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Koós János a KMO-ban
Az Idősek Világnapja alkalmából a kerület önkormányzata ünnepi rendezvényt szervez a Kispesten
élő időseknek.
Időpontja: október 1. 14.00 óra.
Helyszín: KMO Művelődési Ház, Teleki u. 50.
Sztárfellépők: Koós János és Dékány Sarolta.
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Szeptember 2-án ünnepélyes keretek között
megnyílt a Koós Károly
tér. Kispest legnagyobb
közparkját Gajda Péter
polgármester, Nagy
Tamás WTE-elnök és
Tercsi Zoltán esperes
avatta fel.

Tovább bővült az
önkormányzat
jelzőrendszeres
házi segítségnyújtási szolgáltatása, a hónap
elején újabb
készüléket helyeztek üzembe.

Megkezdődött a
kerület népszerű
kulturális intézményének őszi évadja.
A KMO továbbra is
színvonalas programokkal várja a színház- és zeneszerető
kispestieket.

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

Több év előkészítő munka után szeptember 2-án ünnepélyes keretek között átadták a megújult Kós Károly
teret, Kispest legnagyobb közparkját. A teret, valamint
a Munkás Szent József templomot, a Gyermekházat és
a Gutenberg téri piacot sikeres európai uniós pályázat
eredményeként csaknem 1 milliárd forintos beruházás
keretében idén újíttatta fel az önkormányzat.

A

Ünnepélyesen is átadták a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat két korszerűsített és akadálymentesített
gondozási központját szeptember 7-én. A munkálatokra
közel 30 millió forintot nyert európai uniós pályázaton
az önkormányzat.

adott koncertet Taligás Lajos vezényletével.
Wekerletelep főterének rekonstrukciója
február elején kezdődött. Őszre megújult
a teret övező járda és kerítés, a parkban
és a téren kandelábereket helyeztek ki.
A Wekerle-szobor környékén kis teret
alakítottak ki szökőkúttal. Kicserélték a
parkbútorokat, térfigyelő kamerákat szereltek fel. A kisgyerekek játszóterét korszerűsítették, mellette műanyag borítású
focipályát alakítottak ki, és közvécét építettek a szánkózódombba. A tér szemben
lévő részén új játszóteret és műfüves focipályát alakítottak ki a nagyobb gyerekek számára. Az Életfa tere mellett Kós
Károly elképzelései szerint valósult meg
a Zenepavilon. A tér teljes zöldfelülete
megújult, anélkül, hogy mérete csökkent
volna.
A
Közép-Magyarországi
Operatív
Program „Budapesti kerületi központok
fejlesztése” elnevezésű kiírására 2008
júniusában nyújtott be pályázatot az önkormányzat konzorciumi partnereivel,
a Wekerlei Társaskör Egyesülettel és a
Wekerletelepi Munkás Szent József Plébániával. A „Wekerle, ahol értéket őriz
az idő” elnevezésű pályázat több mint
700 millió forint támogatást kapott az
Európai Uniótól.

Tercsi Zoltán a Munkás Szent József templom esperese, Nagy Tamás,
a Wekerlei Társaskör Egyesület elnöke és Gajda Péter polgármester közösen avatta fel a teret.
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fejlesztés

Megújult a Kós Károly tér

z átadó ünnepségen – a teret birtokba vevő több száz kerületi jelenlétében – Gajda Péter polgármester,
Nagy Tamás, a Wekerle Társaskör Egyesület (WTE) elnöke, valamint Tercsi
Zoltán esperes mondott beszédet. A rendezvényen dr. Tarnai Richárd, Kispest
országgyűlési képviselője mellett az önkormányzat számos tagja is részt vett.
Gajda Péter polgármester hangsúlyozta,
az itt élők, az egyház, a civil szervezet
és az önkormányzat közösen érték el azt
a sikert, melynek eredménye a megújult
tér. Elmondta, az idén februárban indult
beruházás során mintegy 500 millió
forintot költöttek a tér teljes megújítására. Hozzátette, az uniós pályázat utolsó
elemeként, várhatóan szeptember végén
adják át a nagyközönségnek a teljesen
megújult és átépült Gyermekházat is.
Nagy Tamás WTE-elnök a civil szervezet céljait elevenítette fel beszédében,
majd hangsúlyozta, jól együtt tudott
működni az önkormányzat és a civil
szervezet. Tercsi Zoltán esperes a plébánia nevében mondott köszönetet, s
külön kiemelte, hogy a felújítás eredményeképpen a templom eredeti szépsége
bontakozik ki.
Az ünnepségen a Zenapavilonban a Kispesti Művészeti Iskola szalonzenakara

hírek

A

Lila Akác Gondozási Központ
keddi átadó ünnepségén a vendégeket köszöntő Balázs Piroska
intézményvezető után Gajda Péter polgármester elmondta: „a 2006-os polgármesteri programomban azt ígértem,
hogy pályázatok útján is tovább bővítjük
a kerület fejlesztési forrásait. Most egy
újabb uniós pályázatból megvalósított
beruházás helyszínén vagyunk, a siker eredményeképpen a központokban
kulturáltabb körülmények fogadhatják
a jövőben a kerületi nyugdíjasokat”.
A polgármester hozzátette, ebben az
évben a kerület öt gondozási központja
közül három újul meg.
A József Attila utcai Zöld Diófa (korábban V.) Gondozási Központban, valamint az Ady Endre úti Lila Akác (korábban III.) Gondozási Központban is
nyár elején kezdődtek el a munkálatok.
Vinczek György alpolgármester a Kispestnek elmondta, mindkét beruházás
célja az volt, hogy a szociális alapellátások valamennyi fogyatékossági csoport
számára akadálymentesen elérhetővé

Az Erkel Ferenc Általános
Iskolában szeptember 1-jén
tartott központi évnyitóval
Kispesten is megkezdődött a 2010/2011-es tanév.
Összesen több mint 3 500
diák – köztük csaknem
450 elsős – ült be aznap iskolapadokba, és majdnem
kétezer kisgyerek indult az
óvodákba.

Megkezdődött az új tanév

A

z esőben udvar helyett a tornaszoba
adott otthont a kerületi központi
tanévnyitónak szeptember 1-jén
a wekerletelepi Erkel Ferenc Általános
Iskolában. Az ünnepségen Gajda Péter
polgármester, Vinczek György alpolgármester és Nagy Péter humánszolgáltatási
igazgató is részt vett. A Himnuszt követően Nagy Dorottya negyedikes tanuló
verssel köszöntötte az elsősöket, majd a
Kicsinyek Kórusa adott elő egy vidám
nyári dalcsokrot.
Ünnepi beszédében a polgármester beszélt
a kerületi nevelési-oktatási intézmények
átfogó felújítási programjáról, amelyet
nyáron éppen az Erkelben folytatódott:
a nyílászárókat és az udvari sportpályát

újította fel az önkormányzat. Említette
az elmúlt évek wekerlei térrendezéseit,
és szólt a Kós Károly tér, a Gyermekház, illetve a piac felújításáról, valamint
a kerékpárút építéséről. Gajda Péter a
gyerekeknek, a pedagógusoknak és a
szülőknek is sok sikert kívánt az új tanévhez. Horváth Lászlóné igazgató megköszönte az önkormányzat segítségét, majd
a hagyományos iskolai versenyek mellett
egy újat is meghirdetett azon osztályok
között, amelyek a legjobban vigyáznak
környezetükre. Az elsősök fogadalmat
tettek az igazgatónő előtt, majd végül a
nyolcadik osztályos diákok lepték meg
lufikkal a legkisebbeket. Az évnyitó a
Szózattal ért véget.

váljanak. A korszerűsítések eredményeképpen akadálymentesítették az
intézmények mellékhelyiségeit és a
fürdőit, rámpákat építettek a bejáratokhoz – a Zöld Diófában az udvari kijárathoz is –, valamint a Lila Akácban
a bejárati lépcső mögött a mozgássérültek részére már felvonó is működik
ezentúl. A korszerűsítések során több
ajtót is kiszélesítettek, valamint látássérültek részére nagyméretű feliratokat
és Braille-írásos információs táblákat
helyeztek el. A hallássérültek számára
a Zöld Diófa aulájában és a Lila Akác
nagytermében indukciós hangerősítőt
is telepítettek.
Megtudtuk, legközelebb a Corvin körúti Wekerlei Gondozási Központban
is felújítások kezdődnek. Az idei őszi
munkákra szintén több milliós európai
uniós támogatást nyert el a kerület. A
komplex beruházás a teljes akadálymentesítés és épületgépészeti rekonstrukció mellett a szolgáltatások bővítésére és az udvar felújítására is kiterjed
majd.
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közlemény

Költözés
A Magyar Demokrata Fórum Kispesti Szervezete új
székházba költözött, melynek címe: 1195 Budapest,
Kisfaludy utca 46. Levezési címe változatlanul: 1701
Budapest, pf. 116.

felhívás

Sci-fi író- és
rajzpályázatra

„Az én Avatárom” vagy
„Bolyongás az űrben” címmel vár történeteket, illetve
rajzokat, festményeket a
8-13 és 14-18 éves gyerekektől, valamint felnőttektől a Wekerlei Gyermekház.
Az alkotások szólhatnak
egy bolygón tett látogatásról, az Avatár című film
továbbgondolásáról vagy a
világűr felfedezésével kapcsolatos elképzelésekről. A
pályázatok beadási határideje: október 29.
A beérkezett munkákat
szakmai zsűri bírálja el. A
pályamunkákat
közzéteszik, a képeket kiállítják a
Gyermekházban. A nyertesek űrkutatással, valamint
csillagászattal kapcsolatos
ajándékokat kapnak.
További
információk:
Wekerlei Gyermekház, Tel.:
282-9895, e-mail: szervezes.
wekerle@gmail.com, honlap:
www.gyermekhaz.
kispest.hu

fejlesztés

Újabb segélykérő készüléket
helyeztek üzembe

Tovább bővült az önkormányzat jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatása, szeptember 2-án a Pannónia út egyik
idős lakója kapott készüléket a kerülettől. A szolgáltatás finanszírozására sikeresen pályázott a kerület, így a használóknak
csak nyugdíjuk 1 százalékát kell fizetniük érte havonta.

A

képviselő-testület nyáron döntött arról, hogy
összesen 125-re növelhető a kerületieknek kihelyezhető készülékek száma
ebben az évben – mondta a
Kispestnek a polgármester.
Gajda Péter szeptember 2-án
részt vett egy újabb készülék
üzembe helyezésén, melyet a
Pannónia út egyik idős lakó-

ja, Ary Sándorné kapott. Az
átadott berendezéssel már
111-re bővült a készüléket
használók kerületi létszáma –
tudtuk meg Vinczek György
alpolgármestertől.
A tapasztalatok szerint elsősorban azok az időskorúak,
krónikus betegségben szenvedő emberek veszik igénybe, akik egyedül élnek és

szabadidő

Kultúra

S

O

Kispesti művészek

Sportnap

zeptember 26-án, vasárnap a Katona József utca
3. sz. alatti sporttelepen
rendeznek sportnapot. Egész
nap ingyenes ÓRIÁSCSÚSZDA.
A hagyományokhoz hűen
tenisz-, atléltika-, labdarúgóés sorversenyek, kézilabda
mérkőzés, judó háziverseny,
taekwondo és szumó bemutató, de lehetőség lesz még
többek között a lövészet kipróbálására is.

rosszullét vagy baleset esetén
szükségük lehet a gyors segítségre. A rendszer évek óta
jól működik, a szolgáltatás
hatékony, és eredményes, ám
idén még tovább modernizálták a teljes rendszert – mondta lapunknak Balázs Piroska,
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat igazgatója.
A korábbi berendezés egy
kis gomb megnyomásával jelezte a segítőknél, ha valami
probléma volt, nem lehetett
viszont tudni, hogy milyen
jellegű a gond. Megtudtuk,
az új, csuklóra helyezhető
készülékkel a segítséget kérők kommunikálni tudnak
a szolgálat munkatársaival,
el tudják mondani, hogy mi
a problémájuk, így a lehető leghamarabban célzott
segítség érkezhet, és akár a
tűzoltóságot vagy a rendőrséget is értesítheti a központ.
A berendezésről, valamint
annak igényléséről a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat (Táncsics u. 7., tel.:
280-7925) nyújt részletes felvilágosítást.

8, 9, és 10 órakor a Kossuth
téri Áruház parkolójából a
sporttelepre ingyenes mikrobusz szerelvény indul! Minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

któberig Hernádi Paula
és Pál Csaba részt vesz
a Magyar Elektrográfiai
Társaság
„MATRICÁK
2010” című több helyszínes
tárlatán (Duna Galéria, KAS
Galéria, Magyar Műhely
Galéria Karinthy Szalon
D-udvar Galéria). Prohászka
Margit és Czeglédi Júlia is
részt vesz a szeptember 9. és
október 3. között rendezett „A
magyar iparművészet 2010 –
Válogatás az elmúlt évtized

alkotásaiból” című tárlaton
a Magyar Alkotóművészek
Házában (Olof Palme Ház).
„Vésett arcok” címmel Gaál
Józsefnek az Aulich Art Galériában látható szeptember
28-ig kiállítása. Szeptember
28. és november 15. között a
Városháza Tárlaton (Városház tér 18-20.) Zálogh Sándor
„Lénymesék” című tárlata
látható.
Kispesti Helikon
Kulturális Egyesület

2010. szeptember 15.
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civil fórum

felhívás

Tanácskozás civil
szervezetekkel

Kerékpártúra

E

Összesen 27 kerületi szervezet képviseltette magát a szeptember 7-i Civil Fórumon. Az eseményen Gajda Péter polgármester,
dr. Tarnai Richárd, Kispest országgyűlési képviselője, valamint
Vinczek György alpolgármester is részt vett. A tanácskozáson
az önkormányzat elmúlt féléves munkája mellett a Kispesti Jóléti Egyesületről is tájékoztatót hallgathattak meg az érdeklődők.

A

polgármester beszédében újra kiemelte, a fórumot néhány éve azért
hozta létre az önkormányzat,
hogy „a gyakorlatban is működő, élő kapcsolatot alakítsanak ki a kerület vezetői a
kispesti civil szervezetekkel”.
Gajda Péter tájékoztatójában
többek között elmondta, ebben az évben is folytatódott a
kerület stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodása, amellett,
hogy a tervezett fejlesztéseket is végrehajtották. Megemlítette a folytatódó játszótér-felújításokat, a közterek
modernizálása közül kiemelte a nemrégiben átadott Kós
Károly teret, elmondta, idén
is számos oktatási-nevelési
intézmény
korszerűsítését
végezte az önkormányzat
a tanévkezdésre. Az elmúlt
időszakban növekedett a térfigyelő-kamerák, valamint
a sebességmérő-készülékek
száma, már épül a Nagykőrösi út mellett a zajvédő fal, és
az ősz folyamán az Ady Endre utat is felújítják – mondta

el a polgármester.
Szujkó Szilvia, a Kispesti Jóléti Egyesület elnöke szervezetük tevékenységéről nyújtott
tájékoztatást az érdeklődőknek. Elmondta, az egyesület
azért jött létre 2004-ben,
hogy segítse a kerületi civil
szervezeteket, hiszen az önkormányzati vagy az állami
támogatások mellett számos
pályázati lehetőség van még,
amit kihasználhatnak a szervezetek. Ebben nyújtanak ők
támogatást, együttműködve
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egy képzésekkel foglalkozó
céggel. Kiemelte a „Lépésről
lépésre” programot, melyben
például a munkaerőpiacról
kiszorult embereknek, munkanélkülieknek, pszichiátriai
gondozottaknak
segítettek
támogató szolgáltatásokkal
visszakerülni a munka világába. Az egyesületet a Csokonai
utca 3. alatti székhelyükön
lehet megtalálni. A fórum a
jelenlévők és a városvezetők
kötetlen beszélgetésével ért
véget.

zúton
szeretettel
meghívjuk Önt és kerékpározást kedvelő
kedves családtagjait, rokonait, ismerőseit, a Kispesti
Cukorbeteg Klub által
szervezett nyílt kerékpártúrára. A túra könnyen
teljesíthető, edzés nem
szükséges hozzá!
A túra időpontja: szeptember 26.
A túra útvonala: Találkozás, Kispest, Ady Endre
út 123. (a 42-es villamos
végállomásánál) 7.30- kor,
majd két kilométer mellékúton közelítjük meg a
Határ utat. Utána teljesen
védett kerékpárúton érünk
a Kopaszi-gáthoz. Az ott
található sziget, a Margitszigethez hasonló parkkal
rendelkezik,
csodálatos
látvány! A teljesítendő
oda-vissza út kb. 20 kilométer. Minden korosztályból minden érdeklődőt
szeretettel várunk! A túrán
mindenki saját felelősségére vesz részt, kiskorúak
csak felnőtt felügyelettel
vehetnek részt a túrán. A
kerékpározás orvosi vélemények szerint: formában
tart, formába hoz, fizikailag, mentálisan egyaránt,
kalóriaégető, szív- és
érrendszeri
betegségek
megelőzésére, kezelésére kiválóan alkalmas. A
résztvevőknek ajándékkal
kedveskedünk! Bővebb információ: 06-30-369-2747
telefonszámon,
Huszák
János klubvezetőtől.

102 éves asszonyt köszöntöttek

Virágcsokorral és dobostortával köszöntötte Gajda Péter polgármester a 102 éves
Zakariás Sándornét wekerletelepi, Esze Tamás utcai otthonában szeptember 2-án.

A

z
idős
asszonynak
Vinczek György alpolgármester és Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat igazgatója is gratulált. Zakariás
Sándorné, Anna néni 1908.
augusztus 7-én Dunapentelén
született. 1940-ben költöztek
Kispestre az erdélyi Erzsébetvárosból. Első lakásuk

az Üllői úton volt, majd a
Berzsenyi utca következett,
végül az Esze Tamás utcába
költöztek. Azóta is itt él –
férje 52 évi házasság után,
1979-ben bekövetkezett halála óta – egyedül. Kis segítséggel önállóan látja el magát,
főz, takarít. Egy lánya, egy
unokája, négy dédunokája és
egy ükunokája van. Kedvenc

időtöltése a rádiózás, tévézés,
szívesen pihen a teraszon is.
Meósként dolgozott a kispesti
Selyemszövőgyárban, majd az
unokák, később a dédunokák
nevelésében segítette lányát.
2008-ban, a 100. születésnapja alkalmából a Halásztanya
étteremben rendezett családi
ünnepségen köszöntötte a
polgármester.
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Meghívó

Koós a KMO-ban

A

z Idősek Világnapja
alkalmából Kispest önkormányzata és a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat tisztelettel meghívja
Önt a Kispesten élő idősek
ünnepi rendezvényére.
Az ünnepélyes fogadás időpontja: október 1. 14.00 óra.
Helyszín: KMO Művelődési
Ház, Teleki u. 50.
Kérjük, hogy részvételi
szándékukat
szeptember
28-ig jelezzék a Segítő Kéz
Gondozó Szolgálatnál a
282-9501-es és a 281-1621es telefonszámokon, vagy a
segitokez@kispest.hu e-mail
címen, illetve személyesen

a Bp, XIX. kerület, Táncsics
Mihály u. 7. szám alatt lévő
intézmény munkatársainál.
A jelentkezésükről visszaigazolást adunk, mivel a KMO
Művelődési Ház Színháztermének befogadóképessége
korlátozott. A visszaigazolással rendelkezők elsőbbséget élveznek.
Sztárfellépők:
Koós János
Dékány Sarolta

Az Országos Lombikbébi Támogató alapítvány
XII. alkalommal

jótékonysági kispályás

Labdarúgó tornát

szervez a XIX. kerületi Atlétikai Sportklub sporttelepén
(a volt Gránit pályán). Cím: 1194 Budapest, Katona J. u. 30.

Szeptember 19-én vasárnap 9 órától
Kispályás labdarúgó csapatod nevezési díjával segíts,
hogy segíthessünk.
info vonal: www.lombikbebialapitvany.hu,
tel.: +36 20 97 66 957

beruházás

Megnyílt a skatepark

S

zakadó
esőben,
a
sportpálya megnyitását ellenző környékbeli lakók demonstrációja
mellett szeptember 10-én
átadták a görkorisoknak és
-deszkásoknak az első kispesti skateparkot a Móricz
Zsigmond utca–Irányi Dániel
utca sarkán. A sportpályát
megnyitó Gajda Péter polgármester arról beszélt, hogy már
2006-os programjában szerepelt a skatepark kialakítása.
A létesítmény megépítését a
kerületben élő szülők szorgalmazták: többször is jelezték,
szeretnék, hogy gyermekeik
ne az utcákon, balesetveszélyes körülmények között,
vagy a játszótereken a kisebb
gyerekeket zavarva görkorcsolyázzanak, illetve gördesz-

filmajánló

Itt van Milla, itt van újra!

A Kaptár: Túlvilág/Resident Evil: Afterlife
Örvendezzünk hát! Vagy
ne? Én személy szerint nem
bánom, hogy még egy bőrt
lehúztak erről a szériáról,
hiszen ha valaki nőszemélyt
élmény ilyen lövöldözős-verekedős szerepkörben nézni e
világon, akkor az bizony Milla
Jovovich. Jelen IV. Resident
Evil rész esetében azt pedig
már külön meg sem említeném, hogy ezúttal az elsőhöz
hasonlóan ismételten a szupermodell férjeura: Paul W. S.
Anderson írta és rendezte hősnőnk nép-, akarom mondani
zombiirtását.
Nos a film szerint a bonyodalmak esszenciáját képező T-vírus mostanra elpusztította a
világot, aminek következtében

a végtelen kietlenség és az élőhalottak maradtak csak meg,
plusz-mínusz néhány humán,
akik utolsó erőikkel küzdenek
az életükért. Alice (Milla) továbbra is hibásnak érzi magát
a kórság elszabadulásáért, és
ezért mindent megtesz hogy
újabb túlélőket találjon a kiégett városok romjai között.
Így aztán egy szép napon Los
Angelesbe veszi az útját egy
kétes értékű nyom alapján,
miszerint ott még létezik egy
biztonságos körzet. A városba
megérkezvén azonban kiderül
hogy ez távolról sem igaz, és
az itt „élő” halottakkal kell innentől felvennie a harcot őneki,
na meg az eddig általam nem
fényezett csapatának. Ez utób-

7

bi ráadásul nem is csupán a
már az előző részben is feltűnő
Claire Redfield-ből (Ali Larter
– Hősök), és annak bátyjából:
Chris-ből (Wentworth Miller
- A Szökés), hanem a mi kis
Alice-ünk jó egynéhány „hugicájából” tevődik ám össze…
NOTE: Üröm az örömben
(legalábbis a számomra) az a
tény, hogy a beteges trendnek
megfelelően ezt a folytatást
immáron 3D-ben forgatták,
így aztán a hozzám hasonlóan
a klasszikus mozit kedvelőknek külön vadászniuk kell
megint a normális vetítőhelyeket Budapest-szerte.
KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com

kázzanak, hanem egy zárt és
biztonságos helyen hódolhassanak szenvedélyüknek.
Szakmai vizsgálatok alapján
ezt a területet találta alkalmasnak az önkormányzat a
skatepark kialakítására.
A sportpálya létrehozását a
zaj miatt ellenző környékbeli
lakók demonstrációja kapcsán azt is elmondta, hogy
2009 márciusában tájékoztatták a környék lakóit a park
kialakításának tervéről, ám
semmiféle visszajelzés nem
érkezett tőlük. Ugyanakkor
hangsúlyozta: a következő
időszakban az önkormányzat
megvizsgálja, milyen további
zajvédelmi megoldásokkal lehet csendesebbé tenni a sportpályát, hogy az ne zavarja a
környéken lakók nyugalmát.
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

A Fidesz-KDNP kormány intézkedései a devizahitelesek védelmében

A

Fidesz- KDNP-frakció
kezdeményezte,
hogy
a parlament már szeptemberben foglalkozzon a
devizahitelesek soron kívüli
megsegítésével és érdekeinek
képviseletével. A deviza- vagy
akár forintalapú lakáshitellel
rendelkezők gondjainak megoldása azért rendkívül sürgető,
mert ha az érintettek elbukják
a hiteleiket, és el kell hagyniuk a lakásukat, családok százezreinek élete mehet tönkre.
A leszakadó rétegek számára
tehát a kormány esélyt akar
biztosítani ebből a nehéz
helyzetből történő kilábalásra.
Ennek alapján javaslatokat
dolgozunk ki és nyújtunk be a
parlament számára, természetesen az érintettekkel történő
gyors egyeztetéseket követően. Nyolc javaslatunk van. A
hely szűke miatt most az első
négyet szeretném megosztani
Önökkel, a következő újságban pedig a másik négyet:
1. Az önkényes kamatemelés
megtiltása

tájékoztató

Zárva a
hivatal!

2. Előírnánk a középárfolyam alkalmazását
Mindenki ismeri azt a helyzetet, amikor külföldre utazunk
és vásárolunk a banktól mondjuk 100 eurot. Ezért mostanában mintegy 28 ezer forintot
kell, hogy fizessünk. Ha ezt
a pénzt hazahozom és visszaváltom a bankban, akkor ezért
csak 22 ezer forint körüli ös�szeget kapok vissza. Ugyanez
a helyzet a lakáshiteleknél is.
A bankok nyeresége ugyanis
három részből áll: a kamatból,
a kezelési költségből, valamint
az imént említett valutakereskedelemből származó extra
haszonból. A bankoknak ezt
az extra nyereségét veszi most
vissza a Fidesz-KDNP kabinet. Így is megmarad a bankok
haszna a kamat és a kezelési
költség formájában. És nehogy a bankok az ügyfelektől
szedjék be az így elveszített
extra hasznot, ezért:
3. Megtiltanánk az ügyfélnek hátrányos egyoldalú
szerződésmódosítást

Ezzel a lépéssel az egyik
legrégibb banki trükközést
állítanánk le. Jelenleg ugyanis a kereskedelmi bankok
és a pénzügyi vállalkozások
maguk állapíthatják meg, milyen árfolyamon számolják
el devizahiteleseik forintban
befizetett törlesztőrészleteit.
A hitelintézetek által alkalmazott törlesztési árfolyam
a kereskedelmi bankoknál
1,3-1,5 százalékkal, a pénzügyi vállalkozásoknál pedig
több százalékkal magasabb
az MNB középárfolyamánál.
Azaz, ha előírnák a középárfolyam alkalmazását, akkor
az havonta néhány ezres,
végtörlesztés esetében pedig
százezres könnyítést jelentene
az adósoknak.
4. Ingyenes előtörlesztés lehetősége
Több pénzintézet vagy megtiltja vagy büntetőkamatot
számol fel akkor, ha az adós a
futamidő előtt akarná visszafizetni a hitelét. Ez általában
3-4 százalékos kamatot jelent

előtörlesztés és végtörlesztés
címén. Így ha az adós akár
egy nagyobb összeg befizetésével akarja csökkenteni a
felvett tőke összegét, és azzal
értelemszerűen a törlesztő
részletét, akkor számolnia
kell azzal, hogy ezért a bank
felárat kér. A hitel idő előtti
visszafizetése miatt a felvett
kölcsön összegétől és büntetőkamataitól függően a pénzintézet több százezer forintot is
zsebre tehet.
Az MSZP kormány idején
szabadult el a devizahitelezés,
ekkor keletkezett a mostani
probléma, mely emberek életét keseríti meg. Az akkori vezetők nem figyelmeztették az
embereket a veszélyre, noha
ők ismerték az ország valódi
– katasztrofális – gazdasági
állapotát. Mi viszont ettől
függetlenül kötelességünknek
érezzük, hogy segítsünk. Ha
kell, még a nagyhatalmú bankok ellenében is. Mert nekünk
Önöket és nem a bankokat kell
képviselnünk.

kultúra

Romániában volt az Obsitos

Tisztelt Ügyfeleink!
A polgármesteri hivatal
2010. október 4-én (hétfő)
zárva tart. Megértésüket
köszönöm.
dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

A 75. születésnapját ünneplő
rétyi Kováts András Fúvósegyesület meghívásának tett
eleget a KMO Obsitos Zenekara július 17-18. között.
A találkozóra a kispesti
mellett egy szlovák zenekar
is meghívást kapott. Zenekarunk az első napon koszorúzási ünnepségen köz-

reműködött, térzenét adott
Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, majd zenés
felvonuláson örvendeztette
meg közönségét magyar zenei programjával.
A Rétyi Fúvószenekari Találkozó a közreműködő 9
fúvószenekar és mazsorett
csoport felvonulásával kez-

dődött, majd estig folyamatos koncertek szórakoztatták
a közönséget. Az Obsitos
Zenekar koncertje zárta a
programsorozatot, amelyen a
közönség felállva és vastapssal köszönte meg a magyar
zenei programot.
Sepcsik Sarolta
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kispest

9

Gajda péter polgármester rovata

Fejlesztések a szociális
területen is

A

z elmúlt években az volt
az egyik kiemelt célunk,
hogy a kerületi fejlesztésekhez megpróbáljunk minél
több külső forrást szerezni.
Tudtuk, hogy csak így lehet jelentősebb eredményeket elérni,
hiszen Kispest saját bevételei,
saját erőforrásai sosem voltak
elegendőek a nagyobb szabású
tervekhez. Magyarán a kerület
nem tartozik a gazdag önkormányzatok sorába. Ezért ígértünk vállalható elképzeléseket
2006-ban és nem ígérgettünk
„ingyenebédet” akkor sem.
Nos, az elmúlt négy évben közel kétmilliárd forintnyi külső

forrást sikerült Kispestre hozni, hazai és uniós pályázati
lehetőségeket
megragadva.
Volt köztük egészségügyi,
oktatási, városfejlesztési siker
is. Legutóbb a múlt héten vehettem részt kollégáimmal két
gondozási központunk felújításának átadóján. Több mint
300 kispesti nyugdíjas veszi
igénybe ezeknek a szociális
központoknak a szolgáltatásait
napi rendszerességgel. Most az
Ady Endre úton lévő és a József
Attila utcai központ akadálymentesítésére, nyílászáró cseréjére, felújítására kerülhetett
sor, megkönnyítve azoknak

az idős, sokszor beteg embereknek a mindennapjait, akik
idejük nagy részét ezekben
az intézményekben töltik. Az
öt gondozási központunkból
idén így három, tehát az intézmények többsége újulhat meg,
hiszen ebben az évben 40 millió forintot sikerült nyernünk,
szintén Európai Uniós forrásból annak érdekében, hogy a
Wekerlén lévő központunk is
teljesen megújulhasson. Az
elmúlt időszakban hallottam
néha olyan hangokat, hogy
csak a parkokról szól a kerület élete, csak ott fejlesztünk.
Persze, aki odafigyel a kerületi

eseményekre az láthatja, hogy
nem csak az összes kerületi
nagy közpark (legutóbb a legnagyobb) újult meg Kispesten
az elmúlt éveken, hanem a térfigyelő rendszer kiépítésén túl,
iskolák, óvodák, játszóterek,
az egészségügyi intézet, utak,
kulturális intézmények váltak
korszerűbbé, szebbé, használhatóbbá. És amint a fenti példa
is jelzi, igyekeztünk a kerület
szociális
ellátóhálózatának
állapotán is javítani. Tudom,
sok még a megoldásra váró
feladat, de amit kollégáimmal
vállaltunk igyekszünk teljesíteni.

testületi döntések

Folytatódott a stabil gazdálkodás

Többen járhatnak a Csillagok Napközi Otthonába, térítésmentesen részesülhetnek a
szociális alapszolgáltatásból a 90 év feletti kispesti lakosok. A szeptember 8-i testületi
ülésen egyebek mellett arról is döntöttek a képviselők, hogy a kerület csatlakozik a
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, és támogatja egy fővárosi emlékmű felállítását.
- Elfogadta az önkormányzat a 2010. évi költségvetési
előirányzat első féléves teljesítéséről szóló beszámolót.
Gajda Péter polgármester elmondta, idén is folytatódott
a stabil, kiegyensúlyozott
gazdálkodás, ebben az évben
még nem kellett hitelt felvennie az önkormányzatnak.
- Kispest idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az önkormányzat évek óta
részt vesz a programban, az
idei kiírás hamarosan megjelenik, 2010. október 29-ig
adhatják be pályázataikat a
jelentkezők.
- Százezer forinttal támo-

gatja a kerület a POFOSZ
emlékmű-állítási szándékát: a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége az
1950-es években Budapestről kitelepítette családok
emlékére Budafokon kíván
monumentumot felállítani.
- Harminc főre emeli a kerület a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat keretén
belül működő Csillagok
Napközi Otthona (korábban
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) férőhelyeinek
számát. A szociális területet
felügyelő Vinczek György
alpolgármester elmondta,
az otthon jelenleg 25 férőhellyel működik, négyen
vannak várakozólistán, így
a bővítéssel ők is részesül-

hetnek az ellátásban.
- Elfogadta a testület, hogy
a 90 év feletti kispesti lakosok térítésmentesen részesülhessenek a szociális
alapszolgáltatásból.

a szolgáltatás bővítéséről
már határoztak a képviselők. Egy pedagógiai as�szisztenssel bővült 2010.
szeptember 1-jétől a MeseVár Óvoda pedagógus gárdája.

- Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat az általa tavaly alapított
Kispest Városfejlesztési és
Üzemeltetési Kft.-vel az
uniós finanszírozású Forrásház Gondozási Központ
megvalósítására.

- A képviselők elfogadták
a Közpark idei első féléves
tevékenységéről, valamint a
Kispesti Uszoda, a Kispesti
Atlétikai Club és az U 19
közalapítvány elmúlt évi
működéséről szóló beszámolókat.

- Módosította a testület az
Egyesített Bölcsődék alapító okiratát és SZMSZ-ét.
A változtatásokra azért volt
szükség, mert a júliusi testületi ülésen a férőhelyek és

- Az ülés végén a képviselők megköszönték mindazoknak a munkáját, akik
az elmúlt négy évben segítették az önkormányzat
működését.
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választás

VOKS 2010
Lezárult a jelöltállítás időszaka.
Az érintett választási bizottságok döntése alapján eldőlt,
mely jelöltekre, illetve listákra

szavazhatunk október 3-án.
A választópolgárok négy szavazólapot vehetnek majd át
a választási értesítőben megjelölt szavazókörben, s dönt-

Gajda Péter - MSZP

hetnek a polgármester, a helyi
önkormányzati képviselő és a
főpolgármester személyéről,
valamint a fővárosi közgyűlés
összetételéről.

Lázár Tamás - Jobbik

Önkormányzati képviselőjelöltek
Kispest 12 egyéni választókerületében:

1-es számú

2-es számú

3-es számú

4-es számú

5-es számú

6-es számú

7-es számú

8-es számú

9-es számú

10-es számú

képviselőjelöltek

jelölő
szervezetek

Fekete Márk

Fidesz-KDNP

Huszár Erzsébet

MSZP

Mészárosné Sütő Katalin

Jobbik

Bogó Józsefné

MSZP

Dobó József

Jobbik

Hipky Lászlóné

MDF

dr. Lélfai Koppány

Fidesz-KDNP

dr. Eszényi József

Fidesz-KDNP

Ferencsák András

Jobbik

Galambos Krisztina

LMP

Vinczek György

MSZP

Fehér István

MDF

Fehér Tibor

Jobbik

Gebri Géza

LMP

Szujkó Szilvia

MSZP

Vidra Zoltán

Fidesz-KDNP

Dódity Gabriella

Fidesz-KDNP

Gerhardt Ferenc

MDF

Gerháth Csaba

LMP

Kránitz Krisztián

MSZP

Lázár Tamás

Jobbik

Fekete László

MSZP

Flaskár Melinda

LMP

Székely István

MDF

Tóthné Szabó Éva

Fidesz-KDNP

dr. Wáczek Frigyes

Jobbik

Csizmadia Raffael

LMP

Lackner Csaba

MSZP

Molnár András

Fidesz-KDNP

Vass András

JOBBIK

Kispesten 3 polgármesterjelölt
közül választhatunk, míg a 12
egyéni mandátum megszerzéséért összesen 55 képviselőjelölt verseng majd.

Dr. Tarnai Richárd - Fidesz-KDNP
Herpainé Márkus Ágnes

LMP

Selmeczi Zsolt

Jobbik

Szathury Kolos

Fidesz-KDNP

Csalárné Antal Ildikó

Jobbik

Marsalné Kovács Judit

Fidesz-KDNP

Szemők Gábor

CM

Timár Béla

Összefogás
Kispestért

Waldberg Alexander

LMP

Hanzélyi Mihály

Jobbik

Káplár Árpád

LMP

Mihály András

Fidesz-KDNP

Tóth Tibor

MSZP

10-es számú

11-es számú

12-es számú

Kompenzációs listák Kispesten
Kompenzációs listát öt jelölőszervezet tudott állítani Kispesten (azon jelölőszervezetek
állíthattak kompenzációs listát,
amelyek legalább hét egyéni
jelöltet tudtak állítani Kispesten) Az 5 kompenzációs listás
mandátum nem közvetlen szavazással, hanem a töredékszavazatok alapján kerül kiosztásra
(töredékszavazat: a jelölő szervezet jelöltjére leadott minden
olyan szavazat, amellyel nem
szereztek mandátumot). A listák
sorszámát a Helyi Választási

Bizottság sorsolással állapította
meg, bár ennek csak kivételes
esetben van jelentősége (pl.
azonos számított eredmény és
mandátumszám, stb.)
Kompenzációs listák és
azok sorrendje:
1. MDF
2. JOBBIK
3. MSZP
4. Fidesz-KDNP
5. LMP

Főpolgármester-jelöltek
Budapesten 4 főpolgármester jelölt közül választhatunk
(a jelöléshez legalább 28150 érvényes ajánlásra volt szükség)
főpolgármester jelölt

jelölő
szervezetek

Horváth Csaba

MSZP

Ékes Gábor

Fidesz-KDNP

Lőrinczi György

MSZP

Jávor Benedek

LMP

Ozvald László

Jobbik

Dr. Staudt Gábor

Jobbik

Sági Mária Zenina

LMP

Tarlós István

Fidesz-KDNP

Veszprémi Gyula

MDF

dr. Balogh Pál

MSZP

Farkas Károly

Munkáspárt

Keleti Tamás

LMP

Lazányi Ferenc

Fidesz-KDNP

Nagy Tamás

MDF

Szürszabó György

Jobbik

Berecz János

MDF
MSZP

Cserny Sándor

választás

Jelölő szervezetek rövidítése és
hivatalos neve

Polgármesterjelöltek Kispesten

egyéni
választókerület

2010. szeptember 15.

Fővárosi közgyűlési választáson induló listák
A Fővárosi Választási Bizottság által megtartott sorsolás
alapján a nyilvántartásba vett
4 fővárosi lista az alábbi sorrendben szerepel majd a szavazólapon
LMP, Fidesz-KDNP,
JOBBIK, MSZP

A pártok neve alatt az első 5-5
jelölt neve is szerepel majd a
szavazólapon.
A választás reggel 6.00-tól
19.00 óráig tart. Amennyiben
választási értesítőjét megőrizte,
kérjük, azt vigye magával október 3-án, ezzel segítve a szavazatszámláló bizottság munkáját.

CM

Civil Mozgalom Egyesület

Fidesz-KDNP

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség /
Kereszténydemokrata Néppárt

Jobbik

Jobbik Magyarországért Mozgalom

LMP

Lehet Más a Politika

MDF

Magyar Demokrata Fórum

MSZP

Magyar Szocialista Párt

Munkáspárt

Magyar Kommunista Munkáspárt

Összefogás
Kispestért

Összefogás Kispestért Egyesület

Ahhoz, hogy eredményesen
tudjon szavazni, kérjük vigye
magával személyi azonosításra
alkalmas igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
Szavazni a következő érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával
lehet:
- a lakcímet is tartalmazó
személyazonosító igazolvány,
vagy
- lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány,

vagy
- lakcímigazolvány ÉS útlevél,
vagy
- lakcímigazolvány ÉS 2001.
január 1-jét követően kiállított
vezetői engedély
Igazolással történő szavazás
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén,
vagy – igazolással – bejelentett

tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben
szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át
megelőzően jelentette be, és az
a szavazás napjáig nem szűnik
meg. Igazolást személyesen
vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerinti
jegyzőtől. Ha meghatalmazott
útján nyújtja be kérelmét, a
meghatalmazást is csatolni kell.
Ajánlott levélben is kérhető
igazolást úgy, hogy a kérelem
2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti
helyi választási irodába.
Választási kampány
A választási kampány a választás kitűzésétől a szavazás
napjának kezdetéig tart. A szavazás napján 0 órától 19 óráig
választási kampányt folytatni
tilos. A választási kampány
végéig a jelölő szervezetek
és a jelöltek engedély nélkül
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készíthetnek plakátot. Épület
falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos,
a bérlő, illetőleg - állami vagy
önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. A
kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által ideiglenesen
kihelyezett, a választási plakátok elhelyezésére szolgáló hirdető-berendezéseket minden
jelölő szervezet, illetve jelölt
igénybe veheti.
Mozgóurna
Mozgóurnás szavazás a választás napját megelőzően a helyi
választási iroda vezetőjétől,
míg a szavazás napján a lakóhely szerinti szavazatszámláló
bizottságtól írásban kérhető.
Javasoljuk, hogy a mozgásában
gátolt választópolgár lehetőség
szerint még a választás napját
megelőzően juttassa el kérelmét
a választási iroda vezetőjéhez.

Kisebbségi önkormányzati képviselők választása Kispesten
A települési önkormányzati választással egy időben, tehát október 3-án – a XIX. ker. Árpád
u. 14. sz. alatti Bolyai János
Általános Iskolában kialakított kisebbségi szavazókörben
- kerül sor a helyi kisebbségi

önkormányzati
képviselők
választására. A kisebbségi
választáson csak a kisebbségi
választói jegyzékbe felvett 706
választópolgár szavazhat. Erre
vonatkozóan külön értesítést is
kaptak a kisebbségi jegyzéken

szereplő
választópolgárok.
Kispesten kilenc kisebbségi választásra kerül sor, melyen csak
a kisebbségi jelölő szervezetek
által bejelentett és nyilvántartásba vett jelöltek indulhatnak.
A 9 kisebbségi szavazólapon a

Helyi Választási Bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek majd a kisebbségi jelöltek.
Kispesten az alábbi kisebbségi
jelöltek indulnak (kisebbségek
és jelölőszervezetek szerinti
bontásban):

Bolgár kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

Magyarországi Bolgárok Egyesülete jelöltjei: Hadzsipetkova Boriszova Krisztina, Kőváry-Hadzsipetkova Mónika, Tütünkov
Jordanov Krisztián, Tütünkov-Hrisztov Jordán

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselők
választása

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság jelöltjei: Balogh Attila, Balogh Attila Enrikó, Rostás-Farkas György, Rostás-Farkas
György Attila
„Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság jelöltjei: Csányi Gyula, Dobó Renáta
Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület jelöltjei: Csonka Gábor, Csonka János, Fábián Anna, Rédai Krisztián Gyula
Közös Esély Egyesület jelöltje: Rácz Krisztina
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjei: Balogh Csilla, Balogh Elek, Losó György Sándorné,
Miczi Sára
Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetségének a jelöltje: Horváth Sándor
Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület jelöltjei: Rostás Lajos, Titi János, Titi Jánosné, Titi Katalin

Görög kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület jelöltjei: Bakos Tamás, Papasz Veronika Cecília, Szalimka Eleni,
Dr. Szalimka Nafszika

Horvát kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

Magyarországi Horvátok Szövetsége jelöltjei: Petrics Mária, Zlatár György, id. Zlatár György, Zlatár Györgyné

Lengyel kisebbségi önkormányza- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete jelöltjei: Csüllög István Ernő, Dékán Imre, Ferenczi István,
ti képviselők választása
Molnár Ferenc
Német kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

Németn Óvoda és Iskolaegyesület jelöltjei: Drexler Zoltán, ifj Drexler Zoltán, Király Zoltán, Miklóshalmi Orsolya,
Miklóshalmi Pál

Román kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

Budapesti Román Egyesület jelöltjei: Kovács István, Kovács Istvánné, Marginean Tibor Károly, Marginean Tiborné, Szivós
Istvánné, Varga Sándorné
Magyarországi Románok Országos Érdekképviseleti Egyesülete jelöltjei: Gaáli Andrea, Gaáli Sándorné, Mátyásné Gaáli Beatrix,
Varga Anikó, Varga Zoltánné

Ruszin kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

„Rukisösz” a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület jelöltjei: Gálik László Gyula, Kádár Imréné, Kántor Árpád
Ruszin Kulturális Egyesület/ Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület jelöltjei: Kolozsvári Istvánné,
Kolozsvári Zoltán József, Dr. Krivszkaja Irina, Zsigray Valentyina

Szerb kisebbségi önkormányzati
képviselők választása

Srpski Forum Egyesület jelöltjei: Rusz Boriszláv, Rusz Igor Dusán, Skenderija Dejan, Suhajda Anita

Választással kapcsolatos kérdéseikkel a jegyzo@kispest.hu címen, vagy a 282-9964-es fax számon kereshetnek meg bennünket.
Helyi Választási Iroda
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fejlesztés

Ilyen volt, ilyen lett

2009 nyár elején helyezett ki az önkormányzat a Vas Gereben utcai játszótérre egy új,
hatalmas játszóvárat. Az eszköz a 6-14 éves korosztálynak nyújt kikapcsolódást.

Ilyen volt 2008-ban a Vas Gereben utcai süllyesztett játszótér.

2009-ben játszóvárral, idén kerítéssel is korszerűsödött a játszótér.

pályázat

Legjobbak között a Hivatal

Szociális tanulmányi
ösztöndíj
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat
Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a
2010/2011. 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.
Pályázni két kategóriában lehet: középiskolai ösztöndíj és
felsőfokú iskolai ösztöndíj.
A pályázatot kizárólag személyesen lehet beadni ügyfélfogadási napokon (hétfőn
14-18 óráig, szerdán 8-16.30
óráig, pénteken 8-12 óráig) a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján beszerezhető „Pályázati

adatlap” kitöltésével, az előírt
igazolások hiánytalan csatolásával
2010. SZEPTEMBER 15-TŐL
2010. OKTÓBER 15-IG.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest, XIX. kerület,
Városház tér 18-20. „A” épület, fsz. 11-es szoba. (A fenti
időpontot követően pályázatot
sem személyesen, sem postai
úton nem fogadnak el!)
Részletek: www.kispest.hu

A hivatali működés átláthatóbbá tétele és hatékonyságának növelése a célja annak
a programnak, amelynek
keretében kétnapos szakmai
konferenciát rendeztek nemrégiben a hivatal dolgozóinak
részvételével. A programra
még 2008. első félévében
pályázott sikerrel a kerület a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Államreform Operatív Programjának (ÁROP)
keretében, melyet a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére
vonatkozóan
írtak ki. A program keretében
több területen is vizsgálták
a hivatal működését. Átnézték a tevékenységeket leíró
dokumentumokat, az ügyfélelégedettségi felméréseket,
vizsgálták a kommunikációt
a szervezeti egységek és a
munkatársak között, elemezték a minőségirányítási rendszer követelményeinek betartását, a hivatalban dolgozók
terhelését,
terhelhetőségét.
Megnézték az informatikai
hátteret, a lakosság folyamatos naprakész tájékoztatását, a

pénzügyi, stratégiai, tervezési
folyamatokat.
A vizsgálat megállapította,
hogy a Polgármesteri Hivatal működését és tevékenységét leíró dokumentumok
aktualizáltak, tartalmukban,
szerkezetükben a jogi és
szakmai követelményeknek
megfelelően szerkesztettek,
strukturáltak.
Kiemelendő
pozitív tény, hogy a Hivatal
által működtetett minőségirányítási rendszer követelményei között megtalálható,
hogy a belső dokumentációkat évente felül kell vizsgálni,
így ez a szabály hosszú távon
is biztosítja, hogy a Hivatal
dokumentumai a jogszabályi,
rendeleti és egyéb szakmai
követelményeket kielégítően
kerülnek használatba. A szervezeti szintű teljesítménymérés és -értékelés terén a vizsgálat azt állapította meg, hogy
a budapesti kerületek között
az egyik legjobb teljesítményt
a XIX. Kerület Polgármesteri
Hivatala érte el.
Nagy Endre
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2010. szeptember 15.

közlemények

Rejtvény

Képviselői fogadóórák
1.sz. választókörzet

Huszár Erzsébet (MSZP)
Szeptember 20., 12-13 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

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)
Szeptember 20., 15-16 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér
.

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)
Szeptember 20., 10-11 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

6.sz. választókörzet

Lõrinczi György (MSZP)
Szeptember 20., 16-17 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

11.sz. választókörzet

Dr. Balogh Pál (MSZP)
Szeptember 24., 11-12 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

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)
Szeptember 21., 12-13 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

14.sz. választókörzet

Lackner Csaba (MSZP)
Szeptember 21., 9-10 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

15.sz. választókörzet

Fekete László (MSZP)
Szeptember 25., 9-10 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

16.sz. választókörzet

Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 06-20-911-1187

7.sz. választókörzet

Cserny Sándor (MSZP)

Szujkó Szilvia (MSZP)
Szeptember 21., 16-17 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

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.

Listás képviselõ

Dr. Tarnai Richárd
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ

Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig.
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ

Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap harmadik szerda 18-19
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György

alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest

rejtvény | egyházak
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010.
szeptember 27. A helyes megfejtők között az Ormos
Intézet gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira
beváltható utalványokat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „...mert még ki sem vettem az akváriumból.” Nyerteseink: Téglás Péter (Petőfi u.), Kup Katica (Csokonai 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)
Szeptember 22., 10-11 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

Szeptember 20., 14-15 óráig.
MSZP kampánysátor, Kossuth tér

8.sz. választókörzet

2010. szeptember 15.

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
Eördögh Gábor

alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor
címzetes fõjegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között.
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon.
A Városháza épületében (I. em. 29.).

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 különkülön) 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,
ministráns-foglalkozás, 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)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találkozás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs:
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

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.
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Ösztöndíjpályázatok
„A” típusú pályázati kiírás
Kispest Önkormányzata a
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal
együttműködve
kiírta a 2011. évre a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011.
tanév második és a 2011/2012.
tanév első félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül,
teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázati kiírás
Kispest Önkormányzata a
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal
együttműködve
kiírta a 2011. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára. A pályázatra azok
az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,

hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2011/2012.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnál (Humánszolgáltatási Irodán, Oravecz
Éva közművelődési referensnél – 1192 Bp. Ady E. út 7. I.
emelet 1. írásban, a pályázó
által aláírva, egy példányban
kell benyújtani, ahol bővebb
információ is kérhető a pályázatokról (tel.: 347-4631).
Benyújtási határidő:
2010. október 29.

sport

Szurkolj a Honvédnak!
E.ON – KLTE - BP Honvéd
FC családi fociprogram egy
családbarát stadionban.
A labdarúgó klub iskolai
szurkolói versenyt hirdet a
XVIII., XIX., XX., illetve
XXIII. kerület általános és
középiskoláinak részére:
A kiírás célkitűzése, hogy
minél több gyermeket mozgósítson családtagjaival egyetemben a Budapest Honvéd
hazai mérkőzéseire, azért
hogy a diákok megtapasztalhassák élőben a futballmeccs
kínálta szurkolói örömöket.
Pályázatunkkal továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet
a sport, valamint a közös családi programok fontosságára.
Győztes az az iskola, aki a
legtöbb gyereket (családdal)
mozgósítja a 2010/2011-es bajnokság őszi idényének hazai
mérkőzéseire. A lelkes szurkolásért cserében a Honvéd
díjmentesen ajánl fel jegyeket.
Az iskoláknak minden alkalommal a mérkőzést megelőző
két nappal kell leadniuk e-mailben a jegyekre vonatkozó
igényeiket (kollek@bhfc.hu).
A jegyeket a főbejáratnál
iskolánként egyszerre lehet
majd felvenni. Gyerekenként
plusz 2 fő részére biztosítunk
díjmentes belépést (szülő,

nagyszülő, testvér), minden
további családtag számára
kedvezményes (600 Ft) belépőt kínálunk a mézkőzésekre.
A szezon végén az első három
helyezett iskolának Nike termékeket adunk ajándékba a
következő értékekben: 1. hely:
250 000 Ft, 2. hely: 180 000
Ft, 3. hely: 100 000 Ft. Továbbá az első 10 iskola szervező
tanára Nike melegítőt kap a
szezon végén.
Egyéni szurkolói verseny:
A diákoknak nincs más dolguk, minthogy lelkesítsék
hozzátartozóikat,
valamint
szorgosan gyűjtsék a Honvéd
hazai mérkőzéseire szóló
jegyeket, melyet az idény
végeztével beküldenek címünkre, hogy kiderülhessen
ki az őszi idény leglelkesebb
szurkolója. Az a tanuló, aki a
legtöbb alkalommal, a legtöbb
családtagját hozza el magával
az őszi idény során a hazai
mérkőzésekre, azaz a legtöbb
jegyet gyűjti össze, 2 főre szóló utazást nyer a BAJNOKOK
LIGÁJA legjobb 16 fordulójának valamelyik mérkőzésére.
Amennyiben többen is első
helyen végeznek, sorsolás
útján döntünk a győztes szurkolóról.
További információk a www.
honvedfc.hu weboldalon.
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Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

A Kispesti Vigadó épületében: 1191 BUDAPEST, FŐ U. 22. • 2010 októberétől: 1192 Bp., Petur u. 7.
TEL.: 358-0690, TEL./FAX.: 282-9895
HONLAP: http://gyermekhaz.kispest.hu • E-MAIL: gyermekhaz@kispest.hu

Programjaink 2010. október 4-től indulnak az intézmény felújított, XIX. ker. Petur u. 7. szám alatti épületében.
Az árainkról és a további részletekről honlapunkon, telefonon, valamint műsorfüzetünkből tájékozódhat.

BABÁKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK
KEREKÍTŐ
Kerekítő dalolás hétfő 9.159.45
Kerekítő játékklub hétfő
10.00-11.00
TÜCSÖK ZENE
Ritmus-ének-zene foglalkozás
6 hónapostól 4 éves korig.
csütörtök 10.15-10.45
ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ
Játékos néptánc-tanítás.
kedd 10.15-10.45
BABA-MAMA TORNA BORIVAL
Babánkkal együtt tornázunk.
péntek 11.00-11.45
BORIBABA MOZGÁSFEJLESZTÉS
péntek 10.00-10.45
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgő-mozgó kistornászoknak!
péntek 9.30-10.15 és 10.1511.00
MASZATOLÓ
Festős-maszatolós foglalkozás
20 hónapos kortól 4 éves korig.
csütörtökön 9.30-10.00 és
10.30-11.00
VARÁZSSZŐNYEG MESEKUCKÓ
Bábos-mesés foglalkozás 20
hónapostól 3 éves korig.
szerda 10.30-11.15
BORIBABA
KÉZMŰVESKEDÉS
péntek 9.00-9.45
BABA-MAMA
JELBESZÉD
kedd 10.00-10.45 (indul: október 19.)
BABA-MAMA JÓGA
szerda 10.00-11.00

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK
BÁBOS MESEOVI
3 évestől 7 éves korig.
szerda 16.15-17.00
BABOS BÁBOS KÉZMŰVES MŰHELY
6 évestől 12 éves korig.
Ideje: hétfő 16.30-17.30
APRÓ MAROK FAZEKAS
MŰHELY
5-12 éves korig.
Ideje: szerda 16.30-18.00
PAMACS RAJZSTÚDIÓ
Képzőművészet 5-10 éves korig.
Ideje: csütörtök 16.00 –
17.00
HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
ANDANTINO ZENEOVI
Zenei fejlesztő foglalkozás 3-4
éveseknek.
Ideje: csütörtök 16.00-16.45
HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
MODERATO ZENEOVI
Zenei fejlesztő foglalkozás 5-7
éveseknek.
csütörtök: 16.45-17.30
BUKFENC OVIS TORNA
hétfő és szerda 17.00-18.00
MAZSOLA AEROBIC OVISOKNAK
kedd és csütörtök 17.3018.15
BICIKLIS
TEKERGÉS
WEKERLÉN KICSIKNEK
csütörtök 16.30 -17.30 (indul: szeptember végén)
BICIKLIS KRESZ OKTATÁS WEKERLÉN ISKOLÁSOKNAK
7-14 éves korig, hogy biztonsággal közlekedhess.
szerda 16.30-17.30
DIVATSULI
Színek-formák-anyagok-

trendek-stílusok, 10-15 éveseknek.
csütörtök 17.30-19.00
JÁTÉK-DRÁMA
Mélylélektani gyermekjátékdráma, 10-12 éveseknek.
csütörtök 17.00-18.30
FLAMENCO
OKTATÁS
Barsy Laurával
6-12 éves korig, fiúknak és lányoknak egyaránt!
kedd 16.30-17.30 (kurzus kezdete: október 5.)
VONZART TÁNCMŰVÉSZETI STÚDIÓ
csütörtök 16.30 – 18.10 (12
éves korig), 18.20 – 20.00 (12
év fölött)
FOTÓS TANFOLYAM
11-15 éves korig.
kedd 16.30-18.30
NINJUTSU
Ősi, japán technikán alapuló
harcművészet 14-20 éveseknek.
csütörtök 18.30-20.00
CAPOEIRA
Brazíliából származó, zenével
kísért akrobatikus-játékos küzdősport, gyerekeknek 6 éves
kortól, felnőttek is!
kedd 17.30-18.30 és péntek
17.30-18.30
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
RAJZTANFOLYAM
hétfő 17.00-20.00 (októbertől
a felvételikig)

TANFOLYAMOK
FELNŐTTEKNEK:
KEZDŐ ÉS HALADÓ
SZABÁS - VARRÁS TANFOLYAM
kedd 18.00-20.00 a haladóknak
szerda
18.00-20.00
a
kezdőknek

FAZEKAS TANFOLYAM
szerda 18.00-20.00 (kezdő)
péntek 17.00-20.00 (haladó)

FLAMENCO TÁNCTANFOLYAM Barsy Laurával
Andalúziai
hangulatú
táncórák, ahol az elegancia
a szenvedéllyel párosul.
kedd 18.30-20.00 (október
5. – december 14.)
HALADÓ TÁNCISKOLA
FELNŐTTEKNEK
csütörtök 20.10 - 21.00
LATIN ÉS ROCK AND
ROLL TÁNCTANFOLYAM profi táncosokkal
szombat 18.00-19.00
FRISSÍTŐ JÓGA
péntek 18.30-20.00
KISMAMA JÓGA
Az áldott állapot harmadik
hónapjától a szülésig.
csütörtök 9.00-10.00 és
kedd 18.30-19.30
KOMPLEX NŐI TORNA
hétfő 18.00-19.00
szerda 18.00-19.00
AVIVA TORNA TANFOLYAM
Tornagyakorlat-sorozat,
mely egyensúlyba hozza a
hormonműködést.
minden hónap első szombatján 15.00-19.00
SMINK TANFOLYAM
Larion Oscarral
Önértékelést
fejlesztő
sminktanfolyam
neves
sminkmesterrel.
szombat 15.00-18.00 (4 alkalmas)
IKONFESTŐ
KÉPZŐMŰVÉSZETI
TANFOLYAM
szombat 15.00-18.00 (4 alkalmas)
PÉNZÜGYI
ÖNISMERETI TANFOLYAM
NŐKNEK
szombat 10.00-17.00
(2 alkalmas)
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Kispesti Munkásotthon Művelődési ház
1191 Budapest, Teleki utca 50.
Telefon/fax: 282-9826, 282-9736 • www.kmo.hu

(A részletes program elérhető a www.kmo.hu honlapon.)

Lépéselőnyben van aki jól informált
- Új szakmára van szüksége?
- Tovább szeretne tanulni?
- Munkajoggal kapcsolatos kérdései vannak?
- Régen tanult már és most nem mer nekivágni?

2011. Január
Andrew Bergman: TÁRSASJÁTÉK NEW YORKBAN
- vígjáték két részben, az Éless
Szín előadása

Mi ebben is segítünk!
Szeptember 30-án Felnőttképzési börzével indul a „Lépéselőny, több tudás több esély a munkaerőpiacon” című
európai uniós projekt. Jöjjön el a nyitónapra:
- felnőttképzési információk,
- munkajogi tanácsadások
- pályaválasztási tanácsadás
- előadások (EU-kompetenciák, és Hogyan tanuljunk?)
nézze meg az új számítógépes teremet, ismerje meg a Lépéselőny Felnőttképzési Információs Szolgálat térítésmentes
szolgáltatásait.
Bővebb információ: www.kmo.hu

CSALÁDI DÉLELŐTT A
KMO-ban
Minden hónap első vasárnapja
10 óra
Október 3. vasárnap 10 óra
ANDERSEN MESÉK
KIÁLLÍTÁSOK

Előadások: - EU kompetenciák, előadó: Drimál István,
a BKIK tanácsadás osztály elnöke
- Hogyan tanulunk? IQ, EQ tanulási motivációink
Előadó: Horváth Tamás, humánerőforrás-tanácsadó
RENDEZVÉNYEK
ÚJ!!!
A KMO Művelődési Ház szeretettel meghívja Önt
Szeptember 18. péntek 18-02
óráig a KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL
című
programjára
A Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó országos
programsorozatba illeszkedve, izgalmas programokkal,
kiállítással, beszélgetésekkel,
zenével, filmekkel várjuk Önt
és kísérőjét.
Program:
18.00
Pál Csaba képzőművész
„Édes csapdák” installációja és
a „Kelesztés” című animációs
film vetítése
22.00
Trottel Stereodream Experience koncert - pszichedelikus
hangkísérletek
Pszichedélia - Folk - Groove
- Elektronika
18-02
DJ MORKETIDEN (electro,
dub) Részletes program: www.
kmo.hu
A belépés díjtalan!
Szeptember 19. vasárnap 11 óra
KOLOMPOS KONCERT

Látható lesz:
- Lúdas Matyi – vásári komédia
gólyalábakon (Bab Társulat)
- Palinta Társulat zenés műsora gyerekeknek
- Közös Esély Egyesület kulturális műsora
- Görömbölő Kompánia interaktív játéka
- Kerületünkben élő Bolgár,
Lengyel, Szerb kisebbségek
folklór műsora
- Csernik Szende mesemondó
- MARIÓ a harmonikás
- Baranta Hagyományőrző
Egyesület harcművészeti bemutatója
- Dallamok szárnyán (Arany
Tamás, Kurkó József, Szeredy
Krisztina)
- MC Hawer & Tekknő Együttes (mulatós dalok techno ritmusban)
- Maksa Zoltán humorista
- Kutyakölykök fergeteges
táncshowja
- Kolompos Együttes koncert
és táncház
- Tűzzsonglőr show

- komédia két felvonásban, a
Bánfalvy Stúdió előadása
December 12. vasárnap 16 óra
Oli Peagen: AZ AJÁNDÉK
GÉSA
- vígjáték két felvonásban, a
Körúti Színház előadása

2010. szeptemberi-október eleji programajánló

Szeptember 25. szombat
MIHÁLY NAPI BÚCSÚ
11-21 óráig a Templom téren
Kispest önkormányzata és a
KMO Művelődési Ház szeretettel invitálja a kispesti polgárokat, családokat a Mihály
Napi Búcsúba! A mulatság 11
órakor veszi kezdetét!

2010. szeptember 15.

Kiegészítő programok:
- Pusztai kalandpark! Kalandra fel! A Mihály Napi Búcsúban (szeptember 15.) várunk
minden kalandra vágyó ifjú
urat és hölgyet!
Pusztai kalandparkunkban kapott menetlevéllel kipróbálhatod magad szekérrakodásban,
köcsögverésben, részt vehetsz
egy csikós bojtár iskolában, de
a karikás ostor pattogtatását is
megtanulhatod!
A feladatok elvégzése után –menetleveled leadásával – sorsoláson vehetsz részt, ahol különböző ajándékokat nyerhetsz!
- Ügyeskedők udvara (Lóri
bácsi kézműves műhelye,
csengős sátor)
- Jószágmustra (állatsimogató)
- Perec sütöde, mézes műhely
- Vásári mutatványosok
- Vásárfia - kirakodó vásár
FELNŐTTKÉPZÉS
2010. október 2. szombat 9-18
óráig
ÁSVÁNYBÖRZE
Évadunk első börzéjére invitáljuk Önöket! Az őszi ásványkiállítás és vásár, kedvelt
eseménye a kispesti közönségnek. Több százan szoktak
ellátogatni erre a rendezvényre, ahol a világ minden tájá-

ról származó gyönyörűséges
ásványok, kagylók és csigák
láthatók.
Rendezvényünk nemzetközi
jellegű is, mivel nemcsak a
hazánkban található kőzetek
és ásványok sorakoznak fel,
hanem szép számmal jönnek
gyűjtők és kiállítók a szomszédos országokból és mutatnak be szebbnél-szebb ásványokat. (Románia, Szlovákia,
Ausztria)
Azoknak is érdemes a rendezvényünkre ellátogatni, akik az
ásványokból készített ékszereket, ajándék- és használati
tárgyakat keresik, ezekből is
bőven válogathatnak.
Szeretettel várunk minden
kedves látogatót!
SZÍNHÁZAK
ŐSZI SZÍNHÁZBÉRLET
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT!
A négy előadás ára csak
7.500,-Ft!
Október 24. vasárnap 16 óra
Ray Conney: PÉNZ ÁLL A
HÁZHOZ
- vígjáték, a Budapesti Bulvárszínház előadása
November 14. vasárnap 16 óra
Noel Coward: VIDÁM KÍSÉRET

ELŐTÉR GALÉRIA
Szeptember 17. péntek 18 óra
A KERÜLETI KISEBBSÉGEK KULTURÁLIS ESTJE
előtt Előtér galériánkban nyílik meg Kispest lengyel testvérvárosa, Krzeszowice képzőművészeinek kiállítása
NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓ TEREM (1195
Budapest, Ady E. u. 57.)
Szeptember 25-ig
Játékok világa
Játékok és modellek 0-99 éves
korig
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (1193
Budapest, Csokonai utca 9.)
Decemberig
A Kispesti Atlétikai Club 100
éve című kiállítás
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS
ROCK
AND ROLL
További információ: www.
mustangse.extra.hu
ETKA JÓGA - JÓGATORNA
kedd, 17.30-19 óráig
GERINCTORNA
kedd, 19.30-20.30, csütörtök
18.30-19.30
HASTÁNC - 12 éves kortól
ajánlott
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
Fellépő csoport: hétfő 19.30 –
20.30 óráig

programok
HATHA JÓGA
Kezdő csoport:
Ingyenes nyitó előadás: szeptember 22-én 18 óra
Első foglalkozás: szeptember
29.
JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
Kezdő I. - 5 éves kortól: kedd,
csütörtök 16.30- 17.30
Középhaladó - 7 éves kortól:
kedd, csütörtök 17.30-18.30
Haladó - 10 éves kortól: péntek: 15-17 óráig
KLASSZIKUS BALETT 5
ÉVES KORTÓL
Hétfőn és szerdán 16.30-17.30
óráig
ÚJ!!!
MENŐ-MANÓ TORNA –
Zenés foglalkozás 6 hónapostól 4 éves korig
Dalokkal, mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel –
trambulin, egyensúlyfejlesztő
játékok, labdák, babzsákok.
Péntekenként két csoportban
Kiscsoport 9.30 – 10 óráig (6
hónapos kortól)
Nagycsoport 10.10 – 10.55
óráig (másfél éves kortól 4
éves korig)
Vezeti: Bihari Katalin Tel.:
06-20-392-1833
PILATES TORNA
Hétfő: 17.30-18.30 óráig és
szerda: 17.15-18.15 óráig
RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos foglalkozások
kedd 9.30 és 10.15 órakor
ÚJ!!!
SAHAJA JÓGA
Nem kell különleges képességekkel rendelkezni, nem kell
rá hosszasan előkészülni, sem
jóga vagy meditációs ismeretekkel rendelkezni. A Sahaja
jóga a természetünkből fakad
és a lélekkel való spontán kapcsolatra épül.
szombat 10.00-11.30
Beiratkozás: folyamatosan
Első foglalkozás: szeptember 18.
SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
Új kezdő csoportok indulnak:
Szeptember 14-én és november 2-án.
Gyerek salsa, Salsa women
style és Reggaeton tanfolyamok

péntek 17-20 óráig
További információ:
salsacontimba.hu

www.

SZILVA RAJZISKOLA - 5
éves kortól
szerda: 17-18 óráig
A KMO Mozgásműhelyében
működő tanfolyamok:
(1191 Budapest, Szabó E. u. 4.)
ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
Ingyenes nyílt óra és bemutató:
szeptember 11. 11-13 óráig
Beiratkozás: A nyílt órán és év
közben folyamatosan a tanfolyami napokon.
További információ: www.
arcoktanc.hu
BARANTA
További információ:
baranta.net

www.

GOJU-RYU KARATE
További információ: www.
gojukai.hu
MAROSHÉVIZI FITNESS
ISKOLA
Fitness és showtánc
Beiratkozás: szeptember hónapban
További információ: www.
marosfitness.hu
MODERN VING TSUN
KUNG FU
Jelentkezz ingyenes próbaedzésre a www.modern-vingtsun.hu címen!
SHAOLIN KUNG FU
Népszerű kínai harcművészet 8
éves kortól
szerda 18.30-20.30, szombat
9-11 óráig
TAI JI QUAN
Hétfő: 18-20 óráig
Új!
ZHINENG CSIKUNG
Út az egészséghez, testi-lelki
harmóniához!
Jelentkezés: Priol Ágnes Tel.:
06-30-310-6989
e-mail: agnes.priol@gmail.
com
Első foglalkozás: 2010. szeptember 28. 18 óra
ISMERETTERJESZTÉS
AGYKONTROLL TANFOLYAMOK A KMO-ban
Október 9-10. és 16-17. szombat-vasárnap
Felnőtt agykontroll tanfolyam
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Ingyenes tájékoztató előadás:
2010. szeptember 22. 17 óra
További információ: www.agykontroll.hu
2010. október 16-17. szombatvasárnap
Gyermek agykontroll tanfolyam
További információ: www.
tanulaskontroll.hu
Az agykontroll tanfolyamokra
előzetes jelentkezés és részvételi jegy vásárlása a KMO-ban.
KLUBOK
KISPESTI GYÖNGYVIRÁG
KÓRUS
Csütörtök 18-21 óráig
OBSITOS
FÚVÓSZENEKAR
Hétfő 17-20 óráig
BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA
Minden vasárnap 10 órakor
ÉLETMÓDKLUB
Program: www.kmo.hu
RELAXA KLUB - agykontrollos klub
További információ: www.
kineziologia1.hu

kultúra

Kiállítás
Kispest Önkormányzata
meghívja Önt szeptember
28-án 16 órakor Zálogh
Sándor
grafikusművész
Lénymesék című Városháza Tárlat megnyitójára.
A kiállítás 2010. november
15-ig tekinthető meg.

szabadidő

Beszélgetés

Józan ésszel: történelemről, politikáról a Kispesti
Közéleti Kávézóban (1194
Bp., Kossuth Lajos u 50.).
Vendég Csernok Attila A
komáromi pontonhíd és
a Valóság erejével írója
szeptember 17-én, pénteken
17.00 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak egy
izgalmas beszélgetésre.

22

2010. szeptember 15.

apróhirdetés

szolgáltatás
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖNYVELÉS GYAKORLATTAL, LEINFORMÁLHATÓAN, INGYENES
AJÁNLATKÜLDÉS, HÁZFELMÉRÉS. TEL.: 0630/359-3976
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák
átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere, nadrág
felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp., XIX., Jáhn
Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák,
mosdók, mosogatók, wc-k, wctartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése.
Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271,
06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése,
épületfelmérés: ez mind, mind az Építő 98 BT. Tel.:
06/70-311-0210
SZŐNYEGTISZTÍTÁS OTTHON? Igen! Mélyvíznyomásos takarítógéppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit
tisztítást, autópolírozást és bőrkárpitápolást vállalok.
Tel.: 06/70-50-20-131
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, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. 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

Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254 Nyitva tartás:
H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1-363-4867 P: 9-15 óráig.

Érdeklődni du.: 12-18h-ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszobafelújítások, tetőjavítások, ereszcsatorna-javítások.
Tel.. 06/20-391-5982, 291-92-39

DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csendes, jó helyen olcsón ELADÓ. Iá.: 570.000 Ft. Tel.: 06/24-435229

FRIZURA KÉSZÍTÉS az Ön otthonában. HÁZHOZ
JÁRÓ FODRÁSZ, férfi, női vágás, festés, dauer. KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL. Tel.: 290-4382

Garázs kiadó Europark közeli zárt kertben. Tel.: 06/30402-1919

Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb
áron készpénzért. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19. (Régiségbolt) tel.: 317-9938
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése,
mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba-felújítás, konvektor-,
kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt áron, garanciával.
Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem,
hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu

Megoldás délpesti gyorsszerviz. Mosógép, bojler,
tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu

Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, tehermentes,
240 nm-es, két bejáratú, kétlakásos, 5+1 szobás családi
ház eladó, garázzsal, külön bejáratú irodahelyiséggel.
Iá.: 35,9 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748

Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés, víz szigetelés, kertépítés-, fenntartás, öntözőrendszer
kiépítés, gyepszőnyegezés, fakivágás, bozót irtás,
(kisebb munkákat is) Wendlen Zoltán. Tel.: 06/309924-514
Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a legkisebb
javításig. Hívjon bizalommal. Tel.: 789-3958, 06/204114-349
Rendet szeretne a társasházában? Agilis közös
képviselőt keres? Hívjon! Tel.: 06-1/284-57-18, 0620/325-9096, e-mail: bbela60@t-online.hu

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓCSEMPE ÉS
LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN,
TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.:
06/70-5020-131

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher Ferenc,
tel.: 06/20-9469-327

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder,
homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30942-9460
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig.
Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.00-12.00. XVIII.
Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221629 Magnetoterápiás kezelés.
KERÉKPÁRSZERVIZ! KERÉKPÁROK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL!
HÍVJON! HÉVÉGÉN IS! BP., XIX. BERCSÉNYI
U. 3. Tel.: +36/20-933-4279
Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát. Mindenfajta
lemezzel dolgozunk. Pontos, precíz munka. Garanciát
vállalunk. Tel.: 06/705-02-01-31
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok, kapuk,
kerítések, egyéb lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-9613794
Női-, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése otthonában.
Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-7229
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon, mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
KÖNYVELÉS! Kft.-k, bt-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, teljeskörűen, apeh, tb képviselettel cállaljuk. Csak bérszámfejtést is! Tel.: 06/209776-552, 06/20-487-2761, mezeih@gmail.com
Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok, minden
szakmába tartozó új és felújítási, valamint javítási
munkát, 5 év garanciával. Teljes körű ügyintézés,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Görög János, 1194
Bp. Fecske u. 4. Tel.: 282-4495, mobil: 06/30-9217325
K I S G É P SZ E R V I Z Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúrógépek (Flex,
Hilti, Bosch, Black&Decker, Makita, Bolgár, Aeg, Stil
stb.), porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű javítása,
villanymotorok, forgórészek tekercselése, láncélezés
korrekt áron, garanciával. Kispesti átadás-átvétel lehetséges. Dóri Péter vállalkozó SZERVIZ: 1141 Bp.

Nyíregyházán 60 nm-es családi házat Budapesti ingatlanra cserélnék vagy eladnám. Iá.: 10 M Ft. Tel.:
06/20-434-2388
Garázs ELADÓ Wekerlén (Bercsényi utca). Érdeklődni: 06/20-462-5426

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES
FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634, 282-2498

Wekerlei társasházban eladó vagy elcserélhető kisebbre, 45 nm-es lakás. Ráfizetést kérek. Iá.: 11 M Ft. Önkormányzati csere is érdekel, hitelátvállalással. Tel.:
06/20-434-2388

Régi tetők, homlokzatok, kerítések felújítását, ill.
kőműves munkát vállalunk. Tel.: 06/30-232-2928

Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást,
hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 2852882 vagy 06/30-878-8977

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2144-235, 280-2542

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tel.:
06/70-616-1400, 281-3150

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT
VÁLLALJUK teljes körű ügyintézéssel. Tartozások
behajtását kiemelten kezeljük. WWW.GENERAL-F.
HU Tel:216-8802 iroda@general-f.hu
Nyílászárók javítása, tetőterek beépítése, pavilonok,
konyhák, gardróbok, fa burkolatok készítése garanciával, 30 éves gyakorlattal. Tel.: 06/30-583-5893
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK HELYSZÍNI
KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET, ÍRÓGÉPET, RÁDIÓT,
TELEVÍZIÓT, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, RUHANEMŰKET, BÚTOROKAT, PORCELÁNOKAT, KITÜNTETÉST, RÉGI PÉNZEKET,
FESTMÉNYEKET, HAGYATÉKOT. DÍJTALAN
KISZÁLLÁS. SZAKBECSLÉS. MAGLÓDI KATALIN, TEL.: 06/20-262-8116
Ingatlan
2%+ ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK DÉL-PESTEN LÉVŐ INGATLANÁNAK KÖZVETÍTÉSÉT.
ELADÁS-VÉTEL, CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATLAN CENTRUM KFT., XIX. ADY ENDRE
ÚT 43. TEL./FAX.: 280-5830, 06/20-663-0568,
www.ingatlan-centrum.eu

WEKERLE INGATLANIRODA
AJÁNLATAI!!

AKTUÁLIS

SÜRGŐSEN KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,HÁZAKAT
WEKERLÉN ÉS A KERÜLETBEN!!!
ELADÓ WEKERLÉN KIVÁLÓ HELYEN LÉVŐ
ÜRES AZONNAL KÖLTÖZHETŐ KIVÁLÓ
ADOTTSÁGÚ NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ,49 NM-ES KÉT SZOBÁS TETŐTÉR
FELÉ BŐVÍTHETŐ HÁZRÉSZ, MELYNEK
TELJESEN TETŐSZERKEZETÉT TELJESEN
FELÚJÍTOTTÁK,(LÉCEK, FÓLIA, CSERÉP,
KÉMÉNYEK) NYÍLÁSZÁRÓIT, SPALETTÁIT
80%-BAN WEKERLEI ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐEN CSERÉLTÉK! IRÁR.:17,5 M. TEL.:
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
SÜRGŐSEN CSALÁDI OKOK MIATT ÁR
ALATT ELADÓ WEKERLÉN NÉGYLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ GONDOZOTT,DÉLI
FEKVÉSŰ 2+2 FÉLSZOBÁS CIRKÓFŰTÉSES
HÁZRÉSZ SZEPARÁLT KERTTEL,10 NM-S
MELLÉKÉPÜLETTEL GÉPKOCSI BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL! IRÁR.:21,9 M. TEL.: 06/30-9332-592 www.ingatlanvarazs.hu
KIADÓ LAKÁSOK HÁZRÉSZEK WEKERLÉN
40.000-80.000 Ft-IG AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDHET HONLAPUNKON
www.ingatlanvarazs.hu v. tel.:06/30-9-332-592
Eladó családi ház Pesterzsébet kertvárosi részén tulajdonostól. 424 nm-es rendezett teleken, 2 lakásos (56
és 27 nm-es) ingatlan, teljesen közművesítve eladó.
A Határ úti metróhoz jó közlekedéssel. Irányár 20,9
millió forint Érdeklődni lehet a (06/30)-910-28-36-os
telefonszámon.
Lőrincen, csendes környezetben, régi építésű családi
ház eladó. 150 nöl telek, 97 nm-es ház. Közművesített,
gázfűtés bevezetve. Iá.: 24,9 M Ft. Tel.: 06/30-9911663
Petőfi S. utcában, 2 szoba, étkezőkonyhás, panorámás,
felújított panellakás, 9,3 M. Ft-ért SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel.: 06/20-970-5056

Eladó Kispesten az Europarknál 32 nm-es, I. emeleti,
erkélyes garzonlakás. Iá.: 6,9 M Ft. Tel.: 06/30-3530385, 06/20-937-6348

Pesterzsébet központjában, társasházban, második
emeleti, 50 nm-es, 2 szobás panellakás eladó. Közintézmények a közelben, jó közlekedés. Iá.: 9,5 M. Ft.
Tel.: 06/70-584-6176

Wekerlén metróközeli részen leadó felújított 47 nm-es,
I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2 szobás
lakás. Ára: 14,999 M Ft. Tel.: 06/30-345-5639

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,3 M. Ft-ért.
Tel.: 282-3445

Szép frekventált környéken 63 nm-es, 1+ 3 félszobás,
belseje felújított, de a külseje felújítandó, kertes házrész, melyhez 178 nm-es saját kertrész tartozik. Új
bejárati biztonsági ajtó. Fürdőszobában berendezések
újak. Jogtiszta ingatlan. 4 lakásos udvarban. Kedves
kulturált szomszédok. Irányár: 13.600.000 Ft. Ár
alkuképes. Érdeklődni: 06/70-4-192-705. E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.luxusweb.
extra.hu

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es, családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, összkomfortos,
garázsos családi ház eladó vagy cserélném 15 M Ft-ig
+ kp.-re. Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30975-9572

KIADÓ a Kökitől 30 percre, Felsőpakonyon, 2 szoba
összkomfortos lakás. 35.000 Ft/hó+ rezsi. (2 havi kaució szükséges.) Tel.: 06/20-663-0567

Magánkézből eladó XIX. Árpád u.-ban VI. emeleti, 53
nm-es, igényesen felújított panellakás. Iá.: 9,8 M Ft.
Tel.: 06/20-236-6884, 280-2234

Kispest családi házas övezetében a Metróvégállomás
közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-es garzon, saját
víz-, gázórával, elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.:
06/1-280-4631, 06/20-9329-426

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának is alkalmas, két szintes, tető teres lakás, dupla komforttal,
cirkóval, garázzsal, kerttel, Wekerlén ELADÓ, metróhoz, Europarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.: 21.9
M. Ft. Érd.: 06/20-324-3718

Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 18,2 M. Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-3397

Kispesten keresek eladó családi házat, öröklakást, építési telket. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívását
előre köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164
1+2 félszobás önkormányzati lakásomat szeretném
elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag
Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494
Kispest óvárosában, (Batthyány és Árpád u. közötti
részen) családi okok miatt sürgősen eladó 110 nöl-es,
rendezett, összközműves telken 90 nm-es, felújítandó
családi ház. A lakóépület nem utcafronti, tehermentes,
hitellel is megvásárolható. Irányár: 15,9 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen,
téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, amerikai
konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók,
mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.:
06/30-320-1009
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL, ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ
VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.: 06/20985-0541, 2828-515
Új építésű négylakásos társasházban, első tulajdonostól eladó egy amerikai konyhás + 3 félszobás lakás.
Fedett gépkocsibeálló, saját kertrész. Iá.: 25 M Ft. Tel.:
06/30-9303-085
SÜRGŐSEN VÁSÁROLNÉK ELADÓ HÁZAT
VAGY LAKÁST WEKERLÉN KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL! Hívását várom: 06/309-197-375 köszönöm
Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati lakást elcserélnék, kisebb kispesti önkormányzati lakásra. Tel.: 06/20-562-4270
Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000-ben épült, 90 nm-es,
családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappali + 1 szoba
+ fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba
+ erkély. Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefonUPC, 340 nöl., panorámás telekkel, szépen gondozott
kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.:
06/30-219-1235, 06/30-251-9135
Tulajdonostól eladó, XIX. kerületi, Toldy utcában, földszinti, 53 nm-es, felújított panellakás. Iá.:
8.900.000 Ft. Tel.: 06/70-631-3051
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK KÍNÁLOK A KERÜLETBEN. HÍVÁSÁT KÖSZÖNÖM. TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS! AZ
IRODA TOVÁBBI AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu
e-mail: ilonalak@freemail.hu
Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 128
nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes kialakítású családi ház. Egy gépkocsi elhelyezése
megoldott. Iá.: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568
ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas főútvonalon,
egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy kirakattal (2 X
220 cm-es) üzlet, illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses,
riasztóval felszerelt, klímás, konyha, szociális helyiségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális
üzlethelyiség. 18,4 M. Ft Tel.: 06/20-663-0568
Eladó Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re fekvő, 135
nm-es családi ház 720 nm-es telken. A ház három
önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A.
Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló+műhely. Budapesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni:
+36/20-663-0567
Kispesten a 68-as végállomásánál ház eladó. 88 nmes, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 kocsinak való garázzsal,
ház, jó helyen eladó. Ára: 23,5 M Ft. Tel.: 06/30-5064583
Kispesten Fő utcában 3 szobás, jó állapotú, önálló ház,
100 nöl. telekkel eladó. Gépkocsi beállási lehetőség
nincs. Ára: 23,5 M Ft. Tel.: 280-9821
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nyaraló
eladó vagy kispesti lakóingatlanra cserélném. Tel.:
06/20-984-0244
Kispesten, jól megépített, 95 nm-es alappal, három
szintes, két garázsos, önálló családi ház eladó. Iá.: 39,7
M. Ft. Tel.: 06/20-491-6223
Kispesttől 20 Km.- re, Taksonynál, vízparttól 80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz, villany, csatorna, pince van. Abc- kisboltok, buszmegálló
300 méterre. Tel. (este): 06/70-516-4701
TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁROSI RÉSZÉN A KISFALAUDY UTCÁBAN, EGY
TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS, EGY ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ
KERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30520-9082

Keresem azt a nyugdíjas házaspárt, aki látta Kispesten a Templom téren a kis mini garzont és 6.750.000et ígért, kérem jelentkezzen! Tel.: 06/30-319-2758

2 szobás, összkomfortos, kertes házban kiadó 2 fő,
vagy párnak 50.000 Ft + rezsi. Érd.: 280-5645

Eladó Kispest centrumában Templom téren, négyemeletes, téglaépítésű, gázfűtéses ház II. emeletén.
egy szépen felújított kis minigarzon. Iá.: 6.850.000 Ft.
Csere is érdekel, panel vagy kis ház Pest környéke is.
Tel.: 06/30-319-2758

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nyaraló, 160
nm-es telekkel. Gáz csatorna van, és panoráma kilátás!

Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2 M. Ft. Érd.:
06/20-587-8339

Pilisen, 900 nm-es telek eladó. 16 nm-es kis házzal,
villany bevezethető, víz van. Ár: 400.000 Ft. Tel.:

2010. szeptember 15.
+36/30 331 7080

apróhirdetés
Oktatás

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és
az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es, 6 szoba
+ nappali, családi ház, amely két generáció részére
is alkalmas. Az udvaron többfunkciós melléképület,
medence, szaneszli, két garázs található. Irányár: 30
millió Ft. Érdeklődni: 06/30-389-8579
Europarkhoz közel, tulajdonostól eladó, 62 nm-es, 2
+ 1/2 szobás, napfényes, csendes, nagy konyhás földszinti, házközponti fűtéses, járólapos lakás. Iá.: 9,3 M
Ft. Tel.: 06/30-232-6670
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.: 06-20476-7176
Eladó XIX. kerület kertvárosában, 100-nöl telken, két
lakásból álló, egyszerű kivitelű, téglaépítésű családi
ház, huszonnyolc négyzetméteres garázzsal. Irányár:
Tizenhat millió forint. Telefon: 277-6687; 06/30-3220617
Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy konyhás, beépített konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás
lakás eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 M. Ft.
Tel.: 06/30-508-2239

Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolások
részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel.: 06/20-9-590-134
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni:
06/20-224-0130
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak.
Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra,
külföldi munkára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 06/30858-1068
Általános iskolások korrepetálása matematikából
és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.:
06/70-243-4850
NÉMET - ANGOL nyelvoktatás, vizsgafelkészítés
minden szinten, szakmaira is egész nap, fordítás, tolmácsolás nagy tapasztalattal. Tel.: 281-4335, 06/20211-90-77
Gyermektánc a Buena Vista Tánciskolában. Szombatonként 10 órától. www.tanctanar.hu, 06/20-438-1392,
06/20-519-3938 Első foglalkozás szeptember 18-án.
Tel.: 06 309 504-551

Elcserélném 2002-es tégla egyszoba összkomfortos,
56 nm-es, III. emeleti, tehermentes lakásomat hasonlóra, de földszintire vagy eladnám. Tel.: 280-9057
Férfi- és női kerékpár, kézi fény-, szín- és ionterápiás
készülék eladó. Tel.: 214-7564
Különböző méretű szőnyegek, 2 db mennyezeti karnis,
mosdókagyló szifontakaróval eladó. Tel.: 214-7564
1950-60 között készült magyar gyártmányú, pénzverde által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vasúti
modelleket és Szikra típusú modellt vásárolnék. Saját
részre. Tel.: 06/30-9-317-853
Eladó egy rendkívül igényes kidolgozású olasz bárszekrény (167 x 132 cm), ebédlőasztallal, 5 db. székkel. Tel.: 06/70-9488-567
Gázkonvektor, parapetes F8 típusú eladó. 36.000 cal.
Garanciát adok hozzá. (szerelő). Tel.: 06/70-703-2275
ELADÓ KISMÉRETŰ, JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ
HASZNÁLT (S, 36) INGEK, NADRÁGOK, PULÓVEREK, KABÁTOK. AVON TERMÉKEK
FÉLÁRON! TEL.: 06/20-319-4255
Ponyvagarázs, harmonikás, vasvázas eladó. Ár: 10.000
Ft. Tel.: 280-3528

Érettségivel és középfokú nyelvvizsgával rendelkező
lány vállal német nyelvből korrepetálást alsó tagozatosoknak Budapesten. Érd.: 06/30-857-2834

Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, kicsi
leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó.
Tel.: 06/1-280-7081

Tanítónő vállalja tanulási nehézségekkel küzdő alsó
tagozatos tanulók speciális fejlesztését, olvasás, nyelvtan, helyesírás, matematika tantárgyakból. Ugyanitt:
felső tagozatos tanulók fejlesztése magyar nyelv és
irodalomból (szövegértés, helyesírás, írásbeli kifejezőképesség). Tel.: 280-2441

Eladó Trió 54 típusú villanytűzhely mosogatógéppel.
Érd: 281-0680

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném.
Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962

ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST, korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést vállalok. INFORMATIKAI oktatást is. Tel.:
06/20-92-11-309

Eladó Kispesten 4 db kárpitozott, kényelmes karosszék, jutányos áron. Szállítást vállaljuk. Tel.: 357-2618
vagy 06/20-3322-860

Eladó Szécheny u.-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, fiatalosan felújított, V. emeleti lakás. Iá.: 9,8 M Ft. Akár
gépesítve is. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873

Angol nyelvoktatást, korrepetálást vállalok kezdő
szinttől a nyelvvizsgára való felkészítésig. Érdeklődni:
06/70-313-5605 számon lehet.

Fenyőfa íróasztal, 2 fiókos, alsó kifolyású elektromos
konyhai vízmelegítő csap teleppel, rozsdamentes 2
medencés beépíthető mosogató eladó. Tel.: +36/30324-0661

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, átlagos
állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2
vagy 2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30670-48-67

Korrepetálást vállalok matematikából, kémiából és
angolból a XVIII. ker.-ben. Általános és középiskolás
diákokat egyaránt. 1200.-/óra Tel.: 06/20-2150-185

Eladó 5 éves, 72 cm síkképcsöves, 100 hz, stereo,
ORION televízió. Kép a képben funkció. Ár: 25.000
Ft. Tel.: 06/20-213-0786

Angolt tanít, korrepetál, vizsgára felkészít gyakorlott,
tanárnő Kispesten. 1500 Ft/ 45 perc. Tel.: 282-5980,
06/20-989-3988

Olcsón eladó egy db világos karnis (180 cm), 2 db fenyő deszka almásláda, 1 db olajfestmény 80X 54 cm, 1
db goblein falikép 28 X 24 cm. Tel.: 377-7212

DOBOKTATÁS. Zeneközpontú dobtanítás jól felszerelt stúdióban, Kispest központjának közelében a
Dobosmagazin ismert szakírójától. A legkorszerűbb
módszerek, gyors eredmény. Tel.: 215-7467, 06/30495-7470.

6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel, páraelszívóval eladó. Iá.: 50.000 Ft. Tel.: 06/70-222-8040

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-es, 2+
1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás, akár bútorozva
is Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 709-2767
Petszentimrén tulajdonostól eladó 2 szobás, 60 nm-es
családi ház, 535 nm-es telken. Garázs, melléképület,
gázfűtés, jó helyi adottságok. Ára: 17,9 M Ft. Tel.:
06/70-507-4532

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított,
magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5 M. Ft
vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322
Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2 szoba,
82 nm) két lakásos házban eladó. Kertkapcsolatos
wekerlei csere is érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30652-8788
Cserélném pesti kis lakásra vagy eladnám jászágói,
lakható, 70 nm-es, komfortos, külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas területtel. Tel.: 06/70266-2884
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráfizetéssel, 3-4 szobás lakásra, nem panel, 2 és fél szobás öröklakást, tehermentes, nagy konyhás, nagy fürdőszobás,
egyedi fűtéses, II. emeleti. Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-6277764 vagy 378-2508
Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt kút, vezetékes víz, villany van, horgásztó a közelben. Iá.: 4,2 M.
Ft. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508
Kispesten újépítésű 39 nm-es garzon eladó. Tel.: 0620-489-4868, 06-30-523-0711
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes családi ház
eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231
Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es telken
lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, tárolóval,
összkomfortos, felújítandó családi házamat eladom
vagy diákoknak kiadom, Balaton északi partján hasonlóra cserélem. Irányár: 12,9 M Ft. Tel.: 06/20-3479936
Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, emeleti, tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen felújított, jól
karbantartott, dupla komfortos, cirkófűtéses lakás, A
lakáshoz 80 nm-es saját használatú kert, garázs és tároló tartozik. Irányár: 21.9 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718
XIX. kerületben ELADÓ egy 60 nm-es, hatodik emeleti, erkélyes panellakás. Azonnal költözhető. Iá.: 8,8
M. Ft. Tel.: 06/70-273-3007
Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kerttel
eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 M Ft. Érd.:
06/70-389-5067

Angol és spanyol oktatás, nyelvvizsgára felkészítés,
diplomás, tapasztalt tanártól. Házhoz megyek, napközben is. Tel.: 06/30-604-7161
Állás
Váltsa pénzre kapcsolati tőkéjét! Jó kapcsolatokkal,
kommunikatív munkatársakat keresünk pénzügyi területre minimum érettségivel. 18-55 éves korig. Átképzést biztosítunk. Kiemelt jövedelem. Időpont egyeztetés e.amil: kadar.peterne@gmail.com
AUTÓSZERELŐT FELVESZÜNK! Kezdő vagy
kevés gyakorlattal rendelkező fiatal autószerelő munkatársat keresünk, azonnali kezdéssel a XXIII. kerületben. Jelentkezni a 286 0593-as vagy a 06 20 9229134es telefonszámon lehet.

Budapesti független, 65 éven felüli nő keres, hasonló
korú útitársat, szabadidős programok eltöltésére. Tel.:
06/20-3322-860

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A szénnel megegyező fűtőérték. Bükkfából vákuum csomagolt kiszerelés, 500 Ft/10 kg, 1 Tonna megrendelés esetén
ingyenes kiszállítás! Tel. 06/70-9-400-555
Új Tondah cserép ELADÓ. Hódfarkú, sima felületű,
820 db ez 48 nm. 2800-as akciós áron eladó. Tel.: 2824859, 06/20-542-3169
Takarítást vállalok Kispesten és Ferencvárosban, 30as, igényes hölgy . Tel.: 06/30-2477-011
Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, Fég
falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995
Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70-553-2405
Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-3427

Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest egész
területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év) 06/20-4674340

Olcsón eladó kombinált vitrines könyvszekrény, 4 db
kisméretű kárpitozott fotel, dohányzóasztal, 3 személyes rekamié. Tel.: 06/70-579-6334

Kozmetikust, fodrászt, műkörmöst, manikűröst. pedikűröst, keresünk Szépségszalonba a XIX. ker. Temesvár utcában. Érd.: 06/20-983-5442

Olcsón eladó tálalószekrény, ágyneműtartós sarokrekamié, négyfokos létra, háromrészes mosogató, hintaszék, 2, 64 m-es betongerenda, szobakerékpár. Tel.:
06/1-281-2553.

Egyéb
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady
Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gondozást
vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
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

Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsma pocok új bunda, 3
személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron
villanyírógép. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804
Eladó többfunkciós kondigép féláron. Ára: 25.000 Ft,
újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873
Eladó parapet rendszerű gázkonvektor, 1 db. 12 l-es
gázbojler 12.000 Ft/db 1 db gáz fali fűtő 3000 Ft, gázfűtő berendezésekből leszerelt gázcsövek az összes
3000 Ft, fehér zománcos öntöttvas fürdőkád 10.000 Ft.
Tel.: 378-3986
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vagy segítségre van szüksége hívjon! Kispesten élő
nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 06/70-613-5987
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló állapotú
szoba kerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-661-0131
Keresek nyugdíjas hölgyet, 50 év felett, aki magányos,
és jó ismerős, barátnő lenne. Tel.: 06/30-313-9451
Eladó egy fehér zománcos öntöttvas fürdőkád, új
állapoban 10.000 Ft, gombvarrógép: 8.000 Ft, 60 mm
átmérőjű teflonrúd, 40 mm vastag poliamid lap. Tel.:
3783-986
Eladó 3 részes, bézs színű ülőgarnitúra. Tel.: 06/30606-8955
Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.. 06/70-553-2405
Kétajtós, 250 l-es, Gorenje fagyasztószekrényemet
elcserélném, kétajtós, nagyobbrészt normál kombinált
hűtőszekrényre. Tel.: 06/1-281-9293
Olcsón eladó kombinált vitrines könyvszekrény, 4 db
kisméretű kárpitozott fotel, dohányzóasztal, 3 személyes rekamié. Tel.: 06/70-579-6334
Olcsón eladó tálalószekrény, ágyneműtartós sarokrekamié, négyfokos létra, háromrészes mosogató, hintaszék, 2, 64 m-es betongerenda, szobakerékpár. Tel.:
06/1-281-2553
Eladó többfunkciós kondigép féláron. Ára: 25.000 Ft,
újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873
Eladó Kispesten szép fehér, 6 fiókos fagyasztószekrény jutányos áron!!! Tel.: 06/20-953-9470

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., Üllői út 250.
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.
A hirdetések tartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk!

Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valakivel
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