8 M. FT. REKLÁMÁRON ELADÓ!
EZT LÁTNI KELL! WEKERLEI
SZÉP UTCÁBAN, 12 LAKÁSOS
HÁZ EMELETÉN, KÜLÖNLEGES, HÁROM SZINTES LAKÁS:
5 SZOBÁS, 87 NM. ERKÉLYES,
CIRKÓFŰTÉSES,
KITŰNŐ
ÁLLAPOTBAN, KONYHABÚTORRAL, AUTÓBEÁLLÓVAL,
KERTTEL 24 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 %
ÁFA NINCS!
KÓS KÁROLY TÉR 13.
k.ingatlan@freemail.hu
TEL: 348 0335, 06/70/536 58 57,
06/20/53 00 165
www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
Elcserélném Kispest Fő utcai, VI.
emeleti öröklakásomat, amin banki
tartozás van, hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-3261
Eladó Kispesten, téglaépítésű I.
emeleti, 2 szobás, egyedi, (cirkó) fűtéses, vízórás, műanyag nyílászárós
lakás. Csendes, nyugodt környéken.
Telefon: 06/20-375-4223 Irányár:
11,5 M Ft.
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KIADÓ LAKÁST KERESEK! Tel.:
06/70-252-9188

Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70243-4850

Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok. Tel.: 281-3648

Wekerlén 3 szobás, 66 nm-es, földszintes felújítandó, öröklakás, 2
lakásosban, beépíthető tetőtérrel, 4
szobás dupla komfortos, garázsos,
öröklakások eladók, Tel.: 06/30-9905389

Alsó tagozatos tanulók korrepetálását, tehetség fejlesztést vállal
tapasztalt pedagógus. Telefon:
06/20-372-5443

Heti néhány órás elfoglaltságra (esti
órákban) leinformálható, megbízható
középkorú hölgy gyermekfelügyeletet, óvodából vagy iskolából elhozással együtt is vállalnék. Megözvegyültem, szeretném magam elfoglalni.
Tel.: 06/20-5867-420

Wekerlén 4 szobás házbérlet garázzsal. Kispesten önkormányzati
üzlethelyiség eladó. 4 lakásosban
tetőteres, garázsos, első lakás eladó.
Tel.: 06/30-990-5389
Jókai utcában, két szoba, összkomfortos ház, szép, csendes környéken
eladó! (Gázfűtés + cserépkályha)
Érdeklődni: 06/70-931-1086
XIX. kerületben/ vagy József Attila
lakótelepen, 1,5 - 2 szobás lakást
keresek, kertrésszel, gépkocsi beállóval/ erkéllyel vagy loggiával. Tel.:
06/20-414-2018
Eladó Szécheny u-ban 1 + 2 félszobás, erkélyes, ﬁatalosan felújított V.
emeleti lakás. Iá.: 10,1 M Ft. Akár
gépesítve is. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
Kispesten a kertvárosban, Bóné András utcában, 3 szintes, 2 generációs
családi ház eladó, 39.9 M. Ft-ért.
Tel.: 06/70-408-2628
Kiadó Kispest Wekerlén, 52 nm-es,
két szobás lakás. (kert van). Gázkonvektoros fűtés, gázbojler, külön
vízóra. Europark, Határ út 5-10 perc
sétára. Ár: 60.000 Ft + rezsi és közös
ktsg. Két havi kaució szükséges. Elérhetőség: 0620/326-34-93
KIADÓ Wekerle telepen, 6 lakásos
társasházban, 55 nm-es, 2 szobás,
kertes, garázsos, részben bútorozott
földszinti lakás, közelében bevásárlóközpontok, jó tömegközlekedés,
csendes helyen. Ára: 80.000 Ft +
rezsi/ hó + 2 havi kaució. Tel.: 06/30595-0598
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. ALAPOKTÓL
A FOLYÉKONY BESZÉDIG.
EGYÉNILEG, PÁROSAN ÉS KIS
CSOPORTOKBAN. Tel.: 06/30858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal
rendelkező, nyelvterületen is járt,
oroszul is jól beszélő nyelvtanár
itthon oktat és felkészít nyelvvizsga
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása
matematikából és más tantárgyakból.

MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára, felvételire, érettségire felkészítés minden korosztálynak. Tel.:
06/30-726-4205
NÉMET/ ANGOL, kis létszámú,
kezdő és haladó csoportokban, beszéd centrikus órák, évtizedes gyakorlattal, szeptember 21.-étől, Erzsébeten, már 6 éves kortól! Jelentkezés:
06/70-3600-838
ÁLLÁS
Kispesti bejáratott fodrászüzletembe
megbízható, ügyes fodrászt keresek.
Tel.: 06/70-31-555-39
Jövedelem kiegészítés, marketing
munka, egyéni időbeosztás, magas
kereseti lehetőség. Molnár Tibor,
Tel.: 06/70-397-0353
EGYÉB
130 x 65 -ös fregoli, 200 x 200 -as és
100 x 200 -as gépi perzsa eladó. Tel.:
214-7564
Kézi fény-, szín- és ion terápiás
készülék, valamint univerzális kézi
autó mosó eladó. Tel.: 214-7564
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók.
Gombbehúzás megvárható. Ady
Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosi- és
Kádár- rendszer papírrégiségeit,
levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga László,
tel.: 280 3116

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló
szülők és gyermekeik számára.
Problémáiddal nem vagy egyedül,
gyere és beszéljük meg! Foglalkozások és programok péntek délutánonként a VII. Wesselényi u.-ban.
Klubvezető: Rónyai Éva, 06/30285-7595
Megbízható Wekerlén élő család
életjáradékot ﬁzetne szintén wekerlei
idős néninek vagy bácsinak. Tel.:
06/20-207-9579
Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. Tel.: 06/20956-4084. Nem vagyok kereskedő.
Antik tálaló szekrény, olasz, rozsdamentes mosogató, szobakerékpár,
betongerenda, ágyneműtartós rekamié diófából, kárpitozott szék eladó.
Tel.: 281-2553
Eladó egy ipari Textima 3 szálas
interlock varrógép, kitűnő állapotban. Iá.: 40.000 Ft. Tel.: 280-2212
Eladó bordó plüss sarokgarnitúra, kihúzhatós, ágyneműtartós, (5 részes),
fotellal és puffal, olcsón. Érd.: 7072084, 06/70-9400-873
Felül fagyasztós kombi hűtőszekrény, 3 égős gáztűzhely, termosz,
mobil klíma berendezés, asztalok,
székek, ablakrács eladó. Tel.: 06/30324-0661

Eladó gyermek forgószék, férﬁ váltós kerékpár, nagyméretű pálma kb.
2,5 m. magas, éjjeli szekrény. Tel.:
06/30-606-8955
Eladó gombkészítő prés, szerszámokkal, kellékekkel. Fehér zománcos öntött vas fürdőkád, hibátlan
állapotban, 10.000 Ft-ért. Henger
alakú 16 L-es, vörös réz edény 6.000
Ft-ért. Budmill hátitáska 3.000 Ft-ért.
Tel.: 3783-986
ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL 2004-ES FEKETE YAMAHA XJR 1300–AS 1251 CM3-ES
4 HENGERES, 9000 KM-T FUTOTT
KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ,
ALIG HASZNÁLT, GARÁZSBAN
TARTOTT
MOTORKERÉKPÁR
IRÁNYÁR 1.590.000 FT. VIZSGA:
2011.04.-IG, EXTRA: BUKÓCSŐ,
CSOMAGTARTÓ, RIASZTÓ. TELEFON: 06-20-364-4237
25 literes kisprés, szőlődaráló, 50 literes hordók, ballonok, demizsonok,
csapok, mustfokoló eladó. Telefon:
280-7081
S.O.S 51 éves, független, nő idős
embereknek segítene! Házvezetés,
stb. Pedagógiai, Egészségügyi gyakorlattal. Wekerlei, telefon: 06/30675-9964
24 nm-es új, szürke padlószőnyeg
áron alul 8000 Ft-ért Eladó! 220 x
160 cm barna mintás szőnyeg 3000
Ft-ért Eladó! Tel.: 281-2250, 06/70225-2003
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES
ADATBÁZISSAL és színvonalas
rendezvényekkel! Telefon: 42059-58

APRÓHIRDETÉS DÍJA:

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

15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges
könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes,
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú,
4 polcos, + egy ónémet íróasztal.
Külön és egyben is. Telefon: 06/70319-3427

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449, 06/20-330-3785
FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6.
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. szám alatt,
vagy az Üllői út 250. szám alatti hirdetőirodában.

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett
100 % bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték, 10 kg- os csomag, könnyű tisztántartás. 450 Ft/
csomag. www.fabrikettalas.hu Tel.:
06/70-9-400-555

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.

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai 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. augusztus 27. www.kispest.hu
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