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Befejeződtek a
nyári felújítások a
kerület nevelésioktatási intézményeiben. A korszerűsítésekre 320 millió
forintot költöttek.

Őrző-védő céggel kötött
megállapodást az
önkormányzat a kiemelt
közterületek közbiztonságának növelésére.
Mi a véleményük a
frakcióknak az új
kezdeményezésről?
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Augusztus végén
elkezdődött a Hunyadi
utca rekonstrukciója
az Ady Endre út és a
Nagykőrösi út között.
Az utat várhatóan
október 15-én helyezik
forgalomba.
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ASZFALTOZÁS

Felújítják
a Hunyadi utcát

Elkezdődött augusztus 24-én a Hunyadi utca rekonstrukciója az Ady Endre út és a Nagykőrösi út között. A
munkálatok az útburkolat felmarásával indultak, amit
aszfaltozás és járdafelújítás is követ majd. A megvalósítás alatt félpályán haladhat a közlekedés, az út várható
forgalomba helyezése október 15.

A

Magyar Aszfalt kivitelezésében újul
meg a Hunyadi utca elhasználódott
útpályája az Ady Endre út és a Nagykőrösi út között – tájékoztatta a Kispestet a
Fővárosi Önkormányzat. A felújítás ideje
alatt a több mint 1 kilométeres szakaszon
mindkét irányban fenntartják a forgalmat,
ahol az autósok
és az autóbuszok
félpályán közlekedhetnek. A forgalom
irányítását jelzőőrök segítik.
A
munkálatok
eredményeképpen
a Hunyadi utca régi
útpályája új aszfaltburkolatot kap,
elbontják a régi
burkolatot,
majd
szegélycseréket végeznek és aszfaltoznak a területen.
Megtudtuk, a rekonstrukcióval párhuzamosan a teljes
szakaszon járdafelújításra, valamint
a kapubejárók javítására is sor kerül.
A buszmegállókat,
mint
korábban
miden útfelújítás
esetében, itt is erősített aszfaltszerkezettel építik újjá, hogy
jobban ellenálljanak a forgalom terhelésének. Információink szerint a Hunyadi utca
felújításának költsége megközelítőleg 106
millió forint.
Lackner Csaba, a körzet önkormányzati képviselője lapunknak elmondta,
az úgynevezett „öreg Kispest” három
legfontosabb útja a Kossuth, a Nádasdy
és a Hunyadi utcák közül az első kettőt
nemrégiben újították fel, most a Hunyadi utcán volt a sor. Kiemelte, Kispest

sokat tett a rekonstrukció elindulásáért,
melynek idei megvalósítását – mint
fogalmazott – elősegítette az a tény is,
hogy mind a kerületet, mind a fővárost
szocialista-liberális koalíció vezeti, a
fővárosi közgyűlés támogatta a kerületi
felújítást.
Elekesné Ihász Ibolyától, a Kispesti
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda vezetőjétől
megtudtuk, jövőre
az Ady Endre utat
újítja fel a Főváros,
és hozzátette, az út
műszaki tervezése
már el is kezdődött.
A Fővárosi Önkormányzat 2005-ben
– a Podmaniczky
Program keretében
– útfelújítási programot indított, amelynek révén 2010 végéig megújul több
mint 530 kilométer,
a Főváros kezelésében lévő utak mintegy 53 százaléka. A
program részeként
idén 42 különböző útszakasz kap
új aszfaltburkolatot, amely összesen 35
kilométernyi új utat jelent Budapesten.
Ebben az évben elindult a következő évi
útfelújítási program előkészítése is, így
2010-ben további 75 kilométer fővárosi út
újulhat meg.
Kispesten a mintegy 33 kilométer hoszszúságú kerületi fő- és tömegközlekedési
úthálózatból 2002 és 2004 között 7 kilométernyi, 2005-től a Podmaniczky-program keretében mintegy 20 kilométernyi
burkolatának javítását végezték már el.

Iskolák és óvodák:
rajtra készen
Befejeződtek a felújítások
a kerület nevelési-oktatási
intézményeiben. Mintegy
320 millió forintot fordított az önkormányzat a
korszerűsítésekre.
Az idénre tervezett komplex épületrekonstrukció
egy iskolát és két óvodát
érintett, de mindenhol
végeztek felújítási, karbantartási munkákat.

A

z Ady iskola Nagysándor utcai szárnya
teljesen átalakult a tanévkezdésre. A
megújult épületet dr. Molnárné Ruszinkó
Mária igazgató és Horváth Zoltán, a korszerűsítést koordináló VAMÜSZ vezetője
mutatta meg Gajda Péter polgármesternek, Vinczek György alpolgármesternek,
Szemők Gábor képviselőnek és Nagy
Péter humánszolgáltatási igazgatónak az
augusztus 26-i intézménybejáráson. A
falakat szigetelték, az ablakokat és a belső nyílászárókat kicserélték, felújították a
vizesblokkokat és a fűtési rendszert, kifestették a folyosókat és a tantermeket. Jövőre
innen indul és a főépület rendbetételével
folytatódik a komplex felújítás második
üteme. Az idei munkálatok csaknem 55
millió forintba kerültek.
z Arany Óvoda három szakaszosra
tervezett modernizációjának első része
is befejeződött: a három vizesblokk elkészült, és felújították az udvart is, ahová az
ősz folyamán egy kétmillió forint értékű
játszóvárat is felszerelnek. A kerület egyik
legrosszabb állapotban lévő épületének tel-

A

jes rekonstrukciója két év múlva fejeződik
be, jövőre a csoportszobák kerülnek sorra.
Kész a tavaly kezdett komplex felújítási
program első intézménye, a Mese-Vár
Óvoda. Tavaly már mintegy 50 millió forintot költött a kerület az épületre. Most
a hat csoportszoba, a logopédiai helyiség,
az emeleti irodahelyiség teljes felújítását,
a beépített szekrények javítását, az emeleti
ablakok cseréjét és a festést végezték el.
Szétválasztották a konyha és a gyermekmosdók melegvízellátását, hőfokszabályozót építettek be, új szennyvízcsatornát és
locsolóvíz-hálózatot építettek ki, áthelyezték az ivókutat, és elektromos zárat kapott
a kapu. A rekonstrukció utolsó szakasza
közel 40 millió forintba kerül.
iemelt fontosságú munka volt idén
nyáron a Kós iskola fűtésrendszerének cseréje. Mintegy 50 millió forintból
teljesen megújult a tetőtéri kazánház és az
alagsori hőközpont, a szükséges elosztó
és szabályozó rendszerekkel, valamint az
elektromos szereléssel és vezérléssel. A
gondnoki lakásban egyedi fűtést alakítot-

K

tak ki, és fűtési távvezeték-hálózatot építettek ki a tanuszoda-tornaterem és iskolai
hőközpont között.
ispest harminc intézményében végeztek tisztasági festést, több helyen részleges épületgépészeti felújítást, kerítésjavításokat és egyéb karbantartási munkákat.
Az Árnyas Óvoda tagintézményeibe öt
galériát építettek. Az Arany Óvoda mellett
az Eötvös és a Berzsenyi óvodák, valamint
a Móra iskola udvarainak rendbe tétele is
sorra került idén, a Mórában a napokban
fejeződik be a játszószerek alatti részek
burkolása ütéscsillapító gumival és a növényszigetek kialakítása.
légedett vagyok a látottakkal” – öszszegezte a tapasztalatokat a polgármester az intézménybejárás végén. „Év
elején vállaltuk, hogy a nevelési-oktatási
év kezdetére befejezzük az intézmények
felújítását, s most látom, hogy határidőre
mindenhol készen leszünk. Jó munkát végeztek a kivitelezők” – jelentette ki a Kispestnek, hozzátéve: a komplex felújítási
program jövőre folytatódik.
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Civil
pályázat

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.
(Legutóbbi lapszámunkban a
lehetséges pályázók köre tévesen jelent meg, a pontos kiírást
az alábbiakban olvashatják – a
Szerk.)
A pályázatra jelentkezhetnek
mindazon Kispesten működő, és a kispesti közéletben
tevékenykedő kispesti illetőségű öntevékeny lakossági
szervezetek (kivéve politikai
pártok), amelyeket a bíróság
a pályázat beadását megelőzően 2 éve nyilvántartásba vett.
A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 14.
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.
Részletek a www.kispest.hu-n
olvashatók.

AUGUSZTUS 20.
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Az államalapítást
Szociális tábor
ünnepelték Kispesten
Hagyományosan a nyugdíjasház kertjében tartotta augusztus 20ai ünnepségét az önkormányzat. Az államalapítás alkalmából
rendezett megemlékezésen a Teatrum Hungaricum adott műsort,
Vinczek György alpolgármester mondott ünnepi beszédet.

A

Himnuszt követően Szent
István
államszervezői
nagyságát méltatta beszédében
az alpolgármester. Kiemelte
első királyunk egyensúlyteremtő képességét, együttműködést kereső, befogadó
magatartását. Azt mondta, ez

Vinczek György alpolgármester,
az ünnepség szónoka

megszívlelendő üzenet mindazok számára, akinek ma is
fontos az állam és a civil társadalom együttműködése.
„Felelősek vagyunk azért,
hogy államalapítónk példáját
követve részesei és formálói
legyünk a szabad nemzeteket
egyesítő Európának. Mi itt
Kispesten, az ország számunkra legbecsesebb földdarabján,
immáron két évtizede ezzel

a felelősséggel igyekszünk
megteremteni és támogatni
az alkotó közösségeket és intézményeket, amelyek hagyományainkat és nemzeti értékeinket megőrizve dolgoznak

Kispestért, a nemzetért” – fogalmazott Vinczek György,
majd Márai Sándort idézve
kívánt szeretetteljes és békés
ünnepeket a megjelenteknek.
A folytatásban Kiss Andrea,
Mucsi Sándor, Ligeti Attila
és Lukács András, a Teatrum
Hungaricum művészei adtak
zenés irodalmi műsort. A
közönség Szilágyi Domokos,
Petőﬁ Sándor, Reményik
Sándor, Ady Endre, Tompa
Mihály, Illyés Gyula, Vajda
János, Dsida Jenő és Reviczky
Gyula költeményeiből hallhatott összeállítást.
A műsor után Gajda Péter polgármester és Vinczek György
az önkormányzat nevében,
majd Burány Sándor országgyűlési és dr. Balogh Pál fővárosi képviselők, valamint
a kerületi pártok, egyházak,
intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték
el koszorúikat Szent István
szobra előtt a nyugdíjasház
kertjében. A műsor a Szózattal
ért véget.

ADOMÁNY

Tanszerekkel teli táskák

Adományokat osztott augusztus 27-én a Budapesten élő magyar és külföldi állampolgárok által alapított Lions Club Thomas Mann szervezet.

A

karitatív akcióba bekapcsolódott a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ is, ügyfélkörükből választották ki azt a tíz rászoruló
kispesti gyereket, akik az idei
tanévben kezdik meg általános
iskolai tanulmányaikat. A kisdiákok tanszerekkel megtömött
iskolatáskákat kaptak ajándék-

ba, melyeket Hunyadi Marika,
a szervezet alapító tagja, valamint Anke von Schroeter elnök
adott át a gyerekeknek.
A hátizsákokban többek között komplett felszerelésekkel
teli első csomagok, tolltartók
íróeszközökkel, ecsetek, festékek, de még ajándék macik is
lapultak. Lukács Balázsnétól, a

Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjétől megtudtuk, a
szervezet már évek óta támogatja a kerületi rászorulókat,
évente több karitatív akciót
is szerveznek: karácsonykor
élelmiszert, a szeptemberi iskolakezdéskor taneszközöket,
tanév közben pedig ruhaneműket osztanak.

Augusztus 14-től 23-ig mintegy harminc kispesti általános iskolás diák üdült az önkormányzat a káptalanfüredi táborában.
A térítésmentes nyaralást 2008-ban biztosította először a kerület a szociálisan rászoruló gyerekek számára.

A

z idei második szociális
táborba már a tavalyinál tízzel többen érkeztek:
az iskolák 3-3 diákot javasolhattak. A gyerekekre az
Eötvös iskola három pedagógusa felügyelt. Augusztus 18-án Vinczek György
alpolgármester, Nagy Péter
humánszolgáltatási igazgató
és Lukács Balázsné, a gyermekjóléti szolgálat munkatársa is meglátogatta a tábort.
Elmondták, számos program
gondoskodott arról, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat a nyaralás 10 napja alatt.
A kézműves foglalkozások,
ügyességi játékok, sportversenyek és strandolás mellett
gyalogtúra és hajókirándulás
is színesítette a palettát. A
táborozás alatt jutalomkupo-

Kispesti gyerekek az önkormányzat káptalanfüredi táborában

nokat „gyémántokat” gyűjthettek a gyerekek, melyekkel
az utolsó napi táborzáró ünnepségen ajándékokra licitálhattak.

5

FELHÍVÁS

Bolyai
matematika
verseny

Idén már az egész ország területén megrendezésre kerül
a Bolyai Matematika Csapatverseny, amelyen azonos
iskolába járó 3-8. osztályos
tanulók
évfolyamonként
szerveződő négyfős csapatai
vehetnek részt (egy iskola
akárhány csapatot indíthat).
A verseny első, megyei/körzeti írásbeli fordulójában a
négy diák közösen dolgozik
a feladatokon, majd a legjobb
csapatok az országos döntőn
már írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak. Tavaly
több mint 17 000 diák vett
részt a megmérettetésen.
Az első forduló időpontja:
október 16. (péntek), 14
óra 30 perc. Nevezni szeptember 18-ig lehet a www.
bolyaiverseny.hu oldalon,
illetve a saját matematika
tanárnál. (A csapatokat szülők is benevezhetik.) Bővebb
információ a fenti honlapon
és az iskolákban kapható.
NAGY-BALÓ ANDRÁS
TASSY GERGELY

ELISMERÉS

Pedagógiai díjjal tüntették ki
a kispesti képviselőt
A

z oktatás érdekében
hosszabb időn át kiemelkedően végzett munkájáért
augusztus 20-a alkalmából
Trefort Ágoston-díjjal tün-

Szujkó Szilvia Hiller István oktatási és kulturális minisztertől
vette át a díjat

tették ki Szujkó Szilviát, a
Közművelődési,
Oktatási,
Sport, Ifjúságpolitikai és

Egészségügyi Bizottság elnökét. Az önkormányzati
képviselő az ünnep előtti
napon vehette át az elismerést Hiller István oktatási
és kulturális minisztertől az
Iparművészeti Múzeumban
rendezett ünnepségen.
Szujkó Szilvia 11 éve vezeti
az önkormányzat oktatási és
kulturális bizottságát. Miniszteri kitüntetését a szakma javasolta és a polgármester támogatta. „Meglepett az
elismerés, de nagyon örülök
neki. Jóleső érzés tudni,
hogy a szakma is értékeli tevékenységemet” – mondta a
Kispestnek a képviselő.
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EGÉSZSÉGÜGY

Költöznek a gyermek
szakrendelések

A Táncsics utcai gyermek szakrendelőből a kardiológia, az ortopédia, a nőgyógyászat, a bőrgyógyászat, a pulmonológia és a neurológia már augusztus 17-én
átköltözött az Ady Endre út 122. alatti felnőtt rendelőintézet 3. emeletén kialakított
rendelőkbe. A kardiológián és a nőgyógyászaton már augusztus végén fogadták
a gyerekeket, a többi tört óraszámú szakrendelés szeptember elsejével indult.

A

z új rendelők kialakítását
az intézet saját műszaki
dolgozói végezték el. Az
új szervezeti egységek beköltözése a központi épületben
működő szakrendeléseket és a
betegellátást nem érintette – tájékoztatta a Kispestet a Kispesti Egészségügyi Intézet gazdasági igazgatója. Avramcsev
Pétertől megtudtuk, a pszichiátria az egyeztetések alapján a
Kispesti Családsegítő Szolgálat Táncsics utcai épületében
kap helyet, a családsegítő két
berendezett helyiséget bocsát
a pszichiátria rendelkezésére.
Jelenleg a működési feltételek
megteremtése, a telefon-, és
informatikai hálózat kiépítése
folyik, az átköltözésre ezen a
héten kerül sor. Az igazgató
szerint a Tárt Kapu Színház
művészeti tevékenysége a
KMO-ban megoldható. Elmondta, az egyéb terápiás
tevékenységek elhelyezéséről
jelenleg is tárgyal az intézet,
végső megoldást az jelent, ha
a Dobó Katica utcában kialakításra kerülő Pszichiátriai
Centrumba költözik majd a
teljes pszichiátria.
Tárgyalások folynak a fogászat végleges helyének kijelöléséről is, mivel az Eötvös
iskolába való áthelyezést az
ÁNTSZ szakmai kifogásokat
támasztva nem engedélyezte
– tájékoztatott az igazgató.
Avramcsev Péter utalt rá, hogy
az önkormányzat képviselőtestülete júniusban 7,5 millió
forint támogatást hagyott jóvá
az átköltözésre, így ennek az
összegnek a ﬁgyelembe vételével kell végleges megoldást

Átköltöztek a gyermek szakrendelések
a Kispesti Egészségügyi Intézetbe

találni. Egyik lehetőség szerint a Madách utcai fogászatot
bővítenék, a másik szerint a
központi épületben működő
felnőtt fogászat mellett helyeznék el a gyermekrendelést
– tette hozzá.
A Táncsics utcai épület bezárá-

sa és a szakrendelések költöztetése évente megközelítőleg
15 millió forint megtakarítást
jelent az intézetnek. A lépést
az egészségügy ﬁnanszírozási
rendszerének április 1-jével
történt gyökeres átalakításának hatásaival indokolta

a gazdasági igazgató. Mint
mondta, emiatt valamennyi
egészségügyi intézet ﬁnanszírozása lényegesen romlott, a
bevételkiesés a kispesti intézményben mintegy 100 millió
forintot jelent éves szinten.
Hozzátette: ennek ellentételezése csak a működési költségek drasztikus csökkentésével
lehetséges. A költségek lefaragására programot dolgoztak
ki, ennek része a Táncsics
utcai szakrendelő végleges
bezárása is, amely egyébként
az intézet hosszú távú tervei
között is szerepelt.
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GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

Vannak jó döntések is

„Az Ady Endre utat a Fővárosi Önkormányzat Podmaniczky
Programja keretében 2010-ben újítja fel.”

M

ostanában a fővárosi
közgyűlés házatájáról
szinte csak a balhékról
hallani. BKV-s végkielégítések, a Margit-híd felújításának
ügye, koalíciós villongások. A
felháborodás, különösképpen
a BKV végkielégítés ügyében,
mindenképpen jogos és teljesen érthető. Az is, hogy a sajtó
és a közvélemény is kemény és
elkeseredett hangon taglalja az
ügyet. Nem csak a tény miatt
elkeserítő azonban, hogy szinte csak a botrányokról hallani,
hanem azért is mert a fővárosi
közgyűlés munkája nem csak
erről szól, vannak bizony olyan
pozitív ügyek, melyeket ezek a

gyalázatos események elnyomnak, melyekről nem szól senki,
pedig legalább ilyen fontosak.
Kispest szempontjából két
ilyen kiemelkedően fontos
döntése is volt az elmúlt hónapban a fővárosnak Az egyik
a Nagykőrösi út zajvédelmével
volt kapcsolatos. Az illetékes
szakbizottság kiírta azt a közbeszerzési eljárást, melynek
eredményeként
kivitelezőt
talál a testület a zajvédőfal építésére, így valóság lehet több
ezer ember régi vágya, és megépülhet végre a fal. Reményeink szerint a sikeres eljárásnak
köszönhetően év végén elkezdődhet az építkezés. A másik

régi gondja Kispestnek az Ady
Endre út állapota. Az Üllői út
után a második legforgalmasabb útja a kerültnek. Az Üllőit néhány éve teljes hosszában
felújítottuk, az Adyval viszont
évtizedek óta nem jutottunk
dűlőre a fővárossal. A vita az
út tulajdonjogi kérdései körül
zajlott. Az út egyik szakasza
(ahol BKV járművek járnak)
a főváros tulajdonában és
kezelésében volt, a másik a
kerületében. Na, ezért néz úgy
ki, ahogy. A teljes szakasz
felújítását nem vállalta senki,
eddig. Még tavaly sikerült
Hagyó Miklós főpolgármester-helyettessel megállapodni

arról, hogy a főváros átveszi
a teljes szakasz tulajdonjogát
és kezelését és 2010-ben fel
is újítja azt a Podmaniczky
Program keretében. A legutóbbi közgyűlés alkalmával
szinte egyhangúan szavaztak
ellenzéki és kormánypárti
képviselők erről a kérdésről,
így ez a régóta várt rekonstrukció is valóra válhat végre.
Szóval történnek jó dolgok is
a főváros házatáján, és akkor
még a Budapesti Egészségügyi Modellről, a térrekonstrukciókról, a teherforgalom
korlátozásáról és sok apró, de
lényeges kérdésről még nem is
beszéltem.
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Miből és hol
lesz stadion?
R

itkán adatik meg, hogy
fociszerető emberként
úgy szurkolhassak magyar csapatnak, hogy annak
esélye legyen továbbjutni a
Bajnokok Ligájában. Most
több év után újraélhettem ezt
a bizsergető izgalmat a Debrecen jóvoltából. Persze jobb
lett volna ezt az izgalmat a
Honvéd kapcsán újra érezni,
de idén erre nem volt esély.
Ha már így alakult, jó érzéssel
szurkoltam a Debrecennek,
sokadmagammal, és nem
hiába. Olyan szépségdíjas gólokkal ment tovább a csapat,
amelyik bármelyik európai
nagycsapatnak
becsületére
vált volna.
Így kerültem egy táborba Orbán Viktorral. Vele fociügyekben nem szívesen vitatkoznék,
hisz ismert, hogy második
vonalbéli játékosként, edző-

ként vitathatatlan jártasságra
tett szert, jómagam ezen a
téren legfeljebb lelkes amatőr
vagyok. De most a meccs után
nem csak a játékról beszélt
ország-világ előtt, hanem
egy debreceni stadionról is,
és ezek a mondatai viszont
vitathatóak. „Egy stadion elférne Debrecenben” – kezdte
a riporter, íme Orbán Viktor
válasza: „ Nézze, én a Kósa
Lajos polgármester úrral
megállapodásba voltam már
a 2002-es választás előtt, csak
azt elvesztettük, így aztán
nem lett stadion. De most újra
meg vagyok állapodva vele.
Tehát, hogyha a hadiszerencse
mellénk szegődik, akkor Kósa
Lajossal közösen tető alá fogjuk hozni azt a stadiont, amit
egyébként megérdemel az a
város. Most tényleg nem az
okoskodás időpontja ez, de

ha valaki most kiszámolná,
hogy Debrecen városa menynyit veszít azon, hogy a most
következő mérkőzéseket nem
Debrecenben rendezik meg,
és nem csak a futballt szerető
közvélemény, hanem az ottani
szállodások, a vendéglátósok,
sorolhatnám tovább, tehát
maga a város, akkor nyilvánvalóan egy stadion megépítése
az nem kiadás, hanem egy értelmes befektetés.”
Na most ezzel több baj is van.
Kezdjük először is az üzleti
részével. Az hogy van már,
hogy máshol – például Kispesten a tulajdonos épít, újít
fel stadiont (ha van rá pénze),
Debrecenben pedig az adóﬁzetők pénzét fektetjük be? Az
hogy van már, hogy egy ilyen
befektetés egyedül a debreceni szállodások, vendéglátósok bevételét kell, hogy

gyarapítsa? Az milyen már,
hogy Kósa Lajossal Orbán
Viktor „meg van állapodva”,
de Gajda Péterrel és már polgármesterekkel nem? A kispesti vendéglátósok az smafu?
És mi lesz Ferencvárosban,
Angyalföldön, Miskolcon és
sorolhatnám?
Ez a gondolatmenet világos és
egyértelmű. Ha nyer a Fidesz,
akkor a baráti polgármesterek
városa stadiont kap az adóﬁzetők pénzéből, máshol pedig
lesz, ami lesz. Na ez az, ami
elfogadhatatlan. Mert lehet
mondjuk olyat mondani, hogy
ahol van teljesítmény ott az
üzleti szférát kisegíti az állam.
Olyat nem, hogy az állam ott
segít, ahol van egy haver, és
megállapodtunk vele. Ehhez
szerencsére azért a Kispestnek szurkolóknak is lesz még
egy-két szava.

Lengyelországi út Hirdetmény
Az MKEH Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság „Budapest, XIX. ker.
Tóth Árpád u. 4. 164679/32
hrsz. alatti ingatlanok villamos energia ellátása, 0,4kV-os
kábel létesítése” tárgyban vezetékjogi határozatot hozott.
A határozat megtekinthető az
önkormányzatunk hirdetőtáb-

Négynapos kirándulást szervezett Lengyelországba a
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat augusztus 20-23. között. Az érdeklődők – köztük
Tóth Tibor önkormányzati
képviselő is – jártak Krakkóban, Olsztynban, Ketrzynben,
valamint Zakopaneban is.
Molnár Ferenctől a kisebb-

ségi önkormányzat elnökétől
megtudtuk, minden évben
szerveznek lengyel túrákat,
Tóth Tibor hozzátette, az
elmúlt évek során a kerületi
lengyel kisebbség révén számos kispestinek nyílt lehetősége megismerni a lengyel
kultúrát, az ország nevezetességeit.

láján (XIX. Bp. Városház tér
18-20.), a hozzá kapcsolódó
tervek a XIX. ker. Kispest
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági
Irodában. (Szilágyi József tel.:
3474-918).
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
KÖZBIZTONSÁGI IRODA
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A közterületek őrzéséről
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M

indannyian örömmel tapasztalhatjuk, hogy kerületünk
közterületei folyamatosan fejlődnek, szépülnek. Nemrég került
sor a Városház tér és a Kossuth tér
teljes átépítésére, újraparkosítására, de a közelmúltban újult meg a
Templom tér és környéke is. Előbbi
két esetben örömünket tovább növeli az a körülmény, hogy mindez
a változás adóforintjaink felhasz-

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)
említett köztereken rongálás jeleit
tapasztalják, valamint azt, hogy
néhány, a padokat maguknak lakóhelyül választó személy a helyszínen végzi ﬁziológiai szükségleteit
– sokszor hölgyek és gyermekek
szeme láttára – és ebből fakadóan
vizelet- és ürülékbűz árasztja el a
környéket. Eme kényszer szülte
körülmény hatására önkormányzatunk vezetősége lépésre szánta
el magát és őrző-védő vállalkozást
bízott meg a környezet rendjének
fenntartására a lakók és az arra
közlekedők érdekében. A folyamatos rendőri jelenlét nem megoldható az említett helyeken, de
nem is volna célszerű jól képzett
rendőröket alkalmazni e feladatra,
ezáltal kivonva őket a bűnüldözési
tevékenység végzése alól. Elegendőnek tűnik a biztonsági őrök

hatásköre is, akik kora reggeltől
éjszakáig járőröznek, és remélhetőleg puszta jelenlétükkel távol
tarthatják a rendbontókat. Természetesen az őrzés-védés pénzbe
kerül kerületünknek, ugyanakkor
bizton állíthatom, hogy a ráfordított anyagiak megtérülnek, hiszen
felügyelet nélkül hagyva a parkokat, jóval többe kerülne a rongálási
károk folyamatos kijavítása, a növények újratelepítése, nem is beszélve a bosszantó körülményekről, amelyet a szennyezés okozna.
Alkalmanként sokat tehetünk mi
magunk is a rend megőrzéséért, ha
nem hagyjuk szó nélkül a szemünk
láttára történő rongálást és más, a
köz rendjét megzavaró szabályszegést. Így tovább élvezhetjük a
szépet, megőrizhetjük agyagi és
esztétikai értékeinket.

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

A

z utóbbi években szokássá
vált, hogy az állami rendezvényeket nem a rendőrség,
hanem különböző magáncégek
biztosítják. Ugyanígy kialakult
az a hihetetlen gyakorlat is, hogy
a Honvédség laktanyáit nem katonák, hanem mindenféle őrző-védő

cégek védik. Hozzáteszem: mindezt jó pénzért…Ez amellett, hogy
tragikomikus, egyben botrányos
is. Tünete a rosszul (amúgy MSZP
módra) irányított állam tehetetlenségének és szétesésének. A jog
szerint ugyanis egyedül az állam
rendelkezik az intézkedés (igazoltatás stb.) és a fegyverhasználat
legális lehetőségével. A magáncégek nem. Tehát ez a megoldás
nem lehet hatékony, viszont drága!
Most Kispesten is hasonló kísérlet
szemtanúi vagyunk. A szocialista
vezetés egy magáncégnek ﬁzet
közpénzből. Ők ettől várják a közbiztonság javulását. Mi nem. Szerintünk inkább a rendőrséget és
a kispesti közterület felügyeletet

kellene jó gazda módjára, gazdaságosan és hatékonyan működtetni,
nem pedig nagy pénzeket ﬁzetni
ki magánzsebekbe. Eközben pedig
a rendőrséget az MSZP-kormány
százas nagyságrendben vezényli
ki teljesen békés rendezvényekre
talpig fegyverzetben, miközben a
rablások és az egyre brutálisabb
egyéb bűncselekmények elkövetőinek üldözésére alig jut ember
és pénz. Alapvető változásra van
tehát szükség a közbiztonság
területén (is). Ha a Fidesz kap
lehetőséget, akkor visszaállítjuk
az évtizedeken át jól működő körzeti megbízotti posztokat (vagyis
elérhető közelségben mindenhol
lesz rendőr). A rendőr határozot-

tan intézkedhet majd (beleértve a
fegyverhasználatot is), nem kell
attól tartania, hogy majd neki kell
magyarázkodnia, miért is lőtt „szegény” bűnözőre (de csak a bűnözőre!). Vagyis ismét tekintélye lesz.
Mindezt úgy, hogy az emberek
adóforintjait nem magánzsebekbe
tömködjük, hanem a rendőrség
– és a katonaság – rendbetételére,
megerősítésére és fejlesztésére
fordítjuk. Mert Magyarországot
(és Kispestet) nem egy cég módjára kell irányítani, hanem úgy, mint
családunk ügyeit. Hisz Magyarország és Kispest az otthonunk,
a hazánk. Mi pedig nem egy cég
alkalmazottai, hanem a magyar
nemzet tagjai vagyunk.

ket nem becsülik meg, szándékos
károkozással, lopással, rongálással teszik tönkre a megújult
tereket. Megrongálják a szökőkutat, kiszedik a virágokat, stb.
Jó esetben mondhatnánk, hogy
majd a rendőrség illetve a térﬁgyelő rendszer megvédi ezeket a
tereket, ám a rendőri állomány
létszáma ilyen méretű őrzést nem
tud biztosítani. Szóba jöhetne
még a közterület-felügyelet, de
mivel a kerület nem rendelkezik
saját közterület felügyelőkkel,
így ez sem segíthet. Nem maradt

tehát más, mint az őrző-védő
szolgálat alkalmazása. Erre kerül
most sor 4 hónapon keresztül
próba jelleggel, s az eredmények ismeretében dönt a kerület
a további megoldásról. Jó lenne,
ha a közállapotok eljutnának
arra a szintre, hogy ilyenekre ne
legyen szükség, ha egyes emberek inkább örülnének ezeknek e
fejlesztéseknek, és nem tennének
bennük kárt. Az így felszabaduló
pénzt pedig további fejlesztésekre, a kerület további szépítésére
tudnánk elkölteni.

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

N

em örülök annak, hogy őrzővédő szolgálat őrzi a kerületi
kiemelt közterületeket. Nem örülök, mert ennek a pénznek más,

sokkal jobb helye is lenne. Nem
örülök, ugyanakkor támogatom,
s ennek oka elgondolkodtató. A
kerületi önkormányzat amellett,
hogy stabilizálta a kerület költségvetését és pozitív mérleget
produkált, nem kevés pénzt költ
a közterület fejlesztésére. Ezeket
a több tízmillió forintos kiadásokat, illetve ezek eredményét
lépten-nyomon tapasztalhatjuk
a kerületben. Fokozatosan a kiemelt közterületeink megújultak,
megszépültek. Ugyanakkor sajnos valakik ezeket a fejlesztése-
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Őrző-védő céggel kötött megállapodást az önkormányzat a kerületi kiemelt közterületek közbiztonságának növelése érdekében. Mi a véleményük a frakcióknak a kísérleti jellegű, új kezdeményezésről?

Fekete László (MSZP)
nálása nélkül, közcélú felajánlás
eredményeként valósult meg. Ezek
a kiemelt közterek kitűnő helyszínül szolgálnak a szabadban megpihenni vágyó időseknek és friss
levegőn játszani, szórakozni vágyó gyermekeknek és szüleiknek
egyaránt. A Városház téren a legkisebbektől a legnagyobbakig élvezhetik a csodálatos környezetet,
a szökőkút látványát az árnyat adó
fák lombjai alatt, de jó elidőzni a
Kossuth téren és a templomok környékén is. A kulturált környezetet
tisztelni tudó, esztétikai élmények
iránt fogékonyak szeretnének még
sokáig részesülni ebből az élményből, ezért vigyáznunk kell ezekre a
közös értékeinkre. Sajnos azonban
nem mindannyian vagyunk ezzel
így. A környéken lakók jogos felháborodással panaszolták, hogy az
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V

egyes érzelmekkel vettem
tudomásul a hírt, amiről a
kispest.hu honlapról értesültem:
magán vagyonvédő céget bérelt
fel a városháza a felújított köztereink védelme érdekében. Olvasom a polgármester nyilatkozatát,
miszerint „az együttműködés

egyelőre kísérleti jellegű, a júliustól októberig tartó időszak alatt
reggel hét órától éjfélig fognak
naponta járőrözni a cég munkatársai a Kossuth, a Templom és
a Városház tereken, valamint a
Fő utcában.” Talán elfeledkezett
arról, hogy a Wekerletelepen
két új teret létesítettünk az önkormányzat nem kis összegű
hozzájárulásával, a környéken
lakók társadalmi munkájával és
a Wekerlei Társaskör Egyesület
kezdeményezésére és tervezőszervező munkájával. A Győri
Ottmár teret a múlt, a Bárczy
István teret ez év tavaszán. Mindkettőt megrongálták. A Bárczy
István téren még szinte meg sem

Hirdetmény
A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság 2008. nov.
3-i ülésén határozatot hozott a
Nádasdy u. – Vas Gereben u.
kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakításának
engedélyezési-kiviteli terveinek elkészítésére.
Kerületi megbízására a tervek
elkészültek. A terv szerint a
csomópontban 1 262 m˛ szilárd burkolat kerül átépítésre,
szegélyek korrekciójával, térkő
burkolatú járdák átépítésével, a
járdák akadálymentesítésével,
középsziget
kialakításával.
Szükséges a közműszelvények
át-, ill. szintbehelyezése a vízelvezetés megoldásával. A terv
részét képezi a közvilágítás
fejlesztése, ill. a zöldfelületeket érintő munkálatok is, mely
során 5 db fa kivágása, pótlása
szükséges.
Egyeztetéseket,
jóváhagyásokat követően a tervező a tervet engedélyeztetésre
benyújtotta.
Értesítjük a tisztelt ügyfeleket
(ingatlantulajdonos, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogszerű használó, akinek in-

gatlanát a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel
érinti, ingatlana a közlekedési
létesítmény területével közvetlenül határos, vagyonkezelő,
közművek tulajdonosa (kezelője)), hogy a Bp. XIX. ker.
Polgármesteri Hivatal megbízásából eljáró Road-Line
Bt. (tervező) kérelmére, a Bp.
XIX. ker. Nádasdy u. – Vas
Gereben u. kereszteződésében létesítendő körforgalom
építésére az engedélyező határozatot a Budapest Főváros
Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály kiadta.
A határozat a polgármesteri hivatalban (XIX. Bp.
Városház tér 18-20. ) került
kifüggesztésre. A tervek ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodán
megtekinthetők, érdeklődni a
3474-918-as
telefonszámon
(Szilágyi József) lehet.
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
KÖZBIZTONSÁGI IRODA

kötött a beton, még el sem terjedt
az alkotás híre, midőn a wekerlei
építészeknek emléket állító harangokat máris megrongálták.
A Győri Ottmár tér egy évig állt
háborítatlanul az idetévedő idegenek és a nagykamaszok örömére.
Az előbbieket a tájékozódásban
segítette, az utóbbiak számára
kellemes találkahelynek bizonyult. Most, az István király ünnepét övező napokban a felállított
információs táblát súlyosan megrongálták, meglopták, részben
felgyújtották. Mindkét tér ellen a
támadás éjszaka történt, mindkét
esetben szemtanúk hívták a rendőrséget, mindkét esetben nem jöttek ki. A nappal járőröző magán

alkalmazottak mit tehettek volna?
Mit fognak tenni a polgármesteri
riportban megnevezett közterületeken az éjszakai rongálók ellen?
Mert ritka az olyan garázda, aki
az emberekkel teli tereken rongál,
aki a fényes nappalt választja
gonosz tettéhez. Ezért érzek vegyesen. Az egyik szemem sír:
a megszépített közterületeinket
alávalók továbbra is rongálhatják,
noha mi vagyonvédelmi céget
ﬁzetünk; a másik szemem nevet:
a jelenlegi polgármester nem úgy
cselekszik mint elődei. Ők, ha
építettek, szépítettek, kipipálták
programjuk egyik ígéretét, s ebek
harmincadjára hagyták a létrejött
vagyontárgyat.

Elektromos hulladék
begyűjtése Kispesten
Szeptember 26. (szombat) 8-15 óráig
Tisztelt Lakosok!
Kispest Önkormányzata és
az ÖKOMAT Elektronikai
Hulladék Hasznosítást Koordináló Kht. közösen meghirdeti kerületünkben a lakosság
számára a veszélyes hulladéknak minősülő elektromos
és elektronikai hulladékok
ingyenes begyűjtését. Az akció során szeptember 26-án,
szombaton 8-15 óra között
a kerületben az alábbiakban
felsorolt négy gyűjtőhelyen
adhatják le a Fe-Group Invest
Zrt. munkatársainak a működésképtelen, vagy leselejtezett elektromos és elektronikai hulladékaikat:
1.: a Vass Lajos Általános
Iskola mögötti, Bem J. u.
felőli parkoló,
2.: Jókai u. – Zrínyi u. közötti
parkoló (Üllői út mentén),

3.: Wekerletelep: Deák Ferenc
Gimnázium előtti terület,
4.: Kócsag tér.
Amennyiben az Önök háztartásában kidobásra szánt
elektronikai hulladék menynyisége meghaladja az 500
kg-ot, elszállítási igényét jelezheti személyesen a Fe-Group
Invest Zrt. munkatársainál,
vagy a 236-0506-os telefonszámon Garai Gabriellánál,
az ÖKOMAT Kht. munkatársánál. Ebben az esetben az
elszállításra a begyűjtési napot
követő héten, hétköznap kerülhet sor. Leadható minden olyan
gép, készülék, amely árammal,
vagy akkumulátorral, vagy
elemmel működött.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel
környezetünk megóvása érdekében!
ZÖLDPROGRAM IRODA
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

leg nem képesek önmagukról
gondoskodni. Teljes körű szolgáltatást biztosítunk: napi háromszori étkeztetés, szükség
szerint textíliával, ruházattal
való ellátás, heti egy alkalommal orvosi ellátás, folyamatos
nővéri ügyelet, mentális segítségnyújtás, hitélet gyakorlás, kulturális és rekreációs,
szabadidős programokon való
részvétel teszi komplexé az ellátást. Igényelhetik 12 hónapra, mely különösen indokolt
esetben, szakorvos javaslatára
meghosszabbítható. Jelenleg a
maximális kihasználtság mellett, 10 férőhellyel működik.

„Növelni szeretném a lakosság
elégedettségét”

Mennyire ismertek szolgáltatásaik a kerületben?

Tavasztól új igazgatója van a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálatnak, Balázs Piroskával eddigi tapasztalatairól és
legfontosabb terveiről beszélgettünk.
Kispest: Év elején vette át az
intézmény vezetését, és a hozzá tartozó tagintézményeket.
Miért vágott bele a feladatba?
Az eltelt hónapoknak mik a
legfontosabb tapasztalatai?
BALÁZS PIROSKA: Leginkább
az motivált, hogy az itteni feladatok révén sokkal szélesebb
spektrumú munkát tudok végezni, mint az előző munkahelyemen. Az intézmény jelenlegi struktúráját tekintve,
egyesített integrált intézmény,
melyben a szociális alapszolgáltatások és a szakosított
ellátások ötvöződnek. Klaszszikus példái ennek a szociális alapellátások esetében a
gondozási központjaink, ahol
az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek
nappali ellátása mindenhol 4
központban kerül biztosításra.
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat égisze alá hat telephely, illetve tagintézmény
tartozik: öt gondozási központ
és az Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthona, valamint az
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza.
Milyen nagyságrendű az ügyfélkörük?
BALÁZS PIROSKA: A mintegy
hatvanezer lakosú Kispesten
meglepő, hogy a ﬁatalok és a
gyermekek aránya magasabb,
mint a bel-budai és a pesti
belvárosi kerületekben. Az

elöregedés nem annyira sújtja
Kispestet. Jövedelmi viszonyaikat tekintve pedig átlagosnak mondható a lakosság
anyagi helyzete. Jelenleg havi
átlagban mintegy 600 ellátott
részére biztosítunk a szociális
szakosított- és alapellátás keretében szolgáltatásokat, ami
azonban nap mint nap változik, pl. vannak, akik kórházba kerülnek, vidékre utaznak,
ideiglenesen nem kérik a szolgáltatást, stb.
Mennyire írja elő jogszabály a
feladataikat, milyen a mozgástere ebben az önkormányzatnak, illetve az intézménynek?
BALÁZS PIROSKA: Törvényi
előírások garantálják az ellátásban részesülők számára,
hogy milyen szolgáltatásokat köteles az önkormányzat
biztosítani. Örömmel mondhatom, hogy amit előír a
jogszabály, szinte mindent
biztosítani tud Kispest Önkormányzata. Hozzáteszem,
ezen felül számos olyan többlet szolgáltatást is működtet
a kerület, amire nem kötelezi
jogszabály.
Milyen szolgáltatásokkal várják a kispestieket?
BALÁZS PIROSKA: Az idősek
nappali ellátásának keretében
–, amely Idősek Klubja néven
működik a kerületünkben, jelenleg öt gondozási központ-

ban – 8 órától 16 óráig tartó
nyitvatartással rendelkezésre
állnak munkatársaink klubtagjaink és az érdeklődők részére, akik leginkább idős koruk vagy egészségi állapotuk
miatt szabadidejük hasznos eltöltésére vágynak. A kulturált
érkeztetés mellett a rekreációs
tevékenységet társasjátékok,
különböző vetélkedők teszik
színesebbé. Segítséget nyújtunk a szociális ügyintézésben, a jogszabályokban való
eligazodásban, a személyre
szabott ellátás nyújtásában,
mely az életminőség emelését
szolgálja. Színvonalas kulturális rendezvényeket tudunk
nyújtani ellátottjainknak, további hasznos elfoglaltságot,
melyek a magány oldásában
szerepet játszhatnak. Lehetőség van a hitélet gyakorlására,
mentális gondozásra, valamint
életvezetési segítséget is nyújtunk. Újságok, könyvek, kártya, társasjátékok, TV, rádió,
DVD által segítjük a szabadidő
hasznos eltöltését. Ismeretterjesztő előadások, kirándulások, mozi, színház, és múzeum látogatás teszi színesebbé
a hétköznapokat. A klubban
lehetőség van tisztálkodásra,
saját ruházat mosására, vasalására. Egészségi állapot változása esetén lehetőség van a
házi segítségnyújtás igénybe
vételére átmenetileg, a klubtagság fel-függesztésével.
Nagyon kedveltek az idősek
körében a klasszikus klub-

BALÁZS PIROSKA: Alapvető
problémánk, hogy nincs még
önálló, saját honlapja a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnak. Terveink között szerepel egy olyan interaktív weboldal létrehozása, amelyen a
kérelmező, vagy a törvényes
képviselő minden információt
megtalál majd rólunk, valamint letöltheti az adatlapokat,
és akár chatelve is azonnal információkat szerezhet. Ezen
kívül szeretném, ha új, tartalmas prospektus is készülne
szolgáltatásainkról.
programjaink, mint például
a farsang, a nőnapi, az anyák
napi, a karácsonyi ünnep és
újévi köszöntő. Nyár elején
igen nagy sikerrel szerveztünk központi majálist, ilyenkor is szívesen fogadjuk „nyitottságunk” révén a lakosokat.
Mindezek mellett évente közös
kiránduláson vesznek részt a
klubtagjaink, pl. legutóbb Tihanyban.
Saját lakókörnyezetében házi
segítségnyújtást biztosítunk
azoknak, akik az önálló életvitel fenntartására saját erőből
nem képesek és/vagy róluk
nem gondoskodnak, illetve
akiknek nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátása nem biztosítható.
Legfeljebb napi négy órában
szakképzett gondozónőink a
gondozási szükséglet megállapítása után, a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási,
ápolási feladatokat látnak el,
valamint az ellátott higiénés
körülményeinek megtartását,
krízishelyzetek kialakulásának megelőzését, elhárítását
biztosítják. Gondolok itt a leg-

Mik a közeljövő legfontosabb
tervei?

Balázs Piroska intézményvezető
lterjedtebb gondozási szükségletekre, mint pl. étkeztetés,
mosogatás, mosdatás, fürdetés, inkontinenciás betegellátás, bevásárlás a legközelebb
eső üzletekből, kisebb takarítás, gyógyszerkiváltás, elkísérés az orvoshoz, sétáltatás,
személyi és társas, rokoni kapcsolatok elősegítésében való
közreműködés, mentális gondozás, stb.. A jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás szintén a
saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék használatára képes személy önálló
életvitelének fenntartása mellett felmerülő vészhelyzet elhárítását szolgálja. Közismert
nevén a„pánikgomb” életet
ment, életet hosszabbíthat. A
szigorú jogszabályi háttér betartásával a diszpécser központ, mint „vevő” készülék
útján a riasztástól számított

harminc percen belül a gondozónői segítség házhoz jön.
Az intézmény az előírtakon
kívül még számos szolgáltatást nyújt. Kiemelném a
„Tudás Ház”-ban működő információs szolgáltatást, ahol
a gondozási központok egy
munkatársa heti egy alkalommal 8 és 17 óra között szociális szolgáltatásokról, pénzbeni
és természetbeni ellátásokról,
azok igényléséhez nyújt információkat.
A szakosított szociális ellátások közül meg kell említeni
a Nyugdíjas Házunkban működő Időskorúak Átmeneti Gondozóházát. Felvételre
kerülhetnek az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek, akik kórházi ápolásra nem szorulnak, a családi gondoskodást átmenetileg
nélkülözik vagy más okból
saját otthonukban átmeneti-

BALÁZS PIROSKA: Szeretnénk
bővíteni a közkedvelt házi jelzőrendszeres segítségnyújtás
szolgáltatásunkat
Úgy látom lenne igény az
otthoni szakápolási szolgálat
életre hívására, amely már
máshol bevált ellátási forma,
de Kispesten jelenleg nincs.
Ez a szolgáltatás azért is lenne fontos, mert kiegészítené
a házi segítségnyújtást. Keretében saját lakásán olyan
egészségügyi
beavatkozásokra kerülhetne sor, mint
például vérvétel, sebtoilette,
dekubitus szakszerű ellátása, ﬁzikoterápiás kezelés, stb.
Ennek eredményeképpen nem
lenne szükség a szakrendelőkben sorba állni, hanem a
szakápolás jönne házhoz. Az
otthoni szakápolás természetesen orvosi rendelvényre
történne, beleértve akár az infúziós terápiát, gyógytornát,
logopédiai ellátást, valamint
olyan szakápolási feladatokat,
ami jelenleg a szociális gon-
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dozók kompetenciáját meghaladja. A megvalósításhoz a
fenntartó hozzájárulásán felül
az államháztartási regionális
hivatalnak a működési engedély módosítására, és anyagi
forrásra van szükség.
Fontosnak tartom, hogy a kispesti idősekkel, hozzátartozóikkal minél többet találkozzam, ezért fogadóórát tartok az
érdeklődőknek. Egyeztettem
az önkormányzat szakbizottságának elnökével, Lőrinczi
Györggyel, akivel közösen
háromhavonta péntekenként,
előzetes bejelentés alapján a
József Attila utcai Nyugdíjas
Házban tartunk fogadóórát.
Ezen kívül én minden hónap
második szerdáján 13 órától 15
óráig várom az érdeklődőket,
leendő ellátottjainkat a Segítő
Kéz épületében (Táncsics Mihály u. 7.), melyen nem tipikusan a panaszok meghallgatása
a célom, hanem inkább igyekszem életmód-javítási tanácsadással szolgálni a hozzánk
fordulóknak.
Emellett az idősek nappali
ellátását szeretném ötről hat
napra növelni, melynek megfelelő helyszíne a Nyugdíjas
Ház lenne, ahol folyamatos
nővéri felügyelet van, valamint a 90 férőhelyes klubban
megoldható lenne, hogy szombaton is legyen a szabadidő
hasznos eltöltésre alkalmas
program. Nemrégiben például
inkontinencia klubot szerveztem, ahol nagyon sok érdeklődő volt.
A jövőben fontos lenne a házi
segítségnyújtást igénylők számának növelése, valamint az
idősek nappali ellátását biztosító klub férőhelyéből átminősíteni férőhelyet demensek
nappali ellátására.
Tervezem
gyógyszerfutár
szolgálat bevezetését, térítésmentes gyógyszer és gyógytermék kiszállításával, egyben
tanácsadással, foglalkoztatás
szervező és mozgásterapeuta
alkalmazásával a szolgáltatások szélesítését és színvonalát
emelni.
Nem utolsó sorban pedig elengedhetetlennek
tartom
dolgozóim
megbecsülését,
továbbképzését, az ágazat
bérszínvonalának emelését,
a dolgozók hivatástudatának
megőrzését,
elmélyítését,
hiszen legfontosabb célom
növelni szolgáltatásainkkal
kapcsolatban a lakosság elégedettségét.
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KING GALÉRIA

Kiállítás

A Wekerlei Napok keretében a
King Galéria bemutatja „KépMutatók” című kiállítását. A
részt vevő művészek: Feyér
Mária festő, Kassai Károly
festő-graﬁkus művész, Rudas
Judit tűzzománc-művész, Lach
Sándor szobrász-graﬁkus művész. Műsor: Kovács Luca ének,
Feyér Ádám Szabolcs ének, gitár. Megnyitja: Feledy Balázs
művészeti író. Időpont: szeptember 12. (szombat) 16 óra.

FELHÍVÁS

„Hengersorosok”!
75. évforduló!
A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (volt Rudas László)
fennállásának 75. évfordulójára műsorral egybekötött találkozót szervez szeptember 17én 16 órakor a Pestszentlőrinci
Sportcsarnokban, amelyre az
összes régi tanárunkat, diákunkat és minden volt munkatársat
szeretettel várnak. Honlapunk:
www.plkik.sulinet.hu

Köszönjük!
Az Angol nyelvtudásért
Alapítvány (1191.Budapest,
Eötvös u. 13.) ezúton szeretné
megköszönni támogatóinak,
hogy a 2007. évi személyi
jövedelemadójuk
1%-ával
hozzájárultak az alapítvány
céljainak megvalósításához.
Az alapítványi támogatás öszszege: 747 264 Ft. A kapott
támogatást az alábbiak szerint
használtuk fel: sikeres ECDL
vizsgát tevők támogatása:
81 300 Ft; sikeres nyelvvizsgát
tevők támogatása: 136 500 Ft;
angliai tanulmányút támogatása: 80 000 Ft; osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári
táborok támogatása: 449 500
Ft. Összesen: 747 300 Ft.
A Hungária Diákalapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2007. évi jövedelemadójuk 1%-át részünkre
ajánlották fel. A befolyt összeget 152 686 Ft-ot állatkerti bérletre, jutalomkönyvekre, versenyek díjazására, ünnepségek
megszervezésére fordítottuk.

FELHÍVÁS

Kutatás
T

isztelt Szülő(k)!
A Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium támogatásával kutatási pályázatot
írt ki az országos fogyatékosügyi program (10/2006. (II.
16.) OGY határozat) támogatása érdekében, melyet cégünk
– a Marketing Centrum – nyert
meg. A pályázat címe: „A súlyosan-halmozottan fogyatékos
személyeket nevelők munkaerőpiaci helyzetének felmérése”.
A kutatás, illetve a program,
célja egy munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása a súlyosan-halmozottan fogyatékos
embereket nevelők számára.
Korábbi kutatások szerint az
érintett családok nevelési, gondozási kiadásai többszörösen
nagyobbak, mint az ép gyermekeket nevelő családok hasonló
kiadásai, ugyanakkor a gondo-
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SZABADIDŐ
zási feladatok ellátása erősen
korlátozza az egyik vagy mindkét szülő munkavállalási lehetőségeit. A fogyatékosságügyi
programban előírt feladat ezt a
problémahalmazt kívánja kezelni. A kutatás keretében reprezentatív felmérést készítünk
az érintett családok körében. A
kérdőíves adtafelvételre 2009
szeptemberében és októberében fog sor kerülni. Szeretnénk
Önöket is felkeresni. Kérem,
járuljanak hozzá ehhez, és szánjanak egy órát munkatársunk
fogadására, illetve a kérdések
megválaszolására. Válaszaikkal nagyban hozzájárulhatnak
egy valóban hatékony és eredményes program kidolgozásához, és ezzel nemcsak a saját
lehetőségeik fognak bővülni,
hanem az összes sorstárs család
lehetőségei is.
Kérem, jelezzék azt is, hogy
mely napok, illetve napszakok
lennének a legalkalmasabbak
az Önök számára. Az interjút
azzal a személlyel szeretnénk
elkészíteni, aki legtöbb időt
tölti a halmozottan sérült csa-

ládtag otthoni gondozásával és
fejlesztésével.
A Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet – mint
az ország legrégebben (1967.
óta) működő piac- és közvélemény-kutató intézete – az
adatvédelmi ombudsman által
jóváhagyott szigorú előírások
szerint kezeli a személyes adatokat, és az FSZK-val kötött
megbízási szerződésben teljes
titoktartási
kötelezettséget
vállaltunk minden érzékeny
adat kezelésére. A családi interjúkból származó adatokat
név, cím és egyéb személyi
azonosítók nélkül rögzítjük, és
csak és kizárólag összevontan
elemezzük.
Jelentkezésüket várjuk: Iván
Klári 0620/2869564 vagy klari.
ivan@marketingcentrum.hu
Egyéb
elérhetőségeink:
Marián Béla mobil: 06/30329-45-98,
telefon:
3329909, fax: 331-6343 email:
mbela@marketingcentrum.hu
MARIÁN BÉLA
kutatási igazgató

SZABADIDŐ

Mesék a Társaskörben
B

ölcsődéseket és óvodásokat várt augusztus 27-én
a Wekerlei Gyermekház és a
Wekerlei Társaskör Egyesület
közös programjára. A Gyermekházban Katona Bori vezetésével lekvárkóstolós nyárbúcsúztatót tartottak, melyet
bábelőadás és motorverseny is
színesített, majd a szervezők
átsétáltak a kicsikkel a Társaskörbe, ahol a Wekerlei Esti
Mesék programsorozat részeként rajzolás, és Gáspár Tamás
közreműködésével dalolás várta az apróságokat.

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

2009. szeptember 2.

SZEMÉT napi összegyűjtését,
elszállítását (6 500 Ft+áfa/hó/
kb. 500 m2 terület)
Továbbá a zöldhulladékgyűjtő
zsákok árusítását idén is folytatjuk, jelenleg 170 Ft-os egységáron. A zsákot a kuka mellé
kell kihelyezni, ahonnan az
FKF Zrt. köteles elszállítani.
Lehetőséget kínálunk kis meny-

nyiségű 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

Bezárta kapuit
a nyári tábor

Utolsó napjukat töltötték augusztus 19-én a gyerekek az önkormányzat nyári napközis táborában, a Vass Lajos iskolában aznap táborzáró
ünnepséget rendeztek.

A

tábort szervező Wekerlei
Gyermekház igazgatójától,
Szabó Máriától megtudtuk,
idén jelentősen megnövekedett
a táborozók létszáma, az első
turnusokban volt olyan hét
is, amikor 160-180 gyereket
írattak be, szemben a korábbi
évek 100 fős létszámaival.
Hozzátette, a későbbi turnusokban némileg csökkent a
gyereklétszám. Az eseményen
jelen lévő Vinczek György alpolgármester lapunknak hangsúlyozta, az önkormányzatnak
a jövőben is mindig kiemelten
kell kezelnie a napközis nyári
tábort, hiszen nagyon sok gyereknek ez jelenti a vakációt.
Elmondta, mindent meg kell
tenni azért, hogy az ide járó
diákok jól érezzék magukat,
„erre még a gazdasági válság
idején sem szabad sajnálni a
pénzt” – fogalmazott.
A kilenchetes tábor több ok
miatt is vonzó lehetett a szülők
számára, egyrészt olcsó volt,
másrészt változatos és tartalmas programokat kínáltak
ezen a nyáron is a szervezők.
A helyszínen kézműves foglalkozások, vetélkedők, sportversenyek voltak a diákoknak,
hetente jártak moziba, könyv-

Táborzáró ünnepség
a Vass Lajos iskolában

tárba internetezni, és minden
nap mehettek az uszodába is. A
kirándulások sem hiányoztak
a programok sorában, jártak
többek között a Velencei-tónál, Szentendrén és Pákozdon.
Budapesten voltak a Füvészkertben, az Orczy-kertben, a
Margit-szigeten, a Bókay-kertben és a János-hegyen is, valamint az állatkertbe és számos

Segítő Kéz programok

múzeumba is ellátogattak a
ﬁatalokkal.
Szabó Mária igazgató, a Kispestnek hangsúlyozta, céljuk
az volt, hogy tartalmas és
élményekben gazdag programokat biztosítsanak a hozzájuk
járó gyerekeknek. Ebben pedig
– mint fogalmazott – kiemelkedő szerepük volt a tábor vezetőinek: Szabó Ferencné, Hornok
István és Telek Anikó háromhárom hetes turnusban irányították kiváló felkészültséggel
és nagy lelkesedéssel a tábor
életét – mondta az igazgató.

I.sz. Klub, Corvin körút 32.:
Szeptember 21-én 13 óra: Hozott kedvenc versek, novellák
történetek felolvasása.

(vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés).

Szeptember 23-án 9-11 óráig:
nyár végi séta Wekerlén.
Szeptember 30-án 10-12 óráig:
Életmód klub (vérnyomás,
testsúly).

III.SZ. KLUB.

V.SZ. KLUB.

II.SZ. KLUB.

Szeptember 29-én 12 óra 30
perc: Irodalmi és történelmi
totó játék.

Szeptember 17-én 14 óra:
Video klub: Hihetetlen
világkörüli kalandozások I.
– Shangrilattól az ausztrál
vörös sivatagig.
Szeptember 28-án 14 óra: „Itt
az ősz” – nosztalgia délután.

KOSSUTH LAJOS U. 202.

Szeptember 23-án 13-15 óráig:
receptcsere (sütés-főzés).
Szeptember 8-án, 15-én,
22-én, 29-én 9-12 óráig:
Egészségmegőrző nyílt nap

ADY ENDRE ÚT 110.

IV.SZ.KLUB.

TÁNCSICS M. U.7.

Szept. 7-én: Videoﬁlm vetítés.

JÓZSEF A. U. 77.
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PÁLYÁZAT

Szociális
tanulmányi
ösztöndíj
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális és Lakásügyi
Bizottsága a 2009/2010.
tanévre pályázatot hirdet
szociális tanulmányi ösztöndíjra azzal a céllal, hogy
támogassa a kiemelkedő
tanulmányi
eredményt
elérő, de nehéz szociális
helyzetben élő tanulókat,
hallgatókat tanulmányaik
sikeres folytatásában. Pályázat benyújtására legkorábban az általános iskola
8. évfolyamának befejezése
után van lehetőség.
A pályázatot félfogadási
napokon, kizárólag személyesen lehet beadni a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi
Irodáján beszerezhető „Pályázati Adatlap” kitöltésével és az előírt igazolások
hiánytalan
csatolásával
szeptember 1-jétől szeptember 30-ig.
A pályázat benyújtásának
helye: Budapest, XIX. kerület, Városház tér 18-20. „A”
épület, fsz. 11-es szoba.
Pályázni a 2009/2010. tanévre két kategóriában lehet:
I. Középiskolai ösztöndíj,
II. Felsőfokú iskolai
ösztöndíj.
Részletek a www.kispest.
hu-n olvashatók.

Szeptember 30-án 14 óra:
Video Klub Hihetetlen
világkörüli kalandozások II.
– Párizstól a Nílus vidékéig.
TÁNCSICS MIHÁLY U.7.

ÉNO.

Szeptember 9-én és 23-án 1112 óráig a Kispesti Uszodába
megyünk. Szeptember 14-én
10-16 óráig állatkerti séta.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
BALÁZS PIROSKA
intézményvezető
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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.
szeptember 14. 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: „Dehogy, csak autóbalesetem volt”. Nyerteseink:
Balogh Istvánné (Hamu u.), Torday Istvánné (Toldi 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. szeptember 2.

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
Szeptember 6. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Búcsút int az ősz a nyárnak...
ELŐTÉR GALÉRIA
Szeptember 11. péntek 18 óra
id. Varnus Xavér fotókiállítás
megnyitója „Kenesei hangulat”
címmel. A kiállítás megtekinthető: október 18-ig
JAZZ CLUB
Szeptember 11. péntek 19.30 óra
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 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
Szept. 19. szombat 21-03 óráig
SALSA BULI
Szeptember 20. vasárnap 18 óra
OBSITOS ZENEKAR KONCERTJE
Évadnyitó őszi koncert
Népszerű dallamok, történelmi indulók: Erkel, Kodály,
Vavrinecz, Kling, Webber műveiből
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól. Fiúk jelentkezését
is várjuk!

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
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.

PILATES TORNA
hétfő, szerda 17.30-19 óráig
Első foglalkozás: augusztus 31.

ÚJDONSÁG!!!!
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.

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
Kezdő csoport: kedd, csütörtök 18-19 óráig, középhaladó
csoport: kedd, csütörtök 19-20
óráig, haladó csoport: kedd,
csütörtök 20-21 óráig.
Első foglalkozások: szept. 8.
Új kezdő csoport indul: szeptember 15-én

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

RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos foglalkozások! Kedd 9.30 és 10.15
óra. Első foglalkozás: szept. 8.

Kubai rumba - reggaetón, afro,
folclorico. Szerda 20-21 óráig
Első foglalkozás: szeptember 9.

WWW.KMO.HU
Ingyenes próbaedzés és beiratkozás: szeptember 4. 18 óra
LATIN TÁNC
Hétfő 16.30-17.30 óráig
Beiratkozás és ingyenes nyílt
óra: 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: szeptember hónapban
Első foglalkozás:
kezdőknek október 5.,
versenyzőknek augusztus 30.

ETKA JÓGA
kedd, 17.30-19 óráig
Első foglalkozás: szeptember 8.

Gyerek salsa 14 éves korig:
péntek 17-18 óráig
Első foglalkozás: szept. 11.

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról. Kedd, csütörtök
19.15-20.45 óráig.
Első foglalkozás: szeptember 1.

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!

Salsa women style – női salsa
péntek 18-19 óráig
Első foglalkozás: szept. 11.

SHAOLIN KUNG FU
szerda 18.30-20.30 óráig
Első foglalkozás: szeptember 2.

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól. Szerda: 17-18 óráig. Első foglalkozás: szept. 9.

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

HASTÁNC
12 éves kortól
Kezdő: szombat 11-12 óráig
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: szept. 9.
JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő I. - 5 éves kortól: kedd,
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.

TÁNCOLÓ TALPAK – TIPEGŐ KORTÓL
csütörtök: 9.30-10.30 óráig
Első foglalkozás: szept. 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
haladó: szerda 19-20 óráig, péntek 18-19.30 óráig és szombat
11.30-13 óráig
Ingyenes nyílt óra és bemutató:
szeptember 12. 11-13 óráig
Beiratkozás: A nyílt órán és
szeptember hónapban a tanfolyami napokon
Első foglalkozás: szept. 12.
ÚJDONSÁG!!!!
GOYU-RYU KARATE
kedd 19-20.30 óráig, péntek
18.15-19.45 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
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában
(Bp. XIX. ker. Kós K. 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!
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
Szombati nyitva tartás és rengeteg új program a Wekerlei Gyermekházban!
Sok új kisgyermekes és nagyobbaknak szánt fogalalkozást
indítunk szeptemberben és október elején a gyermekházban.
Tiniknek klubok, a felnőtteknek
új tanfolyamok indulnak. Kérjük,
hogy az indulás pontos időpontjairól, árakról és egyéb részletekről
érdeklődjenek telefonon vagy
személyesen a gyermekházban!
A szeptember elején megjelenő
műsorfüzetünkben és hamarosan
megújuló honlapunkon minden információt részletesen megtalálnak.
OKTÓBERBEN INDULÓ CSALÁDI
SZOMBAT DÉLELŐTTJEINK
Havonta egyszer Zöld szombatot rendezünk, és
havonta egyszer Fakutya családi táncházat tartunk moldvaicsángó népzenével.
Októberben sor kerül még
Szépségnapra,
Tök-termény napra,
Felnőtt gyimesi-csángó táncházra
és vízi túrákra.
Kéthetente szombaton délután
kártyaklubra várjuk az időseket
és a tanulni vágyó ﬁatalokat.
Szombaton esténként rock
and roll tánctanfolyam indul
felnőtteknek a Botafogo Táncegyüttes két szólótáncosának és
trénerének vezetésével.
A fenti programjaink közül
több ingyenesen látogatható!
ÍZELÍTŐ TOVÁBBI
PROGRAMJAINKBÓL
LEGKISEBBEKNEK SZÓLÓ FOGLALKOZÁSOK:
KEREKÍTŐ KLUB
Pár hónapos babáknak és szüleiknek.
Havonta egyszer hétfőnként.
Szeptember 28. 10.30-11.30

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU

MASZATOLÓ
Festős-maszatolós foglalkozás
20 hónapos kortól 4 éves korig.
Részvétel előzetes jelentkezés
alapján!
Csoportok ideje: csütörtök 9.3010.00, 10.30-11.00

MESE-FILM-KLUB
Diavetítés és kézműves foglalkozás havi rendszerességgel
péntek délutánonként.

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgőmozgó kistornászoknak!
Időpontok:
péntek 9.15-10.00, 10.00-10.45,
10.45-11.30

GYERMEKJÓGA
6-12 éves gyermekeknek.
Szerda 16.00-17.00

BORIBABA TORNA
Másfél órás együttlétek szülőkkel, babákkal, 1-3 éves korig.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Időpontok:
hétfő 9.00-10.30 és 10.30-12.00,
kedd 10.30-12.00,
szerda 9.00-10.30 és 10.30-12.00
RAJZOS-DALOLÁS
Versek, dalok, mesék 1-99 éves
korig.
Időpont: csütörtök 10.30-12.00
Ovis csoportokat is szeretettel
várunk!
BOKÁZÓ
Néptánc kicsiknek
1-4 éves korig.
Ideje: szerda 17.00 – 17.40
BABAMASSZÁZS TANFOLYAM
Ötalkalmas tanfolyam egy év
alatti kisbabáknak és szüleiknek.
OVISOKNAK SZÓLÓ
FOGLAKOZÁSAINK
SAJTKUKAC OVIS TORNA
3-7 éves kis ovis sajtkukacok
részére.
Kedd 16.30-17.15
MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és elég
bátor vagy ahhoz,
hogy Meseországba repülj...
Kedd 17.00-17.45

TIPEGŐ-TOPOGÓ
Zenebölcsi 1-3 éves gyermekeknek. Hétfő 16.30-17.10

ZENEOVI
Zene, mozgás, drámajáték 4-7
éves gyermekeknek.
Hétfő 17.10-17.50

ABRAKA-BABRA BÁB MŰHELY
Mesés-bábos foglalkozás 1,5-3
éveseknek.
Szerda 10.30-11.15

OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3-7 éves gyerekeknek.
Csütörtök 15.45 – 16.30
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KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE:

FEJLESZTŐ GYERMEKTORNA
Az Alapozó Terápia mozgásanyagára épülő torna 6-12 éves
kisiskolásoknak.
Hétköznap heti egy alkalommal
2×45 percben a kora délutáni
órákban.
PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet gyerekeknek 6
- 13 éves korig.
Csütörtök 17.00 – 18.30
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
Barkácsolás, bábkészítés,
bábozás.
Hétfő 16.00-17.30
AGYAGMANÓ FAZEKAS MŰHELY
Formázás, korongozás 6 éves
kortól. Hétfő 16.30-18.00
TIZENÉVESEKET VÁRJUK AZ
ALÁBBI PROGRAMJAINKON
SZÍNVARÁZS MŰHELY
10 éves kortól ajánljuk.
Minden alkalommal más-más
komoly technikát sajátítunk el.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Kéthetente csütörtökön 17.0019.00
VONZART TÁNCMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Standard és színpadi tánc klaszszikus balett alapokkal.
Csütörtök 16.20 – 18.05 (12
éves korig), 18.10 – 19.50 (12 év
fölött)
PLAY BACK SZÍNHÁZ
Rögtönzés színház, személyiségfejlesztő program 12-16 éves
gyerekeknek.
Péntek 17.00-19.00
BETÉRŐ
Hetedikes és nyolcadikos ﬁataloknak!
Nyitva: októbertől hétfő, szerda, péntek 13.00-15.00 óráig
Belépő nincsen!

TIK – TIZENÉVESEK KÖRE
Minden hónap első péntek estéjén belépődíj nélkül.
RÉGI ÉS ÚJ TANFOLYAMAINK
FELNŐTTEKNEK:
Kezdő és haladó foltvarrás
tanfolyam
Kezdő és haladó szabás-varrás
tanfolyam
Bábkészítő műhely
Brummadza mackóvarró tanfolyam
Fazekas tanfolyam
Tánciskola felnőtteknek
Rock and roll tanfolyam
Bennünk élő Istennők tanfolyam
Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Művészetterápiás csoport
Újjászületés jóga
Nyugdíjas torna
KLUBJAINK FELNŐTTEKNEK:
ÉLETRAJZI KLUB
Folytatódik életrajzi ﬁlmklubunk havonta egyszer.
Első vetítés: szeptember 25.
16.30-19.00
Szerelemben, háborúban
– Ernest Hemingway-ről.
KÁRTYA KLUB
Kéthetente szombat délutánonként (römi, kanaszta, bridzs)
FOLTVARRÓ KLUB
AGYKONTROLL KLUB
GRAFOLÓGIA KLUB
CSALÁDI KÖNYVTÁR
(Kós Károly tér 15.
telefon: 282-9634)
Könyvtárunkat szeretnénk
megújítani, ezért ebben a félévben mesekönyv gyűjtő akciót
hirdetünk.
A könyvtárban péntek délutánonként társasjáték klub
működik.
Nyitvatartásunk megváltozott!
Hétfő - 9.00-12.00
Kedd - zárva
Szerda - 14.00-19.00
Csütörtök - 9.00-12.00
Péntek - 14.00-19.00
Szombat - 9.00-13.00
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
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
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
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje.
Víz- és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind
az Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153,
06/70-215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL.
9 ÉV GARANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS,
HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
IGÉNYES, PRECÍZ SZAKMUNKA,
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. INGYENES FELMÉRÉS!Tel.: 06/20-5378099, 295-3998
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ
GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT, BŐRKÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST,
AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK +
BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST. MINDEZT
OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131
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
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld.
Tel.: 280-9059, 06/30-9-968-316
Festőmester vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06/30251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2144-235, 280-2542
Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. Tel.:
280-0502, 06/30-315-9919

AJTÓK-, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
illesztése, szigetelése, zárak cseréje,
garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth
Ákos, Tel.: 06/30-9-628-704
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK
HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. TEL.:
06/20-933-8634, 282-24-98
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, Kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások
készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.:
281-1320, 06/20-360-9129
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni
elképzelések alapján, Bosch, Siemens,
Teka háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid határidő, garancia.
Tel.: 06/70-209-6081
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák,
fürdőszoba felújítások, javítások, ereszcsatorna javítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-92-39
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi iratait újrakötöm, illetve
helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 2814249, 06/30-931-5840
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések,
egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30961-3794
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 kedvezménynyel. Szakszerű beépítés. Cím: XX.
Nagysándor J. u. 50, Telefon- fax: 2840550, mobil: 06/70-949-7690, E-mail:
pesterzsebet@zoldotthon.hu
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés,
ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80625-647, 06/20-467-7693
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig,
bontás, falazás, vakolás, festés, burkolás,
szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és
tereprendezést is vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt biztosítunk! Tel.:
06/30-345-7130
Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket,
a legjobb árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók, gyümölcstál stb. vétele. Telefon:
317-9938, 1077 Budapest, Wesselényi
utca. 19.
AJTÓ- ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák felhajtását; függönyök, ágyneműk
varrását; zippzárak cseréjét, mindenféle
varrómunkát! 30 éves gyakorlattal! Rövid határidővel, FÉLÁRON. Forduljon
hozzám bizalommal! Elérhetőség: 06/20296-3555
Megoldás dél-pesti gyors szerviz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása
1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
Munkájára igényes festő és kőműves
vállal teljes körű felújítást: festés, gipszkartonozás, burkolás, tereprendezés, takarítás. IGÉNYES MUNKA OLCSÓN!
Tel.: 06/30-832-9092
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327
Nyílászárók javítása, tetőterek beépítése,
egyedi több funkcionális gyermekágyak,
konyhák, gardróbok, fa burkolatok készítése garanciával. 30 év gyakorlattal. Tel.:
06/30-583-5893
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK: VARRÓGÉPET, ÍRÓGÉPET, RÁDIÓT ÉS
TELEVÍZIÓT, LEMEZEKET, KÖNYVEKET, HANGSZEREKET, ANTIK
ÉS MODERN BÚTOROKAT ÉS
SZOBROKAT, MODELL ÉS ANTIK
FESTMÉNYEKET, RÉGI SZŐNYEGEKET ÉS CSILLÁROKAT. BERECZ
KRISZTIÁN. TELEFON: 06/20-9640310
Törtarany vásárlása 2800-3600 Ft között.
Tekintse meg a Google-ban a Lui’s galériát. E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen
fel a II. Margit körút 51-53. Lui’s Galéria.
Tel.: 316-3651
IDŐS HÖLGYEKNÉL TAKARÍTÁST,
BETEGÁPOLÁST VÁLLALNÉK A
KÖRNYÉKEN. TEL.: 281-4220
Tünde varróműhelye! Női-, férﬁ-, gyermekruhák átalakítása, méretre igazítása,
fűzött gyöngyékszerek átfűzése, függöny szegése, gombbehúzás, patentozás, ringlizés, cippzárcsere, fotós párna
készítése, rövid határidővel! Erzsébet
Áruház I. emelet. 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 33. Telefon: 285-6006/120.
Hétfőtől-péntekig.: 10-18, Szombat: 1013 óráig.
TAKARÍTÁST VÁLLALOK LÉPCSŐHÁZAK, MAGÁNLAKÁSOK. TEL.:
06/30-271-7978
Számlaképes, takarítással foglalkozó
kisvállalkozás
hétvégeken
munkát
vállal. Tel.:
06-70-229-0104e-mail:
kristofmasszor@gmail.com
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, OTTHONÁBAN, TERASZON,
GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.:
06/70-5020-131

Mindennemű parkettás munkát, parketta
csiszolás, lakkozás, átrakás, új parketta
lerakása, lamináltozás anyaggal is, garanciával. Tel.: 708-2789, 06/205-202-689

Ügyvédi iroda vállal cégalapítást, követelésérvényesítést, adásvételi, kölcsön
és egyéb üzleti vonatkozású szerződések, végrendeletek elkészítését több
nyelven is. Első konzultáció díjmentes.
Derce Ügyvédi Iroda: 70/5190209

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű engedélyezés. Nagy László, épületgépész,
tel.: 06/30-944-6513

Leinformálható nyugdíjas férﬁ, ház körüli munkát, javítást, kertápolást vagy más
jellegű munkát vállal. (Gépkocsi van).
Tel.: 06/30-581-3378

INGATLAN
Egy 4 tagú család (2 tizenéves kislánnyal)
1,5 – 2 szobás ALBÉRLETET KERES
Kispesten vagy Erzsébeten, max. 45.000
– 50.000 + rezsi áron, legkésőbb októberi
költözéssel! Tel.: 06/30-462-3157
A KERÜLETBEN KERESEK ÉS KÍNÁLOK ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT. TEL: 06/20-364-4237 AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu
ÁRON ALUL ELADÓ!!! KISPESTEN,
CSENDES HELYEN, KULTURÁLT,
SZINTELTOLÁSOS, NÉGYEMELETES HÁZBAN, 68 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS,
ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ
BEOSZTÁSÚ, GYORSAN KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS, PINCERÉSZSZEL, 9.900.000 FT. A HÁZ PANELPROGRAMOS!!! TEL.: 06/20-364-4237
AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu
XIX. KISPESTEN, HUNYADI UTCÁBAN, 62 NM-ES, 1,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, GALÉRIÁZOTT, CSERÉLT NYÍLÁSZÁRÓS, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES,
ALACSONY REZSIJŰ, KIFEJEZETTEN SZÉP ÁLLAPOTÚ, KARBANTARTOTT HÁZRÉSZ, 130 NM-ES
LEVÁLASZTOTT
KERTRÉSSZEL,
TÁROLÓVAL, 14.500.000 FT, 26 NMES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, ÚJ
NYÍLÁSZÁRÓS, GÁZKONVEKOROS
FŰTÉSŰ TEHERMENTES, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ HÁZRÉSZ /2 LAKÁSOS/ 75 NÖL TELEKRÉSSZEL, KERTI
TÁROLÓVAL, KOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL IRÁNYÁR 8.900.000
FT ELADÓ. TEL.: 06/20-364-4237
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
AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje felújított,
kertes házrész, saját 178 nm-es kertrészszel, 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.: 06/70-516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós, 150
nöl-es kerttel. Ára: 17.2 M Ft, vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es
házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás,
nagy fürdőszobás, kerttel, az udvaron van
egy kis ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft,
Tel.: 06/20-427-4559
Pest megyében Apajon, új családi ház
eladó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos.
1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.:
06/30-32-43461
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Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat
szobás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/205859-748
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos,
105 nm-es, családi ház, 2 külön lakrészszel, 2 + 2 fél szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9
M. Ft. Tel.: 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!
ELŐKERTES + 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.:
243-14-84
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000ben épült, 90 nm-es családi ház, fsz:
amerikaikonyhás, nappali + 1 szoba +
fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba +
fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses,
gáz cirkófűtéses, telefon- UPC, 340 nöl.,
panorámás telekkel, szépen gondozott
kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.:
25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235, 06/30251-9135
Kispest kertvárosban a Pozsony u.-ban,
tulajdonostól eladó egy 125 nöl-es teleken, 85 nm-es, összkomfortos családi
ház. Iá.: 26,8 M Ft. Tel.: 06/20-295-1437
Kispesten a Jókai u-ban, IX. emeleti,
59 nm-es, nagy konyhás, vízórás, lakás,
parkra néző, csendes környezetben, 7,6 M
Ft-ért eladó. Tel.: 282-4419
Keresek és kínálok házakat, lakásokat,
házrészeket, telkeket és bérleményeket.
Hívását köszönöm! Te.: 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 nm-es,: 7,5 M Ft, 25
nm-es: 6,5 M Ft. Nincs közös költség!
Egyedi fűtésű, jó állapotú, sürgős! Tel.:
06/70-319-3427
Eladó egy garázs a Zrínyi és Jókai utca
közötti garázssoron. Tel.: 06/30-450-7272
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 (redőnyös).
Klímás, erkélyes, pincével. Lehetőség
van garázs vásárlásra is. közös költség
8160 Ft. Tel.: 06/70-319-3427
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

HIRDETÉS
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. Telefon (este): 06/70-5164701
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 nm-es 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.: 06/20-4767176
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
Diákok ﬁgyelmébe! Kispesten, összkomfortos, bútorozott kis lakás, 45.000 FT
+ rezsiért KIADÓ. Jó közlekedés. Tel.:
06/20-976-4991
ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62
nm-es, 2+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás. Iá.: 11.3 M. Ft. Tel.: 06/20-4345945, 06/20-215-4531
Kispesti garzon, 32 + 4 nm, erkélyes,
panorámás, metrónál, alacsony rezsivel
eladó 7,5 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460,
357-3742
Kispesten, tulajdonostól eladó kétlakásos
családi ház. 4 + 1 szoba, 150 nm-es telek.
Ára: 25,8 M. Ft. Telefon: 06/70-5256650
Eladnám kispesti, első emeleti, 53 nm-es,
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
Eladó Széchenyi u-ban 1+2 félszobás,
erkélyes, ﬁatalosan felújított V. emeleti
lakás. Iár: 10,1 M Ft. Akár gépesítve is.
Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873
Eladó Kispesten, téglaépítésű I. emeleti,
2 szobás, egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás,
műanyag nyílászárós lakás. Csendes,
nyugodt környéken. Tel.: 06/20-375-4223
Irányár: 11,5 M Ft.

Eladó Kispesten, a József Attila utcában,
IV emeletes panelház I. emeletén, egy
felújított 27 nm-es garzon, 8,4 millió
forint helyett 7,9 millió forintért, vagy
elcserélném hasonlóra. Pest, pestkörnyéki ház, házrész is lehetséges. Tel.: 06/302850-947
Wekerlei ikerházak, földszintes sarokház,
2 X 66 nm-es, 3 szobás, beépíthető tetőtérrel, 2 szintes 2 X 2 + 2 félszobás, garázsokkal eladók. Tel.: 06/30-990-5389
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati
lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867
Kiadó a IX. Soroksári út 164.-ben, raktárnak vagy műhelynek, 258 nm-es + 152
nm-es (komfortos), egybe is , valamint I.
emeli 160 nm-es, hosszú távra. Tel.: 2831082
XIX. Deák Ferenc utca, X. emeleti, 37
nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, felújított,
tehermentes öröklakás tulajdonostól
ELADÓ. Iá.: 7.900.000 FT, Tel.:06/20512-1647
Wekerlei 6 lakásos társas házban, különösen nagy alapterületű, 6 szobás, 2 fürdőszobás lakás tulajdonostól eladó. Tel.:
06/30-692-8816
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás,
teljesen felújított, magasföldszinti lakás,
pincehelyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron
ELADÓ. Tel.: 06/70-623-7322
Kertvárosban, új építésű házban, első
tulajdonostól eladó egy 74 nm-es, kertkapcsolatos lakás, nappali, amerikai
konyhás, + 3 fél szoba. Iá.: 25 M. Ft. Tel.:
06/30-9-303-085
A kerületben eladó családi házat, kertes
házrészt keresünk értékesítésre. Értékbecslést is vállalunk. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu Tel.: 291-33-57,
06/30-954-2336
KISPEST JÓ RÉSZÉN, szép széles utcában, 70 nm nettó lakóterületű, 3 szobás,
előkertes, felújítandó ház, 358 nm-es
telken eladó. Irányár: 21.5 millió FT.
HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu
Tel.:291-33-57, 06/30-954-2336
XVIII. LŐRINCEN, SZENT-IMRE
KERTVÁROS
csendes
utcájában,
egyszintes, 82 nm, betonfödémes, kétszobás, bővíthető családi ház, 572 nm
összközműves telken eladó. Irányár: 24
millió Ft. HETING Ingatlaniroda. www.
heting.hu Telefon: 291-33-57, 06/30954-2336
X. kerületben, Újhegyi mellett családi
házas övezetben, 150 nöl saját telken,
kb. 60nm, háromszobás, ikerház jellegű ház eladó, tetőtér felé bővíthető +
melléképület, és Pesterzsébet Szigligeti
u. 230 nm telken, 60 nm, 1,5 szobás,
felújított, bővíthető ház eladó. IRÁNYÁRUK: 17,500,000 Ft/ db. Telefon: 0630-919-7375
WEKERLEI INGATLANT VENNÉK
SAJÁT RÉSZRE! 06/30-568-7865
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K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
ÓRIÁSI LEHETŐSÉG! MINTHA
NÉGYLAKÁSOSBAN
LAKNA,
Wekerlei csendes utcában, előkertes,
tizenkét lakásos ház földszintjén, 45
nm, kétszobás, napfényes, felújítandó,
azonnal költözhető lakás, két kerttel,
utcai közvetlen autóbeállóval. A LAKÁSBÓL NYITHATÓ TERASSZAL
ÉS KÖZVETLEN KERTKAPCSOLATTAL. 11,5 M. Ft. irányáron eladó!
WEKERLEI KIS TÉREN, 8 LAKÁSOS HÁZBAN, EMELETI, 45 NM,
KÉTSZOBÁS, FELÚJÍTOTT REMEK
LAKÁS, KERTTEL, GARÁZZSAL,
PADLÁSTÉRREL, 14,5 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLÉN, NÉGYEMELETES HÁZ
ELSŐ EMELETÉN, 54 NM, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT,
CIRKÓFŰTÉSES, SZÉP LAKÁS, 13,5
M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLÉN, 8 LAKÁSOS HÁZBAN,
FÖLDSZINTI, 45 NM, KÉTSZOBÁS,
KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS GARÁZZSAL, NAGY SZÉLSŐ KERTTEL, 13,9 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! GYORSAN KÖLTÖZHETŐ!
KISPEST ÓVÁROSÁBAN, CSENDES UTCÁBAN, NÉGYLAKÁSOS
HÁZBAN, 36 NM, EGYSZOBÁS,
JÓÁLLAPOTÚ,
NAPFÉNYES,
CIRKÓS GARZONLAKÁS KERTRÉSSZEL, AUTÓBEÁLLÓVAL ELADÓ! I.Á: 10,7 M. FT
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 %,
ÁFA NINCS! KÓS KÁROLY TÉR
13. k.ingatlan@freemail.hu, TEL:
348-0335, 06/70-536-5857, 06/20-5300165, www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
OKTATÁS
A Wekerlei Mozgás-műhely színes
edzésprogrammal várja vendégeit:
Alakformálás, Pilates, Gerinctorna,
Gerinctánc, Aerobic, Jóga, Hastánc
(gyerek, felnőtt), Salsa tanfolyam,
fejlesztő és gerinc - gyermektornák.
Információ: 06/70-381-6122, www.
wekerleimozgasmuhely.hu
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek,
haladóknak. Érettségire, felvételire,
nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi
munkára felkészítés, korrepetálás. Tel.:
06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni:
06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850

Kispesten garázs kiadó. Tel.: 06/20-9666-533

Angol, spanyol nyelvoktatás, diplomás
tapasztalt tanártól. Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, korrepetálás. Házhoz
megyek! Tel.: 06/30-913-7514

Kiadó lakás udvarral, 45 nm-es, összkomfortos, a XIX. Endresz György utcában,
50.000 + rezsi. Tel.: 06/30-658-1268

Spanyol, francia nyelv oktatása, korrepetálása. Telefon.: 06/70-212-6553, 3774667
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Matematika, ﬁzika tanítás, általános és
középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06/209-590-134
DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt
stúdióban, Kispest központjának közelében. A legkorszerűbb módszerek, gyors
eredmény. Tel.: 215-7467, 06/30-4957470
Angolt tanít, korrepetál, nyelv vizsgára
felkészít, gyakorlott diplomás tanárnő,
Kispesten. 1500 Ft./ 45 perc. Tel.: 2825980, 06/20-989-3988
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
ELTE-én végzett friss diplomás lány
korrepetálást vállal magyar nyelvből és
irodalomból, valamint történelemből.
Tel.: 30/ 587-3319
ÁLLÁS
Pontos, megbízható, gyakorlott nagymama vállal gyermekfelügyeletet, délután és
esti órákban is. Tel.: 06/20-9-666-533
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.:
282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer 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, 06/30-285-75-95
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk!
Tel.: 06/70-208-8807

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes, szalonképes, diópácos, kulcsos,
kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet
íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/70319-3427
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
Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok.
Tel.: 281-3648
Heti néhány órás elfoglaltságra (esti
órákban) leinformálható, megbízható
középkorú hölgy gyermekfelügyeletet,
óvodából vagy iskolából elhozással
együtt is vállalnék. Megözvegyültem,
szeretném magam elfoglalni. Telefon:
06/20-5867-420
Eladó tetőcserép, régi 15 Ft, az új 90 Ft,
bojler: 80 literes, varrógép. Tel.: 06/20218-8555
Megbízható Wekerlén élő család életjáradékot ﬁzetne szintén Wekerlei idős néninek vagy bácsinak. Tel.: 06/20-207-9579
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 06/20-956-4084. Nem
vagyok kereskedő.

Eladnánk Color típusú német gyártmányú
fényterápia készüléket, 4 db. más színű
fénybetéttel, fémbőrönddel, féléves, keveset használt, 2 db gázpalack reduktor.
Tel.: 280-6161
Antik tálaló szekrény, olasz, rozsdamentes mosogató, szobakerékpár, betongerenda, ágyneműtartós rekamié diófából,
kárpitozott szék eladó. Tel.: 281-2553
Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti
csillárok eladók 1 -3.000 Ft-ig 12 db.,
férﬁ öltöny, változatos színben és méretben, 2.000 Ft/ db., wccsésze (fedéllel) +
tartály rózsaszínben 8.000 Ft, intarziás
dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó! Tel.:
282-2479, 06/30-285-5363.
Eladó konyhaszekrény, fali felső 100 x 30
x 58, álló 195 x 50x x 45, 3 személyes
ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt eladó.
Telefon: 357-0890, 06/30-318-0804.
Eladó bordó plüss sarokgarnitúra, kihúzhatós, ágyneműtartós, (5 részes), fotellal
és puffal, olcsón. Érd.: 707-2084, 06/709400-873
25 literes kis prés, szőlődaráló, 50 literes hordók, ballonok, demizsonok,
csapok, mustfokoló eladó. Telefon:
280-7081

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

130 x 65 cm-es fregoli, 200 x 200 -as
és 100 x 200 -as gépi perzsa eladó. Tel.:
214-7564
Kézi fény-, szín- és ionterápiás készülék,
valamint univerzális kézi autó mosó eladó. Tel.: 214-7564
Friss nyugdíjas irodai munkát vállalna
részidőben. Tel.: 06/20-225-7291
Eladó egy Brother vadonatúj multifunkcionális nyomtató 13.000 Ft, 3 év jótállással. Tel.: 06/70-308-7665
Két türelmes, megbízható diplomás óvodapedagógus gyermekfelügyeletet vállal
családias környezetben. Szeretettel várjuk
hívását! Tel.: 06/20-771-7145
Nagyméretű komplett konyhabútor és
különleges szövetű 2 db heverő,2 db fotel
olcsón eladó Tel.: 357-1492
Vásárolnék képeket, képeslapot, papírrégiséget, fényképet, kitüntetést, katonai
felszerelést, ruházatot. Ingyenes kiszállás.
Tel.: 06/20-517-4825
Ifjúsági íróasztal; felül hűtős, fagyasztós,
kombinált hűtőszekrény; apáca rács, mintás ablakrács, 3 szárnyas ablakhoz, kis
szekrény eladók. Tel.: 06/30-324-0661
ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL,
2004-ES FEKETE YAMAHA XJR
1300 –AS, 1251 CCM-ES, 4 HENGERES, 9000 KM-T FUTOTT, KITŰNŐ
ÁLLAPOTÚ,
ALIG
HASZNÁLT,
GARÁZSBAN TARTOTT MOTORKERÉKPÁR. IRÁNYÁR 1.550.000 FT.
VIZSGA: 2011.04-IG, EXTRA: BUKÓCSŐ, CSOMAGTARTÓ, RIASZTÓ.
TEL.: 06/20-364-4237
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ
IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL
és Színvonalas Rendezvényekkel! Tel.:
420-59-58

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 Hír-Trans 6 Bt. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2009. szeptember 10. www.kispest.hu
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