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Panelépületek energiamegtakarítást eredményező
felújításának támogatására írt ki pályázatot az
önkormányzat: a társasházaknak október közepéig
kell leadniuk dokumentációjukat.
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Az önkormányzati
fenntartású oktatási
intézmények 163
osztályában összesen
3550 diáknak indult el az
új tanév, közülük 490-en
először ültek az iskolapadokba.
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FEJLESZTÉS

Ünnepélyes keretek között szeptember 8-án átadták Kispest
első önkormányzati tulajdonú műfüves labdarúgópályáját
az Eötvös iskolában.

pályaavatón többek között kerületi oktatási szakemberek, dr. Istvánﬁ Sándor
jegyző, Eördögh Gábor alpolgármester,
valamint Lackner Csaba és dr. Tarnai Richárd önkormányzati képviselők is
részt vettek. Gajda
Péter polgármester
beszédében elmondta, a kerület saját
forrásból valósította meg a 18 millió
forintos fejlesztést,
míg Végh Judit
igazgató az iskola
sportéletét vázolta
köszöntőjében.
Az ünnepségen a
polgármester,
az
intézmény vezetője,
valamint a diákönkormányzat elnöke
közösen vágták el
az átadást jelképező
nemzetiszínű szalagot, majd a rendezvény sportprogrammal
folytatódott. Először az oktatási intézmény
első futsal osztálya lépett a pályára, majd
az önkormányzat és a kerületi pedagógusok csapatai mérték össze játéktudásukat.

Az Eötvös iskolában nyár elején kezdődtek el a műfüves futballpálya kialakításának munkálatai. A beruházás
eredményeképpen az intézmény területén egy 20x40
méteres,
palánk
nélküli, villanyvilágítással ellátott,
körbekerített műfüves labdarúgópályát építettek.
A tervek szerint a
kerületi pályaépítések folytatódnak:
ősszel minisztériumi támogatással,
az Ollé Program
keretében a Vass
iskolában
indulhat el az Eötvöshöz
hasonló
méretű műfüves
futsalpálya kialakítása, valamint a
felújítás előtt álló
Nagysándor József utcai központi játszótérre is tervez műfüves pályát az
önkormányzat, és a Wekerle-pályázat
sikere esetén további kettő épülhet a
Kós Károly téren is.

KÖRNYEZETÜNK

Kerületi komposztáló
program indult

A kerti zöldhulladékok újrahasznosításában nyújt segítséget az önkormányzat most indult komposztáló programja.

S

zeptember 11-én 150 kispesti család,
társasház, civil szervezet, valamint
intézmény kapott ingyenesen komposztáló
edényeket az önkormányzattól. A programot – melyet az FKF Zrt. is támogatott
– az önkormányzat hirdette meg, a munkába bekapcsolódott a Szike Környezet- és
Egészségvédelmi Egyesület, amely szakmai segítséget nyújtva már más fővárosi
kerületben is közreműködött hasonló akciók szervezésében. Gellért Miklós egye-

sületi elnök a Kispestnek hangsúlyozta, a
program legfontosabb célja, hogy kukák
helyett a komposztáló edényekbe kerüljenek a „zöld javak”, amit a kiskerttulajdonosok hasznosíthatnak. Megtudtuk, a háztartásokban keletkező hulladékok mintegy
30%-a komposztálható. Az eljárással
egyrészt csökken a hulladék mennyisége,
másrészt a talaj szerves anyagot kap.
A kerületi program a tervek szerint jövőre
tovább folytatódik.

HÍREK
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Wekerlei Napok:
jól sikerült

Új műfüves pálya
A

2009. szeptember 16.

Már tizennyolcadik
alkalommal rendezték
meg szeptember második
hétvégéjén a Wekerlei
Napokat. A Kós Károly
téren és környékén három
napig várták kulturális-,
sport- és gyermekprogramok az érdeklődőket.

S

zeptember 11-én a református templom tornyából fúvószene adta hírül
a telepieknek: megkezdődtek a XVIII.
Wekerlei Napok programjai. A főrendező Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE)
Kós Károly téri irodája előtt gyülekező
érdeklődőket a háromnapos rendezvény
és egy kiállítás megnyitójára invitálták.
A kerület polgármestere köszöntőjében
felidézte a tavalyi centenáriumi év egyik
kiemelkedő eseményeként számon tartott
építészkonferenciát, amelyen a résztvevők
közös nyilatkozatot fogadtak el a páratlan
építészeti örökség megóvására. Gajda
Péter elmondta, Balogh Pál előterjesztésében, Nagy Tamás támogatásával olyan
rendeletet fogadott el a képviselő-testület,
amely segít megőrizni Wekerletelep arculatát. A köszöntőt követően Nagy Tamás,
a WTE elnöke Wekerléért-díjat adott át
Somogyvári Rudolf ﬁlmrendedzőnek,
majd Hernádi Paula graﬁkusművész
ajánlotta a vendégek ﬁgyelmébe Urmai
„Ungurán” László képeit. Az este kórushangversennyel ért véget a katolikus
templomban.

M

ásnap már délelőttől lehetett barangolni a telepen idegenvezetéssel, de volt
bábkészítés és kézműveskedés is. A King
Galériában négy alkotó műveiből nyílt tárlat. Feyér Mária esetében a szenvedéllyel
teli természetábrázolást, Rudas Judit munkáiban a drámaiságot és – tűzzománcaiban
– a vidámságot, Kassai Károlynál a látvány
erősségét, Lach Sándornál pedig az izgalmas
plasztikákat emelte ki megnyitójában Feledy
Balázs művészeti író. Délután a domb aljában a Jambóza Bábszínház szórakoztatta a
gyerekeket, majd a Holdbéli csónakos című
Weöres Sándor-darabot láthatta a közönség.
Az estét a Silent Retro Band utcabálja zárta.
A vasárnap hagyományosan fúvószenekari
ébresztővel és mazsorettek felvonulásával
indult. Délelőtt a Görömbő Kompánia „mesébe szőtt tánccal”, majd zenés műsorral
Gryllus Vilmos várta a gyerekeket. Délben
a Csillagfény együttes gospel-koncertje
következett. A korábbi évekhez képest idén
nagyobb szerepet kaptak a különféle civil
szervezetek. Az Életfa tér a Szolidaritás
terévé változott: a fogyatékkal élő emberek
nehézségeivel lehetett ismerkedni játékos

formában. Volt kungfu bemutató, historikus
zene, salsa, fellépett az Adol Táncstúdió, a
kerekesszékes Kombi Táncegyüttes, Hermán Dominik dobos, a Kürt Band, s az Iliosz
Táncegyüttes jóvoltából görög táncház is.
Este Szekeres Adrienn, majd Hevesi Tamás
adott koncertet. A szokásos tűzijátékot követően egy wekerlei DJ, Shelb zenélt.
Wekerlei Napok sportprogramjain öszszesen csaknem 800-an vettek részt:
mintegy ötszázan futottak és kerékpároztak,
200-nál többen pedig fociztak. A többiek az
asztaliteniszt, a korfballt és a sakkot próbálták ki – tudtuk meg a sportrendezvényeket szervező Wekerlei Futóklub vezetőjétől.
Romhányiné Kovács Mária elmondta, nagyon elégedett, jól sikerültek a versenyek.
A Wekerlei Napokat szervező Magyar Kollégium vezetője a közösségi szervezésben
látja a siker egyik okát. Romhányi András
120 ember hihetetlen munkáját emelte
ki, hangsúlyozva, hogy a munka szerves
fejlődés eredménye. „Azért is fontos ez,
mert a kevés pénzt gagyival ugyan pótolni
lehetne, ám mi nem lépünk rá erre az útra”
– mondta

A
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SZABADIDŐ

Nyugdíjas
kirándulások
A KINYE nyugdíjasai az idén
nyáron is több kiránduláson
vettek részt. Kihasználva a
MÁV intercity kedvezményét
augusztus elején Debrecenben
jártunk 35 fős létszámmal.
Debreceni utunk első állomása
a Református Nagytemplom
volt. Sétánk során a következő
helyszín a Déry múzeum, ahol
legnagyobb örömünkre megtekinthettük Munkácsy Mihály
világhírű Krisztus-trilógiáját. A
múzeumból ebédelni mentünk,
majd villamossal a Nagyerdőbe
tettünk kirándulást. Visszautazásunk alkalmával megbeszéltük a következő kirándulásokat.
Következő utunk a leányfalui
hajókirándulás, melyen 24 fő
vett részt. Csodálatos időben,
szép tiszta strandon élveztük a
nyári nap melegét. Kirándulásaink jó hangulatban teltek el,
szabadidőnk hasznos eltöltése
örömével várjuk a következő
kirándulásokat.
VERESNÉ MOHOS ANGÉLA

FELHÍVÁS

Idősek
Világnapja
Idősek Világnapja alkalmából Kispest önkormányzata
és a Segítő Kéz Gondozó
Szolgálat meghívja a Kispesten élő időseket ünnepi
rendezvényére.
Az ünnepélyes fogadás
időpontja: október 1., csütörtök 14.30 óra.
Helyszín: KMO Művelődési Ház, Teleki u. 50.
A szervezők kérik, hogy
részvételi szándékukat szeptember 24-ig jelezzék a Segítő Kéz Gondozó Szolgálatnál
a 208-9501-es és a 2811621-es telefonszámokon
vagy a segitokez@kispest.
hu e-mail címen, illetve
személyesen a XIX. kerület,
Táncsics Mihály u. 7. szám
alatt. Mindenkit szeretettel
várnak a szervezők!
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OKTATÁS

Óvodák avatása Becsöngettek
A nevelési-oktatási intézmények komplex felújítási programja
keretében a nyár folyamán befejeződött a Mese-Vár Óvoda teljes
rekonstrukciója és az Arany Óvoda korszerűsítésének első szakasza. Mindkét intézményt szeptember elején avatták fel.

S

zeptember 9-én ünnepélyesen is átadták a
komplex
felújításon
átesett Mese-Vár Óvodát:
az intézményt két ütemben
– tavaly és idén nyáron – kívül-belül teljesen modernizálták. A kicsik ünnepi műsorát

mosdók
melegvíz-ellátását,
hőfokszabályozót építettek be,
új szennyvízcsatornát és locsolóvíz-hálózatot építettek ki,

megújul majd. Elmondta, idén
a legszükségesebb munkákat
végezték el a rossz műszaki
állapotban lévő óvodában, s

Köszönjük!

Összesen 3550 diáknak kezdődött meg szeptember 1-jén a
2009/2010-es tanév az önkormányzati fenntartású kispesti
oktatási intézményekben. A kerület központi tanévnyitóját az
Ady Endre iskolában tartották, melyen ünnepélyesen is átadták
az intézmény megújult Nagysándor utcai épületszárnyát.

A

Kisgyerekek műsora
az Arany Óvodában

követően Kaposi Vilmosné
intézményvezető köszöntötte
a megjelenteket, és elmondta,
ebben a régióban nagyon sok
szociálisan rászorult gyerek
van. Gajda Péter polgármester
az átfogó kerületi intézményfelújítási programot ismertette,
majd elmondta, a Zrínyi utcai
épület az egyik legrosszabb
műszaki állapotú intézmény
volt, amelyet két év alatt újított fel az önkormányzat. A
folytatásban a polgármester,
valamint Lackner Csaba és
Kránitz Krisztián önkormányzati képviselők vágták át a
nemzetiszínű szalagot.
A Mese-Vár Óvodában tavaly
kezdődtek a rekonstrukciós
munkálatok,
múlt
évben
– mintegy 50 millió forintból
– felújították a foglalkoztatók
előtereit, a folyosókat, a lépcsőházat és a vizesblokkokat.
Az épület teljes körű gépészeti
korszerűsítése kiterjedt a víz-,
a csatorna- és az elektromos
hálózatra is. Idén nyáron a
csoportszobák, 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 gyermek-

TÁJÉKOZTATÓ

az iskolákban

és az ivókutat is áthelyezték. A
munkálatok idei költsége megközelítette a 40 millió forintot.
Lackner Csaba, a körzet képviselője elmondta, 2006-ban az
önkormányzat módosított a kerület intézményi struktúráján,
amely megalapozta a későbbi
intézmény-felújításokat. Hozzátette, a körzetben mindkét iskola és mindkét óvoda megújult
az elmúlt öt-hat év során.
Az Arany Óvodában szeptember 10-én rendezték az avatót.
Az eseményen a polgármester
és dr. Istvánﬁ Sándor jegyző
mellett irodavezetők, képviselők és intézményvezetők is
részt vettek. Az ünnepségen
először Párkány Imréné vezető köszönte meg a megújuló
óvodát, majd a gyerekek adtak
verses-dalos műsort a vendégeknek.
Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy
a megkezdett komplex intézmény-felújítási program, köszönhetően a csapatmunkának,
eredményes, és két év múlva
az Arany Óvoda is teljesen

jövőre folytatódik a munka.
A polgármester egy levelet
is kapott, amelyben a szülők
megköszönik az intézményben folyó magas színvonalú
pedagógiai munkához méltó
felújítást. Gajda Péter óvodások segítségével vágta át az új
vizesblokk ajtajánál kifeszített
szalagot. A ceremóniát követően Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató köszönte meg
a nevelőtestület támogatását.
Hangsúlyozta, a felújítás halaszthatatlan volt, ugyanis az
intézmény egyik bázisóvodája a sajátos nevelési igényű,
sérült és hátrányos helyzetű
gyermekek.
A kerület egyik legrosszabb
állapotban lévő épületének három évesre tervezett rekonstrukciója nyár elején kezdődött.
Első lépcsőben felújították
a három vizesblokkot, és az
udvart tették rendbe, ahol az
ősz folyamán egy játszóvárat
is felszerelnek majd. Jövőre
a csoportszobák felújításával
folytatódik az óvoda rekonstrukciója.

z iskolások műsorát követően Gajda Péter polgármester köszöntötte
a jelenlévők mellett Kispest
összes pedagógusát és tanulóját. Elmondta, különleges év az
idei, mert tovább folytatódott a
korábban elkezdett komplex
intézmény-felújítási program.
Ennek részeként – fogalmazott
– az Ady mellett többek között
a Kós, a Móra iskolákban,
valamint az Arany és a MeseVár Óvodákban végezték a nagyobb rekonstrukciókat. „Az
elkezdett munkákat jövő nyáron tovább folytatjuk – mondta
a polgármester – célunk, hogy
megtartsuk a magas színvonalú
oktatást, ami az elmúlt években
jellemezte a kerületi oktatási
ágazatot.” A rendezvényen a
polgármester és dr. Molnárné
Ruszinkó Mária iskolaigazgató
a nemzetiszínű szalag átvágása
után ünnepélyesen is átadták
az oktatási intézmény megújult
épületszárnyát.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 163
osztályában összesen 3550
diáknak indult el az új tanév,
közülük 490-en először ültek
az iskolapadokba – tudtuk meg
Nagy Péter, humánszolgáltatási
igazgatótól. Hozzátette, ebben
az évben a tavalyinál közel 50
gyerekkel több első osztályos
kezdi meg a tanulmányait
Kispesten. Megtudtuk, az alapítványi és egyházi iskolákban
600-an tanulnak majd ebben az
évben a kerületben, közülük
98-an első osztályban.
Horváth Zoltán, a nyári intézmény-felújításokat koordináló VAMÜSZ igazgatója a

Gajda Péter polgármester vágta át a nemzetiszínű szalagot
Kispestnek elmondta, minden
nyárra tervezett munkát be
tudtak fejezni a tanévkezdésre.
A kerületi oktatási-nevelési
intézmények korszerűsítésére
mintegy 320 millió forintot
fordított az önkormányzat.
Legnagyobb felújításon az Ady
iskola esett át, melynek Nagysándor utcai épületszárnya újult
meg teljesen, emellett többek
között elindult az Arany Óvoda
modernizációja, befejeződött a
Mese-Vár Óvoda tavaly megkezdett komplex felújítása,
valamint korszerűsítették a
Kós iskola fűtésrendszerét is.
Udvarfelújításokat végeztek
az Arany, az Eötvös és a Berzsenyi óvodákban, valamint a
Móra iskolában. Megtudtuk, az
összes intézményben végeztek
tisztasági festéseket, számos
helyen kerítésjavításokat és
egyéb karbantartási munkákat.
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A Bolyai János Általános
Iskola Alapítványa az adó
1%-os felajánlásaként támogatóitól 2008. évben 938 186
Ft-ot kapott. A felajánlásokat köszönjük, és reméljük,
támogatóink a továbbiakban
is megtisztelnek bennünket
azzal, hogy adójuk 1%-át a
Bolyai János Általános Iskola
Alapítványának ajánlják fel.
A 2008-ban kapott összeget
alapszabályzatunk szerint
a gyermekekre fordítottuk:
erdei iskolára, jutalomkönyvekre, díjazásokra, színházlátogatásra, iskolagyűlésre,
dekorációra.
RÖHRIG ÉVA
igazgató
A kispesti Árpád Diáksport
Egyesület az adó 1%-os
felajánlásaként támogatóitól
a 2008. évben 252 136 Ftot kapott. A felajánlásokat
köszönjük, és reméljük, támogatóink a továbbiakban
is megtisztelnek bennünket
azzal, hogy adójuk 1%-át
az ÁDSE-nek ajánlják fel. A
2008-ban kapott összegből
alapszabályzatunk szerinti
kiadásainkat – a sportolók
nevezési díját, versenyre
utazási költségeit – fedeztük,
valamint sportszereket vásároltunk.
BALÁZS IMRE
elnök

Nyitott kapu
90 éves a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
Ebből az alkalomból nyitott kapukkal várjuk az érdeklődőket
szeptember 26-án, szombaton 10.00 órától
a gimnáziumba (1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.)
Ízelítő programjainkból:
képzőművészeti kiállítás
tantárgyi túrák
sportvetélkedők
bolondos versenyek
sulikvíz
koncert
kézműves foglalkozás
sudoku
főzőverseny
Szeretetettel várjuk a Kicsiket és Nagyokat!
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Elindult a munkába
segítő program

A dél-pesti régióban élő és a munkaerőpiacról kiszorult emberek számára szervez
támogató szolgáltatásokat, öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat
fejlesztő tréningeket, képzéseket az uniós forrásból szeptember 1-jén indult kispesti program. Célja, hogy az emberek beilleszkedhessenek a munka világába.

K

ispest önkormányzata a
Családsegítő Szolgálattal
és a Jóléti Egyesülettel
közösen az év elején nyújtott be
pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program Első
lépés elnevezésű felhívásra. A
„Lépésről lépésre” című projektjavaslatot mintegy 45 millió
forinttal támogatta a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség.

Szakemberek segítenek
a munkanélkülieknek

A szeptemberi városházi programindító rendezvényre a délpesti régió szociális szakembereit, az intézmények és a civil
szervezetek képviselőit várta a
szervező Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ. A Tárt Kapu Színházat vezető Balkay László

művészetterapeuta és Kaszás
Nóra pszichopedagógus rövid
előadását követően Vinczek
György alpolgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Dobsi Erik projektvezető tartott bevezetőt.
A projektet Vighné Vincze
Erzsébet szakmai vezető is-

Tanszerek rászorulóknak
Tanszerekkel teli iskolatáskákat osztott szeptember 2-án az
önkormányzat rászoruló kispesti gyerekeknek. A városházán az önkormányzat nevében
Gajda Péter polgármester és
Tóth Tibor, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
nyújtotta át az ajándékokat a
ﬁataloknak. A bizottsági elnök
elmondta, a nehéz gazdasági
helyzet miatt karolta fel újra a
kerület a „Tele táska akciót”,

melynek részeként tíz kispesti
családnak tudták megkönynyíteni az iskolakezdést. Az
akció keretében a Gábor és az
Ady iskola öt-öt diákja kapott
taneszközöket – az iskolatáska
mellett többek között ecseteket, rajztáblákat és íróeszközöket –, melynek költségeit az
önkormányzat állta. Megtudtuk, a tanulókat az intézmények választották ki, az akció
jövőre tovább folytatódik.

mertette a hallgatósággal. Első
lépésben mintegy 300 jelentkezőből választják ki a program
50 résztvevőjét. A 10 tartósan
munka nélkül lévő, 15 munkatapasztalattal nem rendelkező,
15 pszichiátriai beteg és 10
fogyatékos vagy megváltozott
munkaképességű embernek

legalább 6 hónapig benne
kell maradnia a projektben. A
résztvevők személyre szabott,
a munkaerő-piaci integrációt
elősegítő komplex szolgáltatást kapnak olyan programok
segítségével, amelyek képessé
teszik őket az önálló életvitelre és a munkaerő-piacra való
belépésre.
Az érdeklődők a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban személyesen vagy a 282-6512-es és
348-0800-ás telefon, valamint
06-70/609-0053-as mobilszámon négy esetmenedzsertől
kaphatnak tájékoztatást a
projekt részleteiről. Deákné
Császár Gabriella a pályakezdők és munkatapasztalattal
nem rendelkezők, Hunyadné
Balogh Csilla a tartósan
munka nélkül lévők, Kaszás
Nóra a pszichiátriai betegek,
Swiderski Lászlóné a fogyatékosok vagy megváltozott
munkaképességűek jelentkezését várja.
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TÁMOGATÁS

FELHÍVÁS

Pályázati tanácsadás
segíti a civileket

Színjátszókat
várnak
Amatőr színházi társulatunk bővítése céljából újabb
meghallgatást
hirdetünk,
melyhez várjuk felnőtt korú
női és férﬁ színjátszók jelentkezését. A társulatba
való bekerüléshez színházi,
színpadi tapasztalat nem
követelmény, de mindenképpen előnyt jelenthet,
azonban a tapasztalattal rendelkezők közül elsősorban
olyan jelentkezőket várunk,
akik jelenleg nem tartoznak
társulathoz. Meghallgatási
követelmény: három különböző hangulatú vers;
három különböző hangulatú
monológ. (A jelentkezési
lapon kérjük feltüntetni
a meghallgatásra kínált
anyagot). Ének-, zenetudás
nem követelmény, de előny
lehet. (Zenei alapot, ha van,
a meghallgatásra audio cd-n
kérjük elhozni.)
A jelentkezési lap letölthető
a
http://www.
kispestikisszinhaz.gportal.
hu címről.
Jelentkezési határidő: szeptember 23. A meghallgatás
időpontja: szeptember 26.

A fényképes jelentkezést rövid bemutatkozással és „szakmai” múlt megadásával várjuk
a kispestikisszinhaz@gmail.
com e-mail címre.
Fontos tudnivaló! A jelentkezéseket csakis a teljesen
kitöltött, fényképpel ellátott,
és határidőre visszaküldött
jelentkezési lapokkal tudjuk
elfogadni, ellenkező esetben
nem hívjuk be a meghallgatásra az adott jelentkezőt.
CSERKÓ ZSOLT

A

Újabb állomásához érkezett a Kispesti Jóléti Egyesület (KIJE) civileket segítő programja. Az egyesület szeptember 9-én a KMO-ban tartotta újabb projektje indító rendezvényét, amelyre minden kispesti
szervezetet meghívott.

9 hónapos – jövő májusig
tartó – EU-s pályázatokért
Kispesten elnevezésű program
ingyenes pályázati tanácsadással akarja segíteni a civileket
abban, hogy fővárosi, országos
és uniós pályázatokban önállóan vagy konzorciumi tagként
részt tudjanak venni – tájékoztatta a projektről a Kispestet
a KIJE elnöke. Az egyesület
2007-ben indított, és tavaly zárt
egy sikeres civil kurzust: kerületi szervezetek számára szervezett projektmenedzsment és
EU-s pályázatíró tanfolyamot a
Nemzeti Civil Alapprogramtól
(NCA) nyert 850 ezer forintból.
A tanfolyam hallgatói uniós
pályázati rendszereket tanulmányoztak, projektproblémákat oldottak meg, pályázatírói
ismeretekre tettek szert, s ezek
mellett elsajátították az előkészítéshez szükséges szervezési
feladatokat és tárgyalási készségeket, valamint megismerték a
hatékony projektmenedzsmentet és a pénzügyi elszámolási
technikákat is.
Szujkó Szilvia elmondta, a

korábbi kurzus folytatása a
most induló egyénekre szabott
szolgáltatás, amelyre 900 ezer
forintot nyert az NCA-tól az
egyesület. A pályázati tanácsadást a képzést is irányító cég
projekt menedzsere, Nagy Zsolt
tartja. Heti rendszerességgel a
Csokonai utca 3. alatti Tudásházba várják majd a civil szervezetek tagjait a konzultációra,
amelynek tematikáját a felmerülő igények alapján alakítják.

Moccanj!
K

ispest önkormányzata a
2009/2010-es
tanévben
az önkormányzati általános
iskolások számára „Moccanj!” címmel kondíciójavító
programot hirdet, melyre súlytöbblettel küzdő gyermekeket
és szüleiket várja. A programban orvos, gyógytestnevelő,
dietetikus és védőnő foglalkozik a gyerekekkel heti 3 órában
(1 óra úszás, 1 óra torna, 1
óra elméleti oktatás), havonta

egyszer a szülők bevonásával.
Minden héten, keddi napon 15
órai kezdettel az Eötvös József
Általános Iskola tornatermében várják táplálkozási tanácsokkal és játékos tornával a
gyerekeket. Minden pénteken
a Kispesti Uszodában 15 órától
várják az úszni tudó gyerekeket (úszó-felszereléssel). A
program szeretné megmutatni,
hogy a mozgás a túlsúllyal
küzdő gyerekek számára is

A program két elemből áll: a civileknek nyújtott személyes pályázati tanácsadás mellett irodát
hoznak létre, ahol a szervezetek
minden olyan eszközt igénybe
vehetnek, amelyek szükségesek
egy pályázat elkészítéséhez. „A
helyi civileknek szükségük van
a fejlődésre” – hangsúlyozta
a KIJE elnöke. Hozzátette, a
program indulásáról és a lehetőségről Kispest összes civil
szervezetét értesítik.
lehet öröm. A fog-lakozások a
gyerekek számára térítésmentesek. A programban az vehet
részt, aki a szakemberekkel
együttműködik, és nem hiányzik 6 alkalomnál többet. Ezt a
szülők írásban is vállalják. Két
alkalommal (ősszel és tavaszszal) kirándulást szerveznek a
családok számára, ételkészítést,
személyre szabott étrendet, valamint szakemberek felvilágosító előadásait is tervezik.
Jelentkezni az iskolák védőnőinél lehet szeptember 25-ig.
A kezdés időpontja: október
6. kedd 15 óra, Eötvös József
Általános Iskola.
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BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

BKV Open

„Aki a szabályokat megszegi, annak büntetőpont jár. Hazai pályán is, még a legjobbaknak is.”

A

US Open-en, az Amerikai Nyílt Tenisz Bajnokság női egyes elődöntőjében olyasmi történt, amiről még
sokat fognak beszélni. Serena
Williams hátrányban volt a Kim
Clijsters elleni mérkőzésen, aki
két pontnyira volt a döntőbe jutástól. De Serena adogatott és
ez nagy előny, feltéve, ha nem
hibázik. Hibázott, a vonalbíró
lábhibát jelzett, a szabálytalan adogatás miatt odalett a
pont. Ekkor Serena hisztizni
kezdett, megfenyegette a vonalbírót, mire bejött a pályára
a főbíró és rövid tanácskozást
követően büntetőpontot adott
Serenának, aki ezzel a döntéssel kiesett. Végső győzelemre
esélyesen, hazai pályán, telt
ház előtt. Rend a lelke mindennek avagy a szabály az szabály,
mondhatnánk erre. Egyfelől
szomorkodunk, hogy egy fon-

tos meccs ilyen kurtán-furcsán
ér véget, másrészt azért annak
örülünk, hogy lám-lám a szabályok mindenkire egyformán
vonatkoznak, nem számít a
rang, a tekintély, a hazai pálya,
minden helyzetben tudni kell
viselkedni. Így kellene ennek
lennie a BKV-nál is, de itt a vezetőkre úgy tűnik sajátos szabályok vonatkoznak. Az lenne
a dolguk, hogy a rájuk bízott
közpénzekből jól működtessék a közlekedési vállalatot,
a milliónyi utas menetrend
szerint jusson el időben oda,
ahová akar, mindezt pontosan,
gazdaságosan. Az sem baj, ha
cserébe jól keresnek, a vezetőket mindenhol megﬁzetik. A
vállalat vezetője nemrég ezzel
kapcsolatban azt nyilatkozta,
hogy „kevés pénzért csak hülyéket lehet kapni”. A világért
sem szeretném a jó szakembe-

rek ﬁzetését megrövidíteni, de
a BKV-nál úgy tűnik a vezetők
sok pénzért sok hülyeséget
csináltak. Például olyan munka
szerződésmintákat
alakítottak ki, amelyekben ötvözték
a menedzserszerződések és a
kollektív szerződés minden
előnyét. Az rendben van, hogy
a kollektív szerződés alapján
(minden dolgozó esetében) a
ledolgozott évek számától függ
az, hogy az illető elbocsájtás
esetén hány havi végkielégítésre jogosult. Az már aggályos,
ha ez a vezetőkre is vonatkozik
úgy, hogy nekik számos olyan
plusz juttatást biztosítanak,
amiről egy postás álmodni
sem merne. Például sokmillió
forintot kap azért, hogy tudjon
titkot tartani. Például az alapﬁzetése háromszorosát kapja
prémiumként, gyakorlatilag
automatikusan. A BKV-nál

olyan kollektív szerződést
kötöttek 2004-ben, aminek a
menedzserek látták elsősorban hasznát, és aminek árát az
adóﬁzetőkkel ﬁzettették meg.
Ebből elég. Az újabb és újabb
botrányok világosan mutatják,
hogy mi történik, ha elszabadul a menedzsment, ha titokban, mindenki háta mögött,
saját magára nézve alakít ki
játékszabályokat. Attól tartok,
a BKV csak a jéghegy csúcsa,
ezért kezdeményeztem, hogy
világítsunk át minden fővárosi céget és intézményt. Nyílt,
átlátható, felelős gazdálkodást
kell folytatni mindenhol, mindenkire érvényes szabályok
kellenek. Akárcsak a sportban,
akárcsak a US Openen. És
annak, aki a szabályokat megszegi, annak büntetőpont jár.
Hazai pályán is, még a legjobbaknak is.
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ADOMÁNY

GASZTRONÓMIA

Szeptember Fesztivál Újraélesztő készülék a városházán

Tiszakécskén
voltak az
idősek
T
Az MSZOSZ Kispesti Szervezet tagjai szeptemberben a Tisza-parti termálfürdőben töltött
el szép napokat Tiszakécskén.
A Tisza-parti termálfürdő parkosított, virágos környezetben
várja vendégeit, a termálvizes
élménymedencékben a minden
oldalról feltörő víz testet-lelket
frissítő erejének örülhetnek a
gyógyulni vágyók. A gyógyvíz
és a különböző vízmasszázsok
segítik a gyógyulást. A télen
is üzemelő fedett gyógyfürdőből közvetlen átjárás vezet a
háromcsillagos 150 férőhelyes
kempingbe, ahol négycsillagos apartman ház is található. Az 1970-ben fúrt kútból
1 344 m-ről 52 Celsius fokos
gyógyvíz tört fel.: reumatikus,
ízületi bántalmak kezelésére,
nőgyógyászati
betegségek
gyógyítására, műtétek utáni rehabilitációra, baleseti utókezelésre igen alkalmas. Gyomorsavtúltengésben szenvedőknek
ivókúraszerűen alkalmazható.
Az étterem egész évben, önkiszolgáló étterem szezonálisan
várja a vendégeket.

2009. szeptember 16.

íz éve egy családi pörköltfőző versennyel indult a
Szeptember Fesztivál programsorozata, amely mára a főváros
egyik legnagyobb gasztronó-

rette gasztronómiai tudását. A
szeptember 5-i íz- csatában „ﬁnom űzött baromﬁ szabdalt zúzája fenséges májával” elnevezésű étek rotyogott a „Kispesti

ráti társaságok főzőversenye
mellett a színművészek csapatát Pécsi Ildikó vezette, aki
nagymamája receptje alapján
mákos bobájkát készített.
Fakanalat fogott Bencze Ilona, Gregor Bernadett, Maros
Gábor, Papadimitriu Athina,
valamint híres sportolók is:
Balzsay Károly ökölvívó,

A „Kispesti Gourmand”-ok

miai rendezvényévé nőtte ki
magát. A szomszéd kerület
hétvégi szabadtéri rendezvényén Kispest is részt vett, a
pestszentlőrinci hagyományos
pörköltfőző versenyben a városháza csapata is újra megmé-

Gourmand”-ok bográcsában.
A rendezvényen több százan
álltak bogrács mellé, hogy
összemérjék
pörköltkészítő
tudásukat a zsűri előtt, melyet
a népszerű mesterszakács,
Buday Péter elnökölt. A ba-

Horváth Gábor olimpiai bajnok kajakozó, Kökény Beatrix
olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, Sinka László, a Magyar
Kézilabda Szövetség elnöke és
a XVIII. kerületi NBI-es férﬁ
kézilabdacsapat.
A gasztronómia mellett a
nagyszabású hétvégi programsorozaton koncertek, színpadi
műsorok, kirakodóvásár, kézműves foglalkozások és játszóház is várta a látogatókat a
Bókay Kertben.

A

utomata deﬁbrillátort adományozott a Reménysugár
a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért
Alapítvány az önkormányzatnak. Az újraélesztő készüléket
szeptember 11-én vette át a
polgármester az alapítvány
képviselőitől. Gajda Péter a
Kispesteknek elmondta, örül,
hogy olyan civil szervezettől
kapott ajándékot a kerület,
amely fontosnak tartja, hogy
segítse az önkormányzatot és a
lakosságot. Hozzátette, reméli,
hogy nem kell majd használni
az életmentő műszert, amelyet
a polgármesteri hivatal épületében helyeznek el.
A csaknem egymillió forint
értékű készülék elektromos
impulzussal indítja újra a
szívverést, működtetése nem
igényel szakértelmet, könnyen

A polgármesteri hivatalban helyezik el a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány életmentő
eszközét

használható – tudtuk meg Bácsi Krisztiántól, az alapítvány
munkatársától.
Kollégája,
Kiss Jánosné elmondta, hallottak róla, hogy a főváros
és a kerületek szeretnének
újraélesztő készülékeket elhelyezni a forgalmas helyeken,
ezért gondolták, hogy segítenek, s adományokból megvásárolták Kispest számára a
deﬁbrillátort.
A wekerletelepi telephelyen
(Pannónia út 1.) is működő
alapítvány már több magánszemélynek és egészségügyi
intézménynek segített. Egyéb
programok mellett támogatták
és jelenleg is ﬁnanszírozzák
betegek gyógykezelését, hozzájárultak kórházak eszközbeszerzéséhez, mentőszolgálatok
inkubátort és deﬁbrillátort
kaptak tőlük.

Emlékművet avattak

VRBOVEC

Küldöttség a testvérvárosban
V

Az összkomfortos négyfős
apartmanok a termálfürdőbe
közvetlen átjárási lehetőséggel
kényelmes pihenést biztosítottak tagjainknak. A gyönyörű
idő, a kényelmes pihenésre,
gyógyulásra alkalmas hely, a
Tisza-parti séták, az együttlét,
szép élményeink között megmarad.
MEDGYES JANKA

robovecbe, Kispest horvát
testvérvárosába látogatott
az önkormányzat delegációja Gajda Péter polgármester
vezetésével augusztus utolsó
hétvégéjén. A küldöttség tagja
volt Vinczek György alpolgármester, Mihály András, a
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke, Gábor Ilona,
a KMO igazgatója, valamint
Zlatár György, a kerületi horvát
önkormányzat elnöke és a kisebbségi önkormányzat összes
képviselője.
A kispestiek a testvérváros
minden évben megrendezett
„Így éltek öregeink” elnevezésű háromnapos gasztronómiai és kulturális fesztiváljára
kaptak meghívást, amelynek
nyitóünnepségén a horvát miniszterelnök, Jadranka Kosor is
részt vett. Gajda Péter tárgyalt

Vladimir Bregovič vrboveci
polgármesterrel: a találkozón
értékelték az idei diák csereüdültetési programot, és megbeszélték, hogy a szeptember
26-i Mihály-napi búcsúra a hor-

Kispestiek a horvát
kulturális fesztiválon

vát testvérvárosból is érkeznek
vendégek. Szóba került a gazdasági kapcsolatok fejlesztése:
Vrbovec abban vár segítséget
Kispesttől, hogy a településen
és a környékén működő cégek
bemutatkozhassanak Budapesten – tájékoztatta a Kispestet
Vinczek György.

A

Holokauszt 65. évfordulója
alkalmából „a Magyarországról kitoloncolt zsidó
honﬁtársainkra emlékezett a
Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség és a Wesley
János Lelkészképző Főiskola” – fogalmazott lapunknak Iványi Miklós lelkész
–, delegációjuk augusztus
26-29 között Kőrösmezőn és

Kamenyec- Podolszkíjban járt.
Augusztus 27-én Kőrösmezőn
konferenciát tartottak, ahonnan Kamenyec Podolszkíjba
utazott tovább a küldöttség.
Augusztus 28-án – ami az egykori kivégzések egyik dátuma
volt – a település közparkjában
a város vezetőivel együtt leplezték le a közel 20 000 zsidó
emlékét őrző köztéri alkotást.
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Lakáscsalók!
Tisztelt Kispestiek!
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy
ismeretlenek visszaélnek az önkormányzat nevével. A kerület
nem vásárol lakásokat, az erre
utaló, több helyen megjelent
szórólaphoz a Kispesti Önkormányzatnak nincs semmi köze.
Lakáseladáskor és vételkor
minden esetben legyenek körültekintőek!
SAJTÓIRODA

PÁLYÁZAT

Szociális tanulmányi ösztöndíj
Kispest Önkormányzata 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.

SZABADIDŐ

Kedvezmény
a Vidámparkban
Szeptember 21. és szeptember
25. között 30%-os kedvezménnyel fogadja a Budapesti
Vidámpark a XIX. kerület szórakozni vágyóit. A kispestiek
a lakcímkártyájuk felmutatása
ellenében vehetik igénybe a
kedvezményt – tudtuk meg a
Vidámpark munkatársától.

2009. szeptember 16.

TÁJÉKOZTATÓ

PANELPROGRAM

Szeptember 26. (szombat) 8-15 óráig

P

Elektromos hulladék
begyűjtése Kispesten
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 mennyisége 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

SPORT

Jubileumi könyv a Honvédról

A Budapest Honvéd FC százéves születésnapja alkalmából különleges ajándékkal lehetnek gazdagabbak a szurkolók: a 100
éves a Budapest Honvéd című kiadvány rengeteg képpel illusztrálva számol be az egyesület múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

A

mű korszakonként veszi
végig a Honvéd történelmét, bemutatva a fő eseményeket, érdekes történeteket és
sztorikat. Az egyes időszakok
kiemelkedő játékosai külön
portrékban kerülnek közelebb
az olvasókhoz.
Az első fejezet a KAC alapításától az első kupagyőzelemig
(1926) tartó időt tekinti át, a
második a proﬁ korszaktól a
Honvéddá alakulásig történtekről számol be. A harmadik
rész a klub első aranykoráról,
az öt bajnoki címmel fémjelzett ötvenes évekről szól. A negyedikben a forradalom utáni
újrakezdéstől a második, 1964es kupagyőzelemig tartó időszakról olvashatunk, az ötödik
pedig az új csapat építését mutatja be, a Tichy Lajos irányításával szerzett 1980-as bajnoki
címig. A hatodik fejezet a má-

sodik aranykorról ír, amikor a
nyolcvanas években a Honvéd

uralta a magyar labdarúgást. A
hetedik rész az utolsó bajnoki
címektől a másodosztályig
vezető útról szól, a nyolcadik
pedig a visszajutásról és az azt
követő, cseppet sem probléma-

mentes élvonalbeli időszakról.
A kilencedik fejezet pedig már
a jelen: a 2006-tól induló kort,
a klub újjászületését, külsőbelső megerősödését tekinti át.
A tizedik rész a jövőt jelképezi,
a Magyar Futball Akadémiát
mutatja be. A kötet végén természetesen külön összefoglalva megtalálhatjuk a száz év
dicsőséglistáját, legfontosabb
eredményeit, s egy érdekes
gondolattal is eljátszhatunk: az
egyes fejezetekben bemutatott
legkiemelkedőbb futballistákból a szerzők összeállították
a Honvéd álomcsapatát, méghozzá – a nagy „kínálatra”
való tekintettel – nem is egyet,
hanem rögtön kettőt, de persze
a sok klasszisból még így sem
fért be mindenki.
A kiadvány megvásárolható a
Bozsik-stadionban (II. emelet,
pénzügy, 9–16 óra között).
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Lehet pályázni Gyermekbarát
panelfelújításra büfék
anelépületek
energiamegtakarítást
eredményező felújításának támogatására írt ki pályázatot az
önkormányzat: a társasházaknak október közepéig kell
leadniuk dokumentációjukat.
A minisztériumi pályázat október végéig adható be.
Szeptember 7-i ülésén határozott a Tulajdonosi Bizottság:
pályázatot írt ki az iparosított
technológiával épült kispesti
lakóépületek – panelházak
– energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatására. A
kerületi büdzsében 40 millió
forint van erre a célra. A pályázati feltételek – a kerületi
rendelet szerint – hasonlóak
a tavalyihoz. A pályázatokat
október 16-ig adhatják le a

társasházak a polgármesteri
hivatal Vagyongazdálkodási
és Hasznosítási Irodáján,
itt kérhető információ is a
347-4583-as telefonszámon.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázat
határideje: október 30.
Vinczek György alpolgármester a Kispestnek hangsúlyozta, az állami pályázat
október végi határideje miatt
rövid idő alatt dönteni fognak a kerületi támogatásokról. Hozzátette, szeptember
16-án délután 4-re konzultációra várják a társasházak
vezetőit, közös képviselőit
(erről az érintettek névre
szóló értesítést is kapnak). A
találkozón minden, a pályázattal kapcsolatos tudnivalóról szó lesz.

A

z Eötvös iskola első helyezett büféje 300 ezer,
a második Vass-büfé 200
ezer, a „bronzérmes” Erkel iskolai büféje 150 ezer
forintot nyert a kerületi
iskolák és büféik számára
meghirdetett
Gyermekbarát büfé elnevezésű pályázaton. A támogatásokat
Gajda Péter polgármestertől vehették át a nyertesek
a szeptember 1-jén rendezett ünnepélyes díjátadón a
városházán.
„A pályázat kiírásával az
egészséges
táplálkozás
népszerűsítése volt a célunk. Fontos szempont
volt, hogy az iskolai büfék
és automaták kínálatában
nagyobb hangsúlyt kapja-

nak az egészséges fejlődését elősegítő élelmiszerek,
például teljes kiőrlésű
gabonából készült péksütemények, zöldségek és
gyümölcsök” – mondta el a
Kispestnek a polgármester.
A pályázatot májusban
írta ki az önkormányzat.
A határidőre heten nyújtották be a dokumentációt,
amelyben vállalták, hogy
az egészséges táplálkozás
kívánalmai szerint kiszélesítik, átalakítják az iskolai
büfé kínálatát. Nagy Péter
humánszolgáltatási igazgatótól megtudtuk, az iroda
és egy dietetikus három
hónap múlva ellenőrzi,
hogy a nyertesek betartjáke vállalásukat.

Mihály napi búcsú
A

fantasztikusan jó hangulatú júniusi Retro party
után most ismét egy közösen
eltöltött szabadtéri programra csábítjuk Kispest lakosait.
Szeptember 26-án a hagyományos Mihály napi búcsút
rendezzük meg a Templom
téren ahol a Magyar Népmese napja adja a keretét az
egész napos programnak. A
változatos színpadi programok – gyerekszínházi előadások, koncertek, operett
turmix és még sok minden
más – mellett különleges
kísérőprogramok
teszik
érdekessé ezt a napot. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár
Dél-Pesti régiójának könyvtárosai játékos vetélkedővel
várják a kíváncsi és vállalkozó szellemű gyerekeket.
Tudják mi az a szárduda?
Vagy faragtak már zúgatytyút? Esetleg raktak már szénát üsztürüre? Nos, ha nem,
akkor a búcsúban mindezeket megismerhetik.

Az állatsimogatóban testközelből láthatják kedvenceiket, így egy tündéri pici
csacsit is. A hagyományos
búcsú
nélkülözhetetlen
kellékei – kirakodóvásár, ﬁnom ételek, vidámpark – jó
szórakozást kínál kicsiknek
és nagyoknak is. Nick Árpád ismét egy különleges
mutatvánnyal bizonyítja be,
hogy ő a legerősebb. Nemes
és különleges versengés
után a jelenlévő urak közül
választjuk meg Kispest Borhercegét. Az esti táncházban
gyerek és felnőtt együtt tanulhatja és rophatja a táncot
a Muzsikás Együttes közreműködésével.
Ne csináljanak más programot, sőt hívják el barátaikat
is!
Szeretettel várunk mindenkit
szeptember 26-án szombaton
11 órától 21 óráig a Templom
téren.
KISS ÁGNES
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Gazdasági
vezető
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat pályázatot hirdet
gazdasági vezető-vezetői megbízással munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: főiskola,
szakirányú végzettség, regisztrált mérlegképes könyvelői
képesítés; költségvetési intézményben szerzett - legalább
3-5 év szakmai tapasztalat;
gyakorlott szintű MS Ofﬁce
(irodai alkalmazások); vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása; magyar állampolgárság; büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kratochwillné Gaál Szilvia
nyújt, a 282-9501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX.
ker. Önkormányzat Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat
címére történő megküldésével (1193 Budapest, Táncsics
Mihály utca 7.). Kérjük, a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: INT/5/2009,
valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

HIRDETMÉNY

Panel pályázat
K

ispest önkormányzata az
iparosított technológiával
épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt minisztériumi pályázatok önkormányzati
támogatással
történő kiegészítésére vissza
nem térítendő támogatási
keretösszeget hagyott jóvá a
2009. évi költségvetésében.
A pályázat célja: Az iparosított technológiával épített
(kisblokkos,
alagútzsalus,
paneles technológiával épített), minimum 10 lakásos lakóépületek energiatakarékos

felújításának támogatása.
A pályázat részvételi feltételeit, Bp. Főv. XIX. ker. Kispest
Önkormányzat
Képviselőtestülete 26/2005.(VIII.10.)
sz. rendeletének II. sz. fejezete tartalmazza. (A minisztérium által kiírt pályázatból
nem minden tevékenységet
támogatja az Önkormányzat a
rendelet szerint.)
A rendelet és a jelentkezési
lap átvehető a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási
és Hasznosítási Irodáján
(1195 Bp. XIX. ker. Városház
tér 18-20. C. ép. I. emelet 4041.) félfogadási időben hétfő

14:00 - 18:00 , szerda 8:00
- 16:30 és péntek 8:00 - 12:00
óra között.
A pályázatok leadása ugyanitt
történik.
Információ a 3474-583 telefonszámon is kérhető. A Pályázat teljes anyaga (hirdetmény,
rendelet, jelentkezési lap) letölthető a http://www.kispest.
hu/ honlapról (pályázatok).
Jelentkezési határidő: folyamatos, legkésőbb október
16.- 12:00 óra.
A pályázatokat a Tulajdonosi Bizottság - soros ülésén
- folyamatosan bírálja el (a
rendelkezésre álló összeg
erejéig), az eredményről valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Jótékonysági focitorna
izenegyedik alkalommal
rendezett szeptember 12én jótékonysági labdarúgó
tornát az Országos Lombikbébi Támogató Alapítvány. A
versenyre benevezett csapatok

a Kispesti Atlétikai Club Katona József utcai sporttelepén
csaptak össze. Az alapítvány
a tornákon befolyt pénzből
azokat a családokat támogatja,
akik a lombikbébi program-

ban vesznek részt – tudtuk
meg Földi Lajos, alapító tagtól. Évente több párt tudnak
támogatni a költséges – több
százezer forintos – gyógyszeres kezeléshez.

A

z őszi-téli időszakban
gyakoriak a légúti megbetegedések. Az inﬂuenzavírusok az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan
a köhögéskor, tüsszögéskor és
beszéd alatt keletkező légúti
váladékcseppecskék révén,
cseppfertőzéssel terjednek.
Az egyéb légúti fertőzésektől
azonban az inﬂuenzafertőzések általában eltérnek a
terjedés gyorsaságában. Közösségek (pl. iskolák, munkahelyek, iskolák, szociális
otthonok stb.) tagjainak többsége egyik napról a másikra
eshet ágynak az inﬂuenza
következtében.

HOGYAN TERJED
AZ INFLUENZA?

Köhögéssel, tüsszentéssel sok
milliárd vírus kerül a betegből
a külvilágba. Sok más betegséghez hasonlóan, cseppfertő-

M
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Kispesti
Munkásotthon
Művelődési Ház költségvetési ismeretekkel, szakirányú
végzettséggel
rendelkező
gazdasági vezetőt és főkönyvi
könyvelő munkatársat keres.
Bérezés a Kjt. vonatkozó szabályai szerint. Érdeklődni a
282-9837/0111-es telefonszámon a KMO gazdasági vezetőjénél lehet.

Az új típusú
inﬂuenzáról
zéssel terjed az inﬂuenza. A
zsúfoltság, tömegközlekedés,
szórakozóhelyek, váróhelységek, különösen kedveznek a
fertőzés átvitelének.

MIT TEGYEN AZ INFLUENZA
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN?

Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappannal. Ha
lehetősége van rá, használjon
kézfertőtlenítőt. Köhögéskor,
tüsszentéskor mindig használjon papírzsebkendőt és használat után azonnal dobja el zárt
szemétkosárba. Lehetőleg ne
nyúljon a szeméhez, orrához,
szájához. Kerülje a kapcsolatot az inﬂuenzás betegekkel.
Mindezekre hívja fel családtagjai ﬁgyelmét is!

A KÓROKOZÓK TERJEDÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Tanítsa meg gyermekének,
hogy gyakran és alaposan mos-

Rendőrségi hírek

További részletek a www.
kispest.hu-n olvashatók.

Gazdasági
vezető és
könyvelő
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A Közpark Kft. szolgáltatásai

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

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

mennyiségű sitt beszállítására Temesvár utcai telepünkre
(vasúti átjáró mellett) 3 600
Ft/m3 + áfa áron.
További információ
Közpark Nonproﬁt Kft. 1192
Budapest, Bercsényi u. 18.
Tel.: 282-9931,282-9622,
e-mail: kozpark@kispest.hu

ég tart a jó idő és szerencsére nagyon sokan járnak
kerékpárral, a bicikliseknek,
azonban érdemes odaﬁgyelni
a tulajdonukra, mert főváros
szerte gyakoriak a kerékpárlopások – ﬁgyelmeztette lapunk
olvasóit Marticsek János, a
kerületi
rendőrkapitányság
bűnügyi osztályának vezetője.
A kerületben leggyakrabban a
nagyobb áruházak, bevásárló
központok előtt hagyott bringákat viszik el – hetente öszszesen mintegy 8-at 10-et –, a
tolvajoknak a legtöbb esetben
a lelakatolt kétkerekű sem akadály, pillanatok alatt elkötik
az értékes eszközöket. A szakember szerint legjobb, ha csak
nagyon rövid időre hagyják ott
a kétkerekűt.
Megtudtuk, a szezonális bűncselekmények közül kitűnnek
az úgynevezett „nyaklánckité-

pések”, vagyis a sértett hölgyek
értékes nyakékeit egyszerűen
kitépik viselőjük nyakából a
tolvajok. A szakember jó tanácsa, hogy ne viseljenek látványosan az utcán nagy értékű
nyakláncot, az utóbbi időben
még sajnos arra is volt példa
Kispesten, hogy egy 1,2 millió
forint értékű ékszert téptek ki
egy hölgy nyakából a bűnözők.
Ugyancsak szezonális jellegű
bűncselekménytípusba tartoznak a betöréses lopások. Megtudtuk, még mindig nagyon
sokan hagyják éjszakára nyitva
az ablakokat és bíznak abban,
hogy a szúnyogháló megvédi lakásaikat a betörőktől. A
rendőr alezredes hangsúlyozta,
a szúnyogháló csupán a szúnyogok ellen nyújt biztonságot,
a betörőknek az nem jelent
akadályt. Ne kínálják fel ezt
a lehetőséget – fogalmazott a
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son kezet vízzel és szappannal.
Mutasson Ön is jó példát. tanítsa meg gyermekeinek, hogy
zsebkendőbe köhögjenek és
tüsszentsenek.

MILYEN TÜNETEI VANNAK AZ
INFLUENZÁNAK?

Láz. Köhögés. Torokfájás.
Orrdugulás. Orrfolyás. Izomfájdalom. Fejfájás. Fáradtság.
Hidegrázás. Hányinger, hányás. Ha a tünetekből többet is
tapasztal magán, vagy családján, maradjon otthon és vegye
fel a kapcsolatot háziorvosával
vagy a házi gyermekorvossal.
Az Egészségügyi Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
folyamatosan tájékoztatja a
lakosságot az új típusú inﬂuenzával kapcsolatos fejleményekről. Kérjük Ön is ﬁgyelje
a híradásokat, közleményeket,
hírforrásokat! Telefonos felvilágosítás az ingyenesen
hívható zöld számon kérhető:
06-80-204-217.
BOKODI K RISZTINA
EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ
ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS
TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
BUDAPEST XVIII-XIX.
K ERÜLETI INTÉZETE
szakember –, mindig zárják be
az ablakot, és ha van redőny azt
is engedjék le.
Az autókban hagyott értékek
is bűncselekményre sarkallják
a bűnözőket – mint például
GPS-esek, laptopok, övtáskák
–, megtudtuk egy autó feltörése maximum nyolc másodperc,
így a csupán pár percre ott
hagyott értékek sincsenek biztonságban.
A szakember lapunknak elmondta, még mindig gyakoriak
a trükkös lopások is. A tolvajok
áldozatai főként idősek, és a
bűnözök rendszerint közműcégek, vagy éppen önkormányzati munkatársaknak adják ki
magukat. Sokszor többen vannak, egyikük valamivel eltereli
a lakó ﬁgyelmét – például vizet
kér – mialatt a másikuk elveszi
az idős ember értékeit. A legfontosabb tanács, hogy semmilyen indokkal ne engedjenek
be idegeneket a lakásukba, de
még a kertjükbe se – hangsúlyozta Marticsek János, rendőr
alezredes.

Könyvtári
programok
VARÁZSSZŐNYEG

Kedves Anyukák, Apukák,
Nagyik és Nagypapák!
Szeretettel várunk Benneteket szeptember 24-én
(csütörtökön) délelőtt 10-re
„Varázsszőnyeg” c. sorozatunk következő délelőttjére. Kínába „repülünk”,
a „Visszajött a répa” című
mesével. Utazásunkon Gerencsér Valéria drámapedagógus kalauzol bennünket. Kérjük, hozzátok el a
kisgyerekeket, hisz a mese
nekik szól majd!

KULTÚRCAFÉ

Nyári pihenő után folytatjuk Könyvtári KultúrCafé
sorozatunkat. Őszi nyitó
programunkra szeptember
26-án (szombat) délután 4
órakor kerül sor „A jó sör,
ó jön is, megy is” címmel.
Vendégünk lesz
Soós
István történész, akivel
bepillantunk a sörkészítés
és fogyasztás történetébe.
A sramli zenéről és a jó
hangulatról a Soroksári
Hermann Antal Harmonika Zenekar növendékei
gondoskodnak. A belépés
díjtalan!

NEM MINDENNAPI
„UTAZÁS”

Folytatódik a Nem mindennapi „utazás” című
sorozatunk,
szeptember
25-én Egyiptom lesz a
téma. Ismerkedjünk együtt
az ókori Egyiptom mesés
világával! Az interaktív
foglalkozásra elsősorban
9 éves kortól várjuk az
érdeklődő gyerekeket, de
a kíváncsi kisebbeket is
szívesen látjuk!
Címünk: kispesti Üllői úti
könyvtár, Üllői út 255.
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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 28. 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: „Amint vége a fociszezonnak, kidobom a tévét”.
Nyerteseink: Domány Noémi (Klapka u.), Jakobovics
Imre (Bercsényi 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
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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 27. 10.00
Majechrzak körzeti vén
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PROGRAMOK

kmo
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!
Szept. 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
Szept. 20. vasárnap 18 óra
OBSITOS ZENEKAR KONCERTJE
Évadnyitó őszi koncert
Népszerű dallamok, történelmi indulók: Erkel, Kodály,
Vavrinecz, Kling, Webber műveiből
Szept. 26. szombat 11-21 óráig
MIHÁLY NAPI BÚCSÚ
Helyszín: Templom tér
Október 3. szombat 9-18 óráig
KISPESTI ÁSVÁNYBÖRZE
Október 4. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Nincsen rózsa tövis nélkül...
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
Fiúk jelentkezését is várjuk!
Kezdő: hétfő, csütörtök 16-17
óráig
Haladók és versenyzők: hétfő,
szerda, csütörtök 16-20 óráig
Első foglalkozás: kezdőknek:
szeptember 17., haladóknak és
versenyzőknek: augusztus 31.
ETKA JÓGA
kedd, 17.30-19 óráig

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
ÚJDONSÁG!!!!
ANGOL NYELVTANULÁS - GYORSAN!
Czifra Speed módszerrel!
Már néhány hónap alatt beszélhet angolul! Első foglalkozás:
szeptember 19.
BABA-MAMA TÁNC
3 hónapos kortól – 3 éves korig
szerda 9.30-10.30 óráig
GERINCTORNA
kedd, 19.30-20.30 óráig, csütörtök 18.30-19.30 óráig
Minden hónap 2. csütörtöki órája intimtorna gyakorló óra.
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
HATHA JÓGA
Kezdő csoport: szerda 18-20
óráig.
Ingyenes nyitó előadás: szeptember 23-án 18 óra
Első foglalkozás: szept. 30.
Haladó csoport: szerda 18-20.30
óráig
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
PILATES TORNA
Hétfő, szerda 17.30-19 óráig
RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos foglalkozások!
Kedd 9.30 és 10.15 óra
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
Új kezdő csoport indul: szeptember 15-én
Gyerek salsa 14 éves korig:
péntek 17-18 óráig
Salsa women style – női salsa
péntek 18-19 óráig

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól
szerda: 17-18 óráig
TÁNCOLÓ TALPAK
tipegő kortól
csütörtök: 9.30-10.30 óráig
VÁRANDÓS TÁNC
szerda 10.30-11.30 óráig
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
ÚJDONSÁG!!!!
GOJU-RYU KARATE
Kedd 19-20.30 óráig, péntek
18.15-19.45 óráig
LATIN TÁNC
Hétfő 16.30-17.30 óráig
Első foglalkozás: szeptember
21.

WWW.KMO.HU
KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS
Csütörtök 18-20.30 óráig
MÁGNES SZÍNHÁZ
gyermek
színjátszó-musical
stúdió
csütörtök, péntek, vasárnap csoportbeosztás szerint
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában
(Budapest XIX. ker. Kós Károly
tér 9.)
Önismeret a képzőművészet
eszközeivel. Rajzolás, festés,
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19
óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog?
Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés a 282-9826/0106-os
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

A SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
BEMUTATJA: SALSA BULI A KMOBAN
A Salsa Con Timba Tánciskola
alapító tanárai (Domonkos Zsuzsa, Palless Péter, Varsányi Gá-

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.

TAI JI QUAN
hétfő 18-20 óráig
KLUBOK:
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor

világ legjobb kubai táncosai,
tanárai fejlesztik általuk is elismert tánctudásukat.
Szeptember 19-én, szombaton
21-03-ig pedig a Salsa Buli alatt
megismerkedhet a tanárokkal,
táncolhat, tanulhat, szórakozhat
ezen a nagyon hangulatos estén.
Ha kedvet kapott a tánchoz, akkor nem kell a következő Salsa
Buliig várnia. Várja Önt a Salsa
Con Timba Tánciskola a KMO
Művelődési Házban.
KISPESTI ÁSVÁNYBÖRZE
(október 3.)

bor) 2006 szeptembere óta tanítanak együtt. Az életérzésünket
legjobban kifejező - Salsa Con
Timba - nevet 2008 januárja óta
használják. Elsődleges céljuk,
hogy autentikus kubai salsát
tanítsanak. A legmagasabb
színvonalú oktatás érdekében a
lehető legtöbb külföldi továbbképzésen vesznek részt, ahol a
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művelődési házba látogatóknak.
Először egy kiváló hangulatú, az
őszt, a szüretet bemutató dalokkal, versekkel tűzdelt koncertet
hallgathatunk, közös játékkal és
daltanulással.
Majd egy fergeteges szüreti
táncház következik, ahol együtt
rophatják a táncot kicsik és nagyok egyaránt. A további táncházak időpontjai és témája:
október 24. szombat 11 óra:
Furulyás Palkó
november 14. szombat 11 óra:
Vitéz Levente
december 20. vasárnap 11 óra:
Kiskarácsony, nagykarácsony
Szeretettel várunk minden kedves régi és új Kolompos rajongót!
PÓDIUM SZÍNHÁZBÉRLET
A KMO-BAN
A KMO Művelődési Ház munkatársai egy új programsorozatra szeretnék felhívni a színházat
szerető kispestiek ﬁgyelmét.

A KMO Művelődési Házban
ősztől folytatódnak a börzés hétvégék. Október első hétvégéjén a
fővárosi szintű nagyrendezvény,
a Kispesti Ásványbörze kerül
megrendezésre. Ezen alkalommal az intézmény egész földszinti részén lehet megtekinteni
a szebbnél szebb ásványokat,
kőzetritkaságokat, a csodálatos
kagylókat és csigákat.
Aki az ezekből készített kiegészítőket, ajándéktárgyakat kedveli, az is válogathat a sok szép
kiállított áru közül.
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ A KMO-BAN
A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves kortól. Kedd, csütörtök
19.15-20.45 óráig
SHAOLIN KUNG FU
szerda 18.30-20.30 óráig, szombat 9-11 óráig
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szeptember 19. 11 óra
Szüreti mulatság
Újból folytatjuk a KMO Művelődési Házban a korábbi években
nagy sikerrel zajló táncházi sorozatunkat. Állandó szereplőnk
a Kolompos népzenei együttes,
akiket 4 alkalommal látunk vendégül az év végéig.
A zenekarral való első találkozás stílusosan az őszt és egyik
legfontosabb eseményét a szüretet idézi meg. Ezen alkalommal
igazi mulatságban lesz részük a

A Vasárnap Délutáni Színház
keretén belül a Pódium Színház
(Charley nénje, Kiutalt szerelem)
társulatának újabb négy előadását ajánlják Önöknek – bérleti

formában – hihetetlen áron! (4
előadás csak 6 000 Ft-ért!)
október 25-én 16 óra
Camelotti: Leszállás Párizsban
lökhajtásos komédia „bombázókkal” 2 felvonásban
november 15-én 16 óra
Közkívánatra újból!
Thomas Brandon: Charley nénje
zenés bohózat
december 13-án 16 óra
Luca napi ajándékműsor
összeállítás világhírű musicalekből és operettekből

január 24-én 16 óra
Szirmai-Bakonyi-Gábor
Mágnás Miska - vígoperett
A Pódium Színház tagjai többek között: Kautzky Armand,
Kökényessy Ági, Kocsis Judit,
Háda János, Bednai Natália,
Arany Tamás, Kurkó József,
Bajza Viktória. Kiváló művek,
garantált szórakozás és kikapcsolódás!
Érdeklődni a bérletvásárlás
miatt a művelődési ház információján, vagy a 282-9826/107
melléken lehet!
AGYKONTROLL TANFOLYAM
Sokan talán valami misztikus
dolognak, valami hókuszpókusznak gondolják. De nem az!
Csak megtanítja használni, ami
bennünk van, csak nem tudunk
róla ezért nem használjuk!
Gyerekkorunk elfelejtett csodás képességeit hozza felszínre
és megtanítja, hogy hogyan
használjuk ki a mindennapos
kisebb-nagyobb
problémák
megoldásában.
Különböző technikákat ismerünk meg, melyek segíthetnek
az elalvásban, az ébredésben, a
fogyásban, a dohányzásról való

leszokásban, kisebb fájdalmak
kezelésében, stb.
Még egy fontos dolgot tanít
meg: A POZITÍV GONDOLKODÁST! Ez utóbbira mai világunkban különösen szükségünk
lehet!
FELNŐTT AGYKONTROLL
TANFOLYAM A KMO BAN
Október 10-11. és 17-18. szombat-vasárnap
Ingyenes tájékoztató előadás:
szeptember 29. 17 óra
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WEKERLEI TÁRSASKÖR

Ingyenes
ﬁlmvetítés!

A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) szervezésében
minden második hónapban
dokumentumﬁlmes vetítéseket
tartanak az érdeklődők számára a Wekerlén működő Videant
ﬁlmstúdió műveiből. A vetítések végén alkalom nyílik
beszélgetésre az alkotókkal.
Legközelebb szeptember 19én 19 órától várják a dokumentumﬁlmek kedvelőit, a WTE
helyiségében (Kós Károly tér
10.) Kós Béla: Kalotaszeg című
alkotását, valamint B. Révész
László: Kisamerika című ﬁlmjét tekinthetik meg.

WEKERLEI TÁRSASKÖR

Örömkoncert

Szeptember 27-én 18 órai kezdettel a kispesti wekerletelepi
református templomban (Hungária út 37.) Csizmadia Márta
ad orgonakoncertet. A belépés
ingyenes.

Segítő Kéz
Kedves Kispesti Lakosok!
Ezúton hívjuk fel szíves ﬁgyelmüket a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat intézményének szolgáltatásaira, mely
személyes gondoskodást nyújt
az arra rászoruló kispesti lakosságnak. Felajánljuk segítségnyújtásunkat:
- szociális étkeztetés (elvitelre,
vagy házhoz szállítással)
igénybevételre,
- házi segítségnyújtásunkra,
az idősek klubfoglalkozási
lehetőségére,
- jelzőrendszeri segítségnyújtás biztosítására.
- Ezenfelül lehetőséget nyújtunk az értelmi fogyatékosok
nappali ellátására, melynek
keretében fejlesztő ellátásban részesülnek.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket,
hogy a szakképzett házi gondozóink fényképes arcképes
igazolvánnyal rendelkeznek.
Érdeklődni a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat ( 1193
Bp., Táncsics Mihály u. 7. sz.
Tel.: 282-9501) recepciójának
szociális munkatársainál lehet.
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
PÉNTEK DÉLUTÁNI ÉS SZOMBATI
PROGRAMJAINKBÓL:
FAKUTYA CSALÁDI TÁNCHÁZ
Moldvai-csángó magyar népzene kicsiknek és nagyoknak
minden hónap első szombatján
10.00 – 12. 00 óráig.
Játékos néptánc tanítás élő zenével, mesével, daltanulással
és hangszerbemutatóval, 1 – 7
éves korig.
Október 3. szombat 10.00-12.00
VÍZI TÚRA KÖR
Egész napos kenutúrák szombatonként gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak!
Kezdpőket és tapasztaltakat egyaránt várunk. Teljes felszerelést
biztosítunk, étkezés egyénileg.
Első túra: szeptember 26.
szombat
ÉLETRAJZI FILMKLUB
FELNŐTTEKNEK:
Érdekes és tartalmas nagy játékﬁlmek híres emberekről.
A ﬁlm megtekintése után egy
csésze tea mellett beszélgetünk
a ﬁlmről. Sütit, kekszet hozhatsz
magaddal!
Első vetítés: szeptember 25. péntek 16.30-19.00
Szerelemben, háborúban
– Ernest Hemingway, Szín., am.
romantikus dráma,1996, 109 p,
Rend.: Richard Attenborough,
fsz.: Sandra Bullock.
KÁRTYA KLUB
Römi, rabló römi, kanaszta,
bridzs időseknek és tanulni
vágyó ﬁataloknak.
Páros héten szombat délutánonként
Október 3. szombat 15.00-17.00
A belépés ingyenes!
MESE-FILM-KLUB
A diavetítéseken régi, kedves
mesék elevenednek meg. A vetítések után meseﬁgurákat, kis
bábokat, tárgyakat készítünk
együtt. Hozhatod a kedvenc diádat, levetítjük azt is!
Első időpont: október 9. péntek
17.00-18.00
LEGKISEBBEKNEK
ÉS SZÜLEIKNEK:
KEREKÍTŐ KLUB
Pár hónapos babáknak és szü-

leiknek.
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
bátor vagy ahhoz,
hogy Meseországba repülj...
Kedd 17.00-17.45

ségfejlesztő program 12-16 éves
gyerekeknek.
Péntek 17.00-19.00

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

TIK – TIZENÉVESEK KÖRE
Hozd el CD-n a kedvenc zenédet, hozd a nyitottságodat, lazaságodat!

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

Itt az örömödet és bánatodat
megoszthatod másokkal. A
klubra előadókat, zenészeket is
meghívunk.

MASZATOLÓ
Festős-maszatolós foglalkozás
20 hónapos kortól 4 éves korig.
Részvétel előzetes jelentkezés
alapján!
Csoportok ideje: csütörtök 9.3010.00, 10.30-11.00
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgőmozgó kistornászoknak!
Időpontok: péntek 9.15-10.00,
10.00-10.00-10.45, 10.45-11.30
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 9.0010.30 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
Öt alkalmas tanfolyam egy év
alatti kisbabáknak és szüleiknek.
OVISOKNAK:
SAJTKUKAC OVIS TORNA
3-7 éves kis ovis sajtkukacok
részére.
Kedd 16.30-17.15
MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és elég

KISISKOLÁSOKNAK:
GYERMEKJÓGA
6-12 éves gyermekeknek.
Szerda 16.00-17.00
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
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)
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
PLAY BACK SZÍNHÁZ
Rögtönzés színház, személyi-

Elhozhatod a vízipipádat is (csak
gyümölcsőrleménnyel)!
Minden hónap első péntek estéjén.
Első időpont: október 2. 18.0020.00
BETÉRŐ
Hetedikes és nyolcadikos ﬁataloknak!
Gyere be suli után a szobánkba,
ha nincs kedved még hazamenni, és kint esik az eső vagy hideg
van, ha beszélgetni akarsz, ha
kérdéseid vannak, ha nem tudod,
mi legyen veled nyolcadik után,
ha nem érted a házit. A Betérőt
huszonéves önkéntes ﬁatalok
ügyelik.
Nyitva: októbertől hétfő, szerda,
péntek 13.00-15.00 óráig
Nem kell ﬁzetned semmit, csak
légy őszinte, ha ide belépsz!
CSALÁDI KÖNYVTÁR
(Kós Károly tér 15. Telefon: 2829634)
Könyvtárunkat szeretnénk megújítani, ezért ebben a félévben
mesekönyv gyűjtő akciót hirdetünk.
A könyvtár új nyitva tartása:
H: 9.00-12.00
K: zárva
Sz: 14.00-19.00
Cs: 9.00-12.00
P: 14.00-19.00
Sz: 9.00-13.00

Programjainkról további részleteket olvashatnak honlapunkon
vagy őszi programfüzetünkben.
Tájékoztatást adunk telefonon
vagy személyesen a gyermekházban.
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SZOLGÁLTATÁS
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
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
GYÓGYPEDIKŰRÖS - manikűrös házhoz
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés,
tyúkszem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70561-1524, 276-2985
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT
TISZTÍTÁST, AUTÓPOLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, wc-k,
wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és
gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 06/30-9-826-269
Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást,
családi házak szigetelését, színezését, lomtalanítást, konténer rakást, ablakcserét, kisebb
munkákat, garanciával, ingyenes árajánlattal.
Tel.: 06/30-33-12-170
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.:
280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az Építő 98
BT. Tel.: 06/70-311-0210
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX.,
Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP - HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, ﬁx
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletﬁzetési lehetőség!
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje.
Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029
AJTÓ- ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.:
280-9059, 06/30-9-968-316

APRÓHIRDETÉS
Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni elképzelések alapján, Bosch, Siemens, Teka háztartási
gépek kedvező áron. Ingyenes felmérés, rövid
határidő, garancia. Tel.: 06/70-209-6081
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.0012.00. XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.:
317-0797, 06/20-9-221-629 Magnetoterápiás
kezelés.
RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRUSÍTÁS,
EGYES CIKKEKRE. Olcsón, szövetbélés
100 Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás,
zsebanyagok, gombok, cérnák, zippzárak
nagy választékban. Kispest, Kossuth Lajos u.
68. Tel.: 280-1147
Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, családi
iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy
Tibor, tel.: 281-4249, 06/30-931-5840
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-,
ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-3794
Bádogos és víz vezetékszerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások,
ereszcsatornajavítások. Tel.. 06/20-391-5982,
291-92-39
Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás,
falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés,
tetőfelújítás. Üvegezést és tereprendezést is
vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt
biztosítunk! Tel.: 06/30-345-7130
Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik.
Teljes körű ügyintézés az árajánlattól a beépítésig. Német Kömmerling, 5- 5 év garancia, 3
rétegű üveggel, K=0,6- 0.8 hő- és hangszigetelés, 25%, 30%, 33% akciós kedvezménnyel.
Szakszerű beépítés. Cím: XX. Nagysándor J.
u. 50, Tel.- fax: 284-0550, mobil: 06/70-9497690, E-mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu
FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthonában.
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ, férﬁ-, női, vágás,
festés, dauer. KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL.
Tel.: 290-4382
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE
ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, OTTHONÁBAN, TERASZON, GARÁZSBAN
VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a
legjobb árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók,
gyümölcstál stb. vétele. Tel.: 317-9938, 1077
Bp., Wesselényi u. 19.
Megbízható, leinformálható nyugdíjas, idős
gondozást vállal (hétvégén is) Tel.: 06/30-3308291

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

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

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el,
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű engedélyezés.
Nagy László, épületgépész, tel.: 06/30-9446513

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

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR, TELJES TEST (NEM SZEX) ÉS
TALPMASSZÁZS. ILDIKÓ, TEL.: 295-3998,
06/20-335-5653

Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. Tel.: 2800502, 06/30-315-9919

VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák
felhajtását; függönyök, ágyneműk varrását;
zippzárak cseréjét, mindenféle varrómunkát!
30 éves gyakorlattal! Rövid határidővel,
FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalommal!
Elérhetőség: 06/20-296-3555

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI
MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK.
TEL.: 06/20-933-8634, 282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres).
Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 2821201, 06/30-942-9460
Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, erkélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb lakatosmunkák,
javítások. Tel.:284-2540, 06/70 209-42-30

Megoldás délpesti gyorsszervíz. 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
Betörés ellen ajtórács, ablakrács, hevederzár,
zárcsere. Nyári akció! Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Tel.: 276-2985, 06/20-772-0403
Nyílászárók javítása, tetőterek beépítése, egyedi több funkcionális gyermekágyak, konyhák,
gardróbok, fa burkolatok készítése garanciával.
30 év gyakorlattal. Te.: 06/30-583-5893
Épület és bútor asztalos munkák, ajtó-, ablak
méretre gyártva, konyhabútor-, szobabútor,
beépített szekrény, lépcsők, korlátok, galériák,
kerti építmények. Tel.: 06/70-364-9697
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
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.
TEL.: 06/20-964-0310
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.: 3163651
IDŐS HÖLGYEKNÉL TAKARÍTÁST, BETEGÁPOLÁST VÁLLALNÉK A KÖRNYÉKEN. TEL.: 281-4220
Takarítást vállalok, megbízható, precíz munka.
Tel.: 708-1998, reggel 7- 8.30- ig.
Tetőfedés, bádogozás, lapostető szigetelés,
új technológiákkal, kis és nagy munkák. Tel.:
06/30-301-6694
Autógépműhely. Minden típusú autó és motor
felújítása, főtengely köszörülés, hengerfej
javítás, fékdob- féktárcsa szabályozás. XX.
Pesterzsébet, Nagysándor József u. 95. Tel.:
283-1082
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. Tel.: 285-6006/120. Hétfőtől-péntekig.: 10-18, Szombat: 10-13 óráig.
TAKARÍTÁST VÁLLALOK LÉPCSŐHÁZAK, MAGÁNLAKÁSOK. TEL.: 06/30-2717978
Számlaképes, takarítással foglalkozó kisvállalkozás hétvégeken munkát vállal. Tel.: 06/70229-0104, e-mail: kristofmasszor@gmail.com
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
Leinformálható nyugdíjas férﬁ, ház körüli
munkát, javítást, kertápolást vagy más jellegű
munkát vállal. (Gépkocsi van). Tel.: 06/30-5813378
Korrepetálás, felkészítés a felvételire, tehetséggondozás magyarból 5-8. osztályosoknak
Kispesten lakó, dolgozó magyartanártól. Tel.:
06/20-318-4505
Fogyás a legegyszerűbben! Felragasztás
- energia - fogyás - és kész! Méregtelenítés,
bőrszépítés. Nincs jo-jo efekt! Tel.: 282-4244,
06/70-213-9830
Ácsmunkák, tetőszerkezetek készítése, felújítása és bádgos munkák kivitelezése. Tel.: 06/70652-2853
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Relaxáló masszázs hölgyeknek! Felüdülés testnek és léleknek! Esténként gyermekfelügyeletet
is vállalok. Tel.: 06/20-278-5150
KÖNYVELÉS! Vállaljuk Bt- k, Kft- k
könyvelését és bérszámfejtést kedvező áron.
Precíz és gyors munkavégzés; hatékony segítséget nyújtunk ügyfeleink számára az üzleti élet útvesztőjében. Helyi cégeknek 10%
kedvezmény! Estro Bt. Tel.: 06/30-357-2884,
pszentesi@hdsnet.hu
INGATLAN
XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás, amerikai konyhás, belseje felújított, kertes házrész,
saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó.
Iá.: 15 M Ft, kép megtekinthető: http://www.
luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/70-4192-705
XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék
1 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/70516-2333
Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló,
75 nm-es, kétszobás, cirkós, 150 nöl-ös kerttel.
Ára: 17.2 M Ft, vagy elcserélném nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
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.: 06/20-4274559
Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 80
nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43-461
Kispest zöldövezetében tehermentes, 240
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szobás
családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel.
Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105
nm-es, családi ház, 2 külön lakrésszel, 2 + 2 fél
szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ.
Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989 06/30-9759572, 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
Zöldövezeti családi házas részen , téglaépítésű,
II. emeleti, 38 nm-es lakás, 1 szoba, amerikai
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók, mobil-ﬁx szúnyoghálóval. Iá.: 9.9 M Ft.
Érd.: 06/30-320-1009
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült, 90
nm-es családi ház, fsz: amerikai konyhás, nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér:
2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtérbeépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- UPC, 340 nöl.,
panorámás telekkel, szépen gondozott kert,
gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft.
Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135
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 nmes, nagy konykás, vízórás, lakás, parkra néző,
csendes környezetben, 7,6 M Ft-ért eladó. Tel.:
282-4419
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
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A kerületben keresek eladó panellakásokat,
egyedi fűtésű házrészeket, lakásokat, házakat.
Wekerle előnyben. Hívását köszönöm! Tel.:
06/30-218-9697

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra
cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30972-4962

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, magasföldszinti lakás, pincehelyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70623-7322

K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA

Egy udvaron belül 3 házrész eladó, Kispesten a
Kisfaludy u.-ban, családi házas, csendes részen.
62 nm-es: 12 M Ft, 42 nm-es: 9,5 M Ft, 35 nmes,: 7,5 M Ft, 25 nm-es: 6,5 M Ft. Nincs közös
költség! Egyedi fűtésű, jó állapotú, sürgős!
Tel.: 06/70-319-3427

Eladó 59 nm-es, nagy konyhás, vízórás, 9.
emeleti, napfényes, tehermentes lakás, azonnal
költözhető. Ára: 7,8 M. Ft. Tel.: 282-4419,
06/70-967-5189

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

Földszinti, felújítandó, 12 lakásos házban,
SAJÁT KERTRE NYITHATÓ TERASZ!
Két nagy kertrész, jó fekvés, I.á:10,9 M.Ft.

Tulajdonostól eladó! Kispest kertvárosában 7
éves, 24 lakásos, zárt, parkosított, játszóteres,
kertes társasházban, 66 nm-es, cirkófűtéses,
vízórás, alacsony rezsijű lakás + saját parkoló
és pince. Iá: 17,9 M Ft. Tel.: 06/70-579-5110

WEKERLÉN CSENDES HELYEN, KÉTSZOBÁS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ
GÁZFŰTÉSES,
JÓ
ELRENDEZÉSŰ
KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ IKERHÁZFÉL,
NAGY TELEKKEL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL JÓ ÁRON ELADÓ!!!
IRÁR: 24,9 M. FT. TEL: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu

Biztonságban szeretné tudni autóját? Eladó egy
garázs a Zrínyi és Jókai utca közötti garázssoron. Tel.: 06/30-450-7272
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. ABCkisboltok, buszmegálló 300 méterre. Tel.: (este)
06/70-516-4701
GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, salgópolc,
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
m2-es 6szoba + 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.:
06/20-476-7176
Vennék Wekerlén 4 -es hátsó lakást, 6 lakásos
szélső szeparálható lakást, vagy kettes lakást.
Tel.: 06/20-427-4662, biro.agnes9@upcmail.
hu
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 nmes, 2 + 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás.
Iá.: 11.3 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 06/20215-4531
Kispesten a József Attila utcában, 4 emeletes
panel ház I. emeletén, egy felújított, 27 nm-es
garzon eladó. Ára: 7,9 M. Ft. Esetleg Pest - Pest
környéki csere is lehetséges. Tel.: 06/30-2850947
XIX. Kispesten, eladó családi házat vagy lakást
KERESEK, lehet felújítandó is. Tel.: 06/20397-4055
Kispesti garzon, 32+4 nm., erkélyes, panorámás, metrónál, alacsony rezsivel eladó 7,3 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. Tel.: 06/70-525-6650
Mátrai, fenyves panorámás, téliesített, fürdőszobás nyaraló 6,9 M Ft-ért eladó vagy budapesti garzonra cserélhető. Tel.: 06/30-388-5414
Eladó Kispest centrumában, József A. utcában, 4 emeletes ház I. emeletén, egy felújított, 27 nm-es garzon, 7,9 M Ft-ért, vagy
elcserélném Templom téri 18 nm-es garzonra, de más megoldás is érdekel, Pest, Pest
környéki kis ház - házrész, lakás. Telefon:
06/30-285-0947

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
KIADÓ LAKÁST KERESEK! Tel.: 06/70252-9188
Kispesten 1 + 2 félszobás lakás kiadó. Tel.:
06/70-252-9188
Wekerlén, 3 szobás, 66 nm-es, földszintes felújítandó, öröklakás 2 lakásosban, beépíthető
tetőtérrel, 4 szobás dupla komfortos, garázsos,
öröklakások eladók, Tel.: 06/30-990-5389
Wekerlén 4 szobás házbérlet garázzsal. Kispesten önkormányzati üzlethelyiség eladó. 4
lakásosban tetőteres, garázsos, első lakás eladó.
Tel.: 06/30-990-5389
Jókai utcában, két szoba, összkomfortos ház
szép, csendes környéken eladó! (Gázfűtés +
cserépkályha) Érdeklődni: 06/70-931-1086
XIX. kerületben vagy József Attila lakótelepen,
1,5 - 2 szobás lakást keresek, kertrésszel, gépkocsi beállóval/ erkéllyel vagy loggiával. Tel.:
06/20-414-2018
Eladó Széchenyi u.-ban 1+2 félszobás, erkélyes, ﬁatalosan felújított V. emeleti lakás. Iá:
10,1 M Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 707-2084,
06/70-9400-873
Kispesten a kertvárosban, Bóné András utcában, 3 szintes, 2 generációs családi ház eladó,
39.9 M. Ft-ért. Tel.: 06/70-408-2628
Elcserélném Kispest, Fő utcai, VI. emeleti
öröklakásomat, amin banki tartozás van, hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.: 06/30-2683261
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.: 06/30-2850-947
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.: 283-1082

TULAJDONOSTÓL ELADÓ!! TEHERMENTES, WEKERLEI, ELSÖ EMELETI,
KÉTSZOBÁS, 2008-BAN TELJESKÖRŰEN
FELUJÍTOTT,
ÚJ
KÜLSŐ-,
BELSŐ
NYILÁSZÁRÓK, VÍZ, VILLANY, FŰTÉSRENDSZER, CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, BEÉPÍTETT KONYHABÚTORRAL, BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL, CSENDES HELYEN,
NAGY GARÁZZSAL, KERTTEL! TEL.:
06/30-462-6306
WEKERLÉN, METRÓHOZ KÖZEL, KB 365
NM-ES TELKEN, 2003-BAN BEÉPÍTETT,
FELÚJITOTT, DÉLIFEKVÉSŰ, DUPLA
KOMFORTOS, CIRKÓFŰTÉSES, JELENLEG HÁROM SZOBÁS, DE TÖBB SZOBA
IS KIALAKÍTHATÓ, UTCÁRÓL TELJESEN
KÜLÖN BEJÁRATÚ HÁZRÉSZ, 21 NM-ES
MELLÉK ÉPÜLETTEL, PINCÉVEL, A MELLÉKÉPÜLETBEN BÚBOSKEMENCÉVEL,
GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL,
NAGYON JÓ ÁRON ELADÓ! IRÁR:
29,9 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu
KISPESTEN CSENDES UTCÁBAN, KÖZEL
AZ ADY ENDRE ÚTHOZ, KULTURÁLT,
HÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 2006BAN SZÉPEN FELÚJÍTOTT, ÜRES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, KISREZSIJŰ ÁPOLT HÁZRÉSZ,
PICI, KB 20 NM-ES HÁTSÓ KERTTEL
ELADÓ! IRÁR 8,7 M FT www.ingatlanvarazs.
hu TEL.: 06/30-9-332-592
KIADÓ WEKERLEI LAKÁS! WEKERLÉN,
CSENDES KÖRNYEZETBEN, 2006-BAN
FELÚJÍTOTT, ELSŐ EMELETI KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, KISREZSIJŰ LAKÁS, NAGYON JÓ ÁRON HOSSZÚ TÁVRA
55000+REZSI, KERTRÉSSZEL, MELLÉKÉPÜLETTEL KIADÓ! TEL.: 06/30-9-332-592
www.ingatlanvarazs.hu
A kerületben eladó családi házat, kertes házrészt keresünk értékesítésre. Értékbecslést is
vállalunk. HETING Ingatlaniroda. www.heting.
hu 291-33-57, 06-30-954-23-36
KISPEST JÓ RÉSZÉN, szép széles utcában, 70
nm-es nettó lakóterületű, 3 szobás, előkertes,
felújítandó ház, 358 nm-es telken eladó. Irányár: 21.5 millió FT. HETING Ingatlaniroda.
www.heting.hu 291-33-57, 06-30-954-23-36
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 291-33-57, 06-30954-23-36
X. kerületben, Újhegyi mellett, családi
házas övezetben, 150 nöl, saját telken, kb.
60 nm, 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 0630-919-7375

XIX. Deák Ferenc utca, X. Emeleti, 37 nm-es,
1,5 szobás, erkélyes, felújított, tehermentes
öröklakás tulajdonostól eladó. Iá.: 7.900.000
FT, tel.:06/20-512-1647

WEKERLEI INGATLANT VENNÉK SAJÁT
RÉSZRE! 06/30-568-7865

Wekerlei 6 lakásos társas házban, különösen
nagy alapterületű, 6 szobás, 2 fürdőszobás
lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06/30-692-8816

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

Kispesten garázs kiadó. Tel.: 06/20-9-666-533
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Földszinti, jó állapotú, 12 lakásos házban, 45
nm., különbejáratú szobák, autóbeállás, óriási
kertrész, tároló. I.á.:12,9 M. Ft.

KIADÓ KISPESTEN 2 DB LAKÁS!!! AZ
EGYIK 53 NM-ES, 1 + 2 FÉL SZOBÁS,
ERKÉLYES, VÍZÓRÁS, RÉSZBEN BÚTOROZOTT, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, IX.
EMELETI, 55.000, FT/ HÓ + REZSI + 2 HAVI
KAUCIÓ. A MÁSIK METRÓKÖZELI, 36
NM-ES, EGYSZOBÁS, ERKÉLYES, TELJESEN BERENDEZETT, SZÉP ÁLLAPOTÚ, V.
EMELETI, AZONNAL KÖLÖZHETŐ GARZONLAKÁS, 45.000, FT/ HÓ + REZSI + 2
HAVI KAUCIÓ. TEL: 06/20-364-4237. MÉG
TÖBB AJÁNLAT: http://ilonalak.hu

Földszinti, felújított, 12 lakásos házban, ragyogóan napfényes, kertrész, tároló,
autóbeállás. I.á.: 13,5 M. Ft.

A KERÜLETBEN KERESEK ÉS KÍNÁLOK
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT. TEL:
06/20-364-4237. MÉG TÖBB AJÁNLAT:
http://ilonalak.hu

Földszinti, felújított, 8 lakásos házban, 47
nm., cirkófűtés, saját autóbeálló, szép-szeparált kertrész, tároló. I.á.:13,5 M. Ft.

Kispest centrumában, első emeleti, felújítandó,
1 + 2 félszobás, erkélyes lakás eladó. Tel.:
06/20-333-6675, 282-6367

Földszinti, felújított, 8 lakásos házban, jó
fekvés, saját kertre néző ablakok (terasz
nyitható), dupla garázs. I.á.: 13,9 M. Ft.

Cserélném vagy eladnám jászágói, lakható, 70
nm-es, komfortos, külterületi ingatlanomat,
gazdálkodásra alkalmas területtel, Pesti kis
lakásra. Tel.: 06/70-266-1884

WEKERLEI KÉTSZOBÁS LAKÁSOK
ELADÓK!

Földszinti, felújított, 8 lakásos házban, 48
nm. amerikai konyhás nappali + 2 szoba, szép
szeparált kertrész. I.á. 14,4 M. Ft.
Földszinti, jó állapot, 6 lakásos házban, 50
nm., külön bejáratú szobák, kertrész,
autóbeállás. I.á.:14,5 M. Ft.
Emeleti, felújított, kis térre néző 8 lakásos
házban, beépíthető tetőtér, autóbeállás,
remek kertrész. I.á.: 14,5 M. Ft.
Négyemeletes házban, első emeleti, 54 nm.,
erkélyes, fejújított- átépített, kombicirkós, +
földszinti tároló. I.á. 13,5 M. Ft.
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI
DÍJ: 2 % ÁFA NINCS! KÓS K. TÉR 13.
k.ingatlan@freemail.hu – Tel.: 348 0335
06/70/536 58 57 – 06/20/53 00 165
www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
Wekerlén, metró közeli, 8 lakásos házban eladó
4 szobás, tetőteres, dupla komfortos felújított
lakás, garázzsal, kerttel. Iá.: 23 M Ft. Tel.:
06/20-324-3718
1 + 2 félszobás lakás kiadó. Tel.: 06/70-252-9188
Wekerlén eladó 4 lakásos ház hátsó lakása.
Beépített tetőtér, légkondi, ebédlő, terasz, garázs, tároló, cirkófűtés. Ára: 30,2 M Ft. Érd.:
377-6370
RITKASÁG! Eladó wekerlei, tetőtér beépítéses, 80 nm-es, (3+2 szobás), cirkófűtéses,
ikerházfél csendes helyen, kerttel, tárolóval, 35
millióért. Tel.: 06/30-652-8788
XIX. FELSŐ KISPESTEN, metró közeli, egy
lakószintes, 107 nm nettó lakóterületű, 2.5
szobás, nagyméretű lakóterekkel rendelkező
polgári ház 538 nm összközműves telken eladó.
Irányár: 27.5 millió Ft. HETING Ingatlaniroda.
www.heting.hu 291-33-57, 06/30-954-23-26
Kispesten parkos környezetben 54 nm-es, 2
szobás, egyedi gáz konvektor fűtéses, jó állapotú lakás 12 milliós irányáron eladó. HETING
Ingatlaniroda. www.heting.hu 291-33-57,
06/30-954-23-26
Felső Kispesten eladó 180 nöl-es, nagyon szép,
parkosított telken, 98 nm-es, alápincézett,
masszív családi ház. Terasz, garázs, szigetelés,
beépíthető tetőtér. Irányár: 26,7 M Ft. Telefon:
06/30-357-2164
Tízéves ingatlanközvetítői tapasztalattal, széles
vevőkörrel, ügyvédi háttérrel keresek eladó családi házat, öröklakást, építési telket Kispesten.
Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását előre
köszönöm: Reményi Ágnes: 06/30-357-2164
Kispest, Kazinczy utcában eladó 62 nm-es, 2 +
1 szobás, erkélyes, panorámás öröklakás tömbfűtéses, pontház IX. emeletén. Irányár: 10,7 M
Ft. Telefon: 06/30-357-2164

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

Kispesti bejáratott fodrászüzletembe megbízható, ügyes fodrászt keresek. Tel.: 06/70-31555-39
Jövedelem kiegészítés, marketing munka,
egyéni időbeosztás, magas kereseti lehetőség.
Molnár Tibor, Tel.: 06/70-397-0353
Pontos, megbízható, gyakorlott nagymama vállal gyermekfelügyeletet, délután és esti órákban
is. Tel.: 06/20-9-666-533
Melegkonyhás büfébe kézilányt felveszek. Tel.:
06/30-606-92-99
Lépcsőház heti egyszeri takarítására keresünk
női munkaerőt. Tel.: 3783-986
EGYÉB
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül
megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat.
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia
érdekel. Varga László, tel.: 280 3116
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban
kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70208-8807

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-30

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A szénnel
megegyező fűtőérték, Bükkből 500 Ft/ 10 kg,
Mezőgazdasági alapanyagból: 450 Ft/ 10 kg
www.fabrikettalas.hu, tel.: 06/70-9-400-555

Általános iskolások korrepetálása matematikából és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06/70-243-4850

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes,szal
onképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 4
polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27

Angol, Spanyol nyelvoktatás, diplomás tapasztalt tanártól. Nyelvvizsgára, érettségire
felkészítés, korrepetálás. Házhoz megyek! Tel.:
06/30-913-7514
Matematika, ﬁzika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-590-134
Spanyol, francia nyelv oktatása, korrepetálása.
Tel.: 06/70-212-6553, 377-4667
Alsó tagozatos tanulók korrepetálását, tehetség fejlesztést vállal tapasztalt pedagógus.
Tel.: 06/20-372-5443
DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt
stúdióban, Kispest központjának közelében.
A legkorszerűbb módszerek, gyors eredmény.
Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470
Angolt tanít, korrepetál, nyelv vizsgára felkészít, gyakorlott diplomás tanárnő, Kispesten.
1500 Ft./ 45 perc. Tel.: 282-5980, 06/20-9893988
NÉMET/ ANGOL, kislétszámú, 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/ 587-33-19
Angol oktatást, korrepetálást vállalok, csoportosan is, minden szinten, üzleti nyelvet is. Nyelvvizsgára is felkészítek. Általános iskolásoknak
minden tantárgyból, pótvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítés. Tel.: 06/20-384-5317
ÁLLÁS
B. C. PÁV. II HIVATÁSOS JOGOSÍTVÁNYNYAL,
BELFÖLDI
ÁRUFUVAROZÓI
ENGEDÉLYEL, GÉPJÁRMŰ VEZETŐI
ÁLLÁST KERESEK SÜRGŐSEN! TEL.:
06/70-665-4507

Eladnánk Color típusú német gyártmányú fényterápia készüléket, 4 db. másszínű fénybetéttel,
fémbőrönddel, féléves, keveset használt. 2 db
gázpalack reduktor. Tel.: 280-6161
Autómata, keverő tárcsás mosógép, varrógépek, gumi szerelő szerszám, városi gáztűzhely,
fűnyíró, 120 literes, jó állapotban lévő villanybojler, szőlő daráló és prés, diák íróasztal eladó.
Tel.: 06/20-9-588-805
EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők
és gyermekeik számára. Problémáiddal nem
vagy egyedül, gyere és beszéljük meg! Foglalkozások és programok kéthetente péntek
délután a VII. Wesselényi u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, egyszulosklub@freemail.hu
Tel.: 06/30-285-7595
Eladó gombkészítő présgép szerszámokkal,
fehér zománcos öntöttvas fürdőkád, hibátlan
állapotban, 10.000 Ft. Egy tekercs kátránypapír, 1.000 FT, Budmil hátitáska, 3000 Ft. Tel.:
378-3986

Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok. Tel.:
281-3648
Heti néhány órás elfoglaltságra (esti órákban)
leinformálható, megbízható középkorú hölgy
gyerek felügyeletet, óvodából vagy iskolából
elhozással együtt is vállalnék. Megözvegyültem, szeretném magam elfoglalni. Tel.: 06/205867-420
Eladó: alig használt bőr tavaszi, őszi cipők 46
méretben, ugyan itt, sarok számítógép asztal,
világos, kihúzható klaviatúra tartóval. Érdeklődni: 06/20-333-0150
Redőny reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló
akciós áron! Ingyenes felméréssel megrendelhető. Tel.: 06/30-619-2964
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Henger alakú 16 literes, vörösréz edény
6.000 Ft-ért. Budmil hátitáska 3.000 Ft-ért.
Tel.: 3783-986
25 literes kisprés, szőlődaráló, 50 literes hordók, ballonok, demizsonok, csapok, mustfokoló eladó. Tel.: 280-7081
24 nm-es új, szürke padlószőnyeg áron alul
8000 Ft-ért Eladó! 220 x 160 cm barna mintás
szőnyeg 3000 Ft-ért Eladó! Tel.: 281-2250,
06/70-225-2003
130 x 65 -ös fregoli, 200 x 200 -as és 100 x 200
-as gépi perzsa eladó. Tel.: 214-7564
2 db. férﬁ kerékpár, kézi fény-, szín- és ionterápiás készülék eladó. Tel.: 214-7564

Eladó tetőcserép, régi 15 Ft, az új 90 Ft, bojler:
80 literes, varrógép. Tel.: 06/20-218-8555

Friss nyugdíjas irodai munkát vállalna részidőben. Tel.: 06/20-225-7291

Megbízható Wekerlén élő család életjáradékot
ﬁzetne szintén Wekerlei idős néninek vagy
bácsinak. Tel.: 06/20-207-9579

Eladó egy Brother vadonatúj multifunkcionális nyomtató 13.000 Ft, 3 év jótállással. Tel.:
06/70-308-7665

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. 06/20-956-4084. Nem vagyok
kereskedő.

Két türelmes, megbízható diplomás óvodapedagógus gyermekfelügyeletet vállal családias
környezetben. Szeretettel várjuk hívását! Tel.:
0620-771-71-45

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. Menyezeti csillárok eladók 1
-3.000 Ft.-ig 12 db. férﬁ öltöny, változatos színben és méretben, 2.000 Ft/ db. wc. csésze (fedéllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft, intarziás
dohányzóasztal eladó, kerti tóból tavirózsák,
aranyhalak, akvárium eladó! Tel.: 282-2479,
06/30-285-5363.
Eladó egy ipari Textima 3 szálas interlock varrógép, kitűnő állapotban. Iá.: 40.000 Ft. Tel.:
280-2212
Eladó konyhaszekrény, fali felső 100 x 30 x 58,
álló 195 x 50x x 45, 3 személyes ülőgarnitúra, 2
db fotellel együtt eladó. Tel.: 357-0890, 06/30318-0804.
Eladó bordó plüss sarokgarnitúra, kihúzhatós,
ágyneműtartós, (5 részes), fotellal és puffal,
olcsón. Érd.: 707-2084, 06/70-9400-873
Felül fagyasztós kombi hűtőszekrény, 3 égős
gáztűzhely, termosz, mobil klíma berendezés,
asztalok, székek, ablakrács eladó. Tel.: 06/30324-0661
Eladó gyermek forgószék, férﬁ váltós kerékpár,
nagyméretű pálma kb. 2,5 m. magas, éjjeli
szekrény. Tel.: 06/30-606-8955
Eladó gombkészítő prés, szerszámokkal,
kellékekkel. Fehér zománcos öntött vas
fürdőkád, hibátlan állapotban.10.000 Ft-ért.

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.
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.

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.: 06/20-5174825
Ifjúsági íróasztal, felül hűtős, fagyasztós, kombinált hűtőszekrény; apáca rács, mintás ablakrács, 3 szárnyas ablakhoz, kis szekrény eladók.
Tel.: 06/30-324-0661
Babyszitter képesítéssel gyermek felügyeletet
vállalok. Vállalom továbbá, idős személyek
gondozását. Telefon: 06/30-852-0258
Pianínót vásárolnék. Tel.: 06/20-262-4747,
377-5623
Eladó 4 db. 15 literes műanyaggal bevont üveg
demizson, 1 db SKIL kézi körfűrész 230 átmérőjű. Tel.: 7076-570
Eladó Bosch kombi hűtő, BMX kerékpár,
Tena Lady intim betét. Telefon: 06/20-8083704
Kérem segítsen! 34 éves, nőtlen, értelmiségi
kispesti férﬁ vagyok. Lakásom, nincsen. Szeretnék eltartási szerződést kötni Wekerlén élő
egyedülálló idős hölggyel vagy úrral. Ottlakás
nem szükséges. Tel.: 357-2618, este vagy:
06/20-431-4422
Varrógép, mikrosütő, komód, kézimunkák és
kovácsoltvas csillár, falikar, kislámpa eladó!
Tel.: 06/70-259-5227
Állást keresek! Marketing és reklám ügyintéző
végzettséggel, 1 év eladói tapasztalattal. Tel.:
06/30-414-2979
Számítógépes és konzol videójátékok eladók.
Tel.: 06/20-990-8124
Eladó nagyméretű, régi, falusi gyapjú kendő
(fekete) kitűnő állapotban, Kispest centrumában. Telefon: 357-2618 (este) vagy 06/203322-860
Gyermekfelügyeletet vállal, leinformálható,
értelmiségi nő. Tel.: 282-4549
TÁRSKERESŐNe ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA
FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és színvonalas rendezvényekkel! Tel.: 420-59-58
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