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Lázár Tamás
„Ami működik erősíteni kell, ami meg
nincs, létre kell hozni. A jövő a
fiataloké, nem mindegy,
hogy milyen alapokat
biztosítunk nekik.”
11. oldal

Megjelenik kéthetente
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Fotó: Koleszár Adél

adventi vásár a kossuth téren

Karácsonyi
készülődés
2. oldal

vagyongazdálkodás

jogi ügyek

foglalkoztatás

ékes gábor

dr. kovács
bence

vinczek györgy

„Dolgozni szeretnénk, legfontosabb
célunk, hogy egy
hatékonyabb, ám
költségkímélőbb
rendszert alakítsunk
ki az önkormányzatban.”
12. oldal

„Olyan biztosítékrendszer kerüljön minden
egyes önkormányzat
által köttetett szerződésbe, ami Kispest
érdekeit erőteljesebben szolgálja.”

„A munkahelyteremtés
mellett fontos, hogy
esélyt nyújtsunk a munkába kerüléshez, vagyis
ne segélyt, hanem munkát adjunk az
embereknek.”

12. oldal

13. oldal

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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Átcsúszik jövőre az
Ady Endre út felújítása

A december 24-ig tartó Kossuth téri adventi vásárban
kézműves termékek, karácsonyi ajándéktárgyak között
válogathatnak az érdeklődők, de lehet kürtős kalácsot és
forralt bort is kapni. A téren álló Mikulás-házban hétvégeken gyerekprogramok, és a Mikulás is várja a kicsiket.

I

Idén már biztos, hogy nem újítja fel a főváros az Ady
Endre utat. Az idei felújítási terveket az írta át, hogy
szeptemberben eredménytelen lett a leromlott állapotú
út felújítására kiírt közbeszerzési pályázat.

téri kandelábereket és az órát 10 üstökös
motívum díszíti, 14 platánfa dekoratív
fényfüzért kapott. A Kossuth téren 5
kandelábert csillagos fenyő, 4 lámpaoszlopot jégkristályos függöny motívum, 6
fát fényfüzér díszít. Az önkormányzati
karácsonyfa előtt Kispesti Adventi Vásár
felirat jelzi a december 24-ig tartó rendezvényt. A Kós Károly téren a teret övező 32 kandeláberre szerelnek fel világító
lámpás motívumokat. A Templom téren
fényfüzér díszíti a télire letakart szökőkutat, a lámpatesteken üstökös és hópihe
motívumú fénydíszek lesznek, a fák
törzsét és a vastagabb ágakat is fehéren
világító fényfüzér borítja. A karácsonyfa
színes fényeket kap, és látható lesz a világító Boldog Karácsonyt felirat is.
A négy nagy tér díszkivilágítása a tervek
szerint 2011. január 10-ig tart majd.

A

z Ady Endre út felújítását hosszú
évekig az gátolta, hogy az útszakasz részben fővárosi, részben
kerületi tulajdonban volt. A főváros
és a kerület tárgyalásainak eredményeképpen a rossz állapotú út a főváros tulajdonába került 2009-ben, így
elhárult az akadály a felújítás elől.
2010-ben az út felújítása már szerepelt
is a főváros útfelújításai között, sőt, a
nyári időszakban a közmű szolgáltatók
már el is végezték a szakmailag szükséges közműrekonstrukciós munkákat,
mely alapfeltétele az útfelújítás megkezdésének. Az út fejlesztése azonban
idén sem kezdődött el. Információink
szerint a munkálatok elindítását az
akadályozta meg, hogy eredménytelenül végződött szeptemberben az Ady
Endre út felújítására kiírt és lefolytatott

Zöld szombat

Újból zöld programokkal telt meg a Wekerlei Gyermekház november 20-án. Az intézmény és a Wekerlei
Társaskör Egyesület Zöld Hajtás Klubjának együttes
szervezésében tavaly ősszel elindított Zöld szombatok palettája most újabb érdekességekkel bővült.

Ö

tletbörzére már a korábbi Zöld
szombatokon is sor került, de most
először a gyermekház kertjének
tervezéséről beszélgettek a látogatók
tájépítészek és kerttervező szakemberek
vezetésével. A közös gondolkodás eredményeképpen sok új, hasznosítható ötlet
született, melyet az intézmény dolgozói
figyelembe vesznek majd a kert kialakításánál. Jövő tavasszal a gyerekek számára használható, praktikus, játékra és
pihenésre alkalmas, virágzó cserjékkel
tarkított teret, valamint madárbarát kertet
szeretnének kialakítani a most parlagon
álló udvaron, esetleg egy kis szabadtéri
színpad felépítésére is sor kerülhet –
tudtuk meg Szabó Mária igazgatótól. A
kerttervezéssel párhuzamosan a műhelyben szorgos kalapálás folyt, hulladéklemezekből karácsonyfadíszt alkottak a
fiatalok, melyek a Kós Károly téri fenyőt
díszítik majd. Egy másik teremben a

kisebbek készítettek díszeket, ajándéktárgyakat újrahasznosított anyagokból,
textilből, gyapjúból.
Az emeleti nagyteremben az ablakszigetelési program iránt érdeklődők bemutató
tréningen vehettek részt: kipróbálhatták
a gyermekházban kölcsönözhető gépet,
mellyel bármilyen típusú ablak légmentesen szigetelhető. A kertben közben
nagy bográcsban főtt a Bioétterem által
felajánlott hozzávalókból készült török
zöldségestál, amire forralt bort kortyolgathattak a résztvevők. Ezen a szombat
délutánon több mint száz ember fordult
meg a gyermekházban. Megtudtuk, a
Zöld szombatokat jövőre is folytatja a
Wekerlei Gyermekház, és lesznek más
zöld programok is. Terveznek például közös virágültetést, a Fogadj örökbe egy fát
programhoz kapcsolódó rendezvényeket,
biciklis programokat, madárbarát kertavatást és állatbarát napot is.
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fejlesztés

Adventi vásár a Kossuth téren

dén újra megrendezik a Kossuth téren
a Kispesti Adventi Vásárt. A kerületiek iparművészeti termékek és ajándéktárgyak között válogathatnak, valamint a
tavalyi évhez hasonlóan Mikulás-házat is
felállíttat a téren az önkormányzat a kispesti gyerekeknek. A kicsiket hétvégeken
számos ingyenes program várja majd a
Mikulás-házban: természetesen ott lesz a
Mikulás krampuszokkal, lesz betlehemi
műsor, valamint számos gyerekek előadás
és mesejáték, lesznek kültéri muzsikusok,
de lehet látni majd jégszobrász bemutatót
és lesznek kézműves foglalkozások is.
Akárcsak 2009-ben, karácsony közeledtével az önkormányzat idén is világító
díszekbe öltözteti a Városház teret, a
Kossuth teret, a Templom teret és a Kós
Károly teret az adventi, karácsonyi és
újévi ünnepi időszakban. A Városház

hírek

Rendkívüli testületi
ülést tartottak Kispest
önkormányazatának képviselői november 25-én.
A képviselők egyetértettek az új kispesti rendőrkapitány kinevezésével,
döntés született arról is,
hogy közel 150 kerületi
fiatal felsőfokú tanulmányaihoz járul hozzá
az önkormányzat. Karácsony alkalmából a kerületi óvodák és iskolák
is támogatást kapnak a
képviselő-testületi döntés alapján.

közbeszerzési pályázat. Elekesné Ihász
Ibolya, a kerületi polgármesteri hivatal
városüzemeltetési és közbiztonsági irodájának vezetője lapunk érdeklődésére
elmondta, Kispest önkormányzatának
nevében a polgármester már levélben
kérte is Tarlós István főpolgármestert,
hogy a főváros mielőbb indítsa el a
felújításra vonatkozó újabb közbeszerzési eljárást. Információink szerint
dr. György István, Budapest főpolgármester-helyettese viszontválaszában azt hangsúlyozta, hogy a munka
2011-es elvégzése érdekében a főváros
törekszik az új közbeszerzési eljárás
mielőbbi megindítására. Vagyis jövőre
csúsznak át a munkálatok, de 2011-ben
újra remény van arra, hogy megújul a
kispesti út teljes szélességében a Baross utca és a vasút közötti szakaszon.

megelőzés

testület

KatasztrófaDiákok felsőfokú
védelem
tanulmányait támogatja
F
a kerület
- Első napirendi pontjában egyetértett a
testület azzal, hogy Plánk Róbert ezredes legyen Kispest rendőrkapitánya. Az
új kerületi főrendőr számára nem ismeretlen Kispest: itt kezdte pályáját és tizenkilenc évig dolgozott a kapitányság
munkatársaként.

- A képviselők döntöttek a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.
Idén összesen 147 fiatal felsőfokú tanulmányait tudja segíteni az önkormányzat
a rendelkezésére álló hatmillió forintos
keretből.

2005-ben a BRFK kiemelt főnyomozója lett, majd 2006-tól a XIII. kerületi
kapitányságon dolgozott osztályvezetőként. 2007-től a VI. kerület kapitánya
lett, 2010 elejétől a VIII. kerületi rendőrséget irányította, majd októbertől a
kispesti kapitányság vezetője lett.

- Döntött a testület arról, hogy karácsonyra a kispesti óvodák és iskolák
között osztja szét a Közművelődési,
Oktatási, Sport és Ifjúságpolitikai,
Egészségügyi Bizottság 2010. évi képzési és információs keretének 1,2 millió
forintos pénzmaradványát.

elkészítő foglalkozást tartott november 16-án a Polgári Védelem
kerületi kirendeltsége. A felkészítés
keretében dr. Lajos Tamás, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Áramlástan
Tanszékének egyetemi tanára tartott
előadást. Az előadás katasztrófa-elhárítási, kerületfejlesztési, de építészeti,
környezetvédelmi és felmelegedési problémákra kereste a kerületi megoldási lehetőségeket. Olyan kerületi áramlástani
szimulációs modellt mutatott be, amely
segítséget nyújthat az ipari balesetek
következményeinek felszámolásában,
hasznos információkkal járulhat hozzá
a kerületi fejlesztésekhez, valamint még
a nyári kánikulai napok úgynevezett
„hőszigeteinek” elemzésében is jó szolgálatot nyújthat.
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szociális ügyek

környezetünk

Kispesten járt a világ- Kispestiek a
hírű természettudós Szociális Expón
Munkásságának ötvenedik évfordulója
alkalmából a Gábor Áron Általános Iskolában járt és a diákokkal találkozott a
világhírű természetvédő, főemlős-kutató, Jane Goodall november 14-én.

A szociális szakma felelősségére és innovatív lehetőségeire hívta fel a figyelmet a szegénység elleni küzdelemben a
november közepén rendezett Szociális
Expó a XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban, melyen kispesti
intézmények is részt vettek.

A

szakmai rendezvényen
a kerületet a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat, valamint a Kispesti
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ képviselte. Megtudtuk, a rendezvény lehetővé
tette, hogy gyakorlati tapasztalataikat is megbeszéljék
egymással a szakemberek. A
Gondozó Szolgálat és a Családsegítő Központ standjánál
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása iránt

mutatkozott a legnagyobb
érdeklődés. Az intézmény
prospektusaiból és adatlapjaiból ízelítőt kaphattak az
érdeklődők a Gondozó Szolgálat munkájáról, és tájékozódhattak a kispesti szociális
ellátórendszer életvitelt segítő
szolgáltatásairól is. A kiállított tárgyak közül nagy sikert
aratott lapunk Braille-írással
készíttetett formája a szakma
képviselői és az ellátottak körében.

egészségünk

Önkéntes véradás
volt a Kaszinóban

A

A tudós nem véletlenül
látogatott a Gáborba,
hiszen itt működik 2010
őszétől a Jane Goodall Intézet
magyarországi
szervezete.
Az elmúlt két évben a kispesti
ökoiskola diákjai is bekapcsolódtak a szervezet kezdeményezéseibe, a békamentésbe,
és az ÖKO-táska akcióba.
Jane Goodall 1960 nyarától
dolgozott a tanzániai Gombe
Nemzeti Parkban: dr. Louis
Leakey-vel az őshonos csimpánzok viselkedését tanulmányozták. Korai felfedezései, miszerint a csimpánzok
készítenek és használnak
eszközöket, esznek húst,
és háborúznak egymással,
mélységesen megváltoztatták
a gondolatainkat arról, hogy
mit is jelent embernek lenni.
Az 1977-ben alapított Jane
Goodall Intézet a kutatás ada-

tait felhasználva dolgozta ki a
fajokat és élőhelyeiket érintő
természetvédelmi programokat. Az intézet projektjei kiterjednek a víz- és higiéniai
ellátásra, az egészségügyre,
a fenntartható megélhetés
oktatására. Magyarországon
2006-ban jött létre a Rügyek
és Gyökerek Egyesület, mely
akkor a hazai környezeti nevelés megerősítését tűzte ki
elsődleges céljaként. Számos,
gyerekeknek és fiataloknak
szóló fesztivál és rendezvény
programját
gazdagították
és gazdagítják a Rügyek és
Gyökerek Egyesület projektjei, aktívan segítik az iskolai
és iskolán kívüli környezeti
oktatást (Újratáska Program, Békamentés). Az egyesület 2010-től Jane Goodall
Intézet néven folytatja tevékenységét.

M

egint sokan gondolták
úgy, hogy saját vérükkel segítenek azoknak, akiknek szükségük van
az életmentő készítményre:
a Kispesti Véradók Egyesületének novemberi önkéntes
véradásán összesen 160-an
vettek részt a Kispesti Kaszinóban, közülük – a szokásos
egészségügyi rutinvizsgálatok után – 135-en adhattak is
vért. Az akció eredményekép-

pen 54 liter vérrel gyarapodhatott az Országos Vérellátó
Szolgálat készlete. Somogyi
Lászlóné, a civil szervezet
vezetője sikeresnek értékelte
a Kispestnek az eredményt,
azt mondta, szerencsére még
mindig sokan érzik fontosnak
azt, hogy segítsenek másoknak. Megtudtuk, legközelebb
februárban szervez hasonló
akciót a Kispesti Véradók
Egyesülete.
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bűnügy

Bankrablás a Fő utcában

H

árman rabolták ki a
Fő utcai bankfiókot
november 26-án: 2,5
millió forintot zsákmányoltak. Az egyiket tűzharcban
lelőtték a rendőrök, a másik
megadta magát. Harmadik
társuk a bejelentések szerint
bemenekült a Szigligeti utca
9-be. A rendőrség lezárta az
épületet, a lakókat a Vass
iskolában helyezte el az
önkormányzat, valamint a
kerület segítséget nyújtott
a rendőrök ellátásában is.
A házat a kommandósok
átvizsgálták, ám a tettes
nem került elő. A lakók
november 27-én hajnalban
térhettek vissza otthonaik-

ba. A harmadik bankrabló
ellen indított hajtóvadászat

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a Szigligeti utcába

Rendőrségi hírek

A

kerületi
kapitányság
munkatársától megtudtuk, hogy október 15-én
a délutáni órákban az 50-es
villamoson három belvárosi
lakos megfenyegetett két fiatalkorú személyt, megkísérelték mobiltelefonjaik elvételét,
majd az Europarkba mentek.
Időközben a sértettek bejelentést tettek a Kispesti Rendőrkapitányságon, így a rendőrjárőrök az Europark területén
elfogták a három elkövetőt,
akiket a sértettek felismertek.
A Bolyai iskola udvarán
lévő bronzból készült kutya szobrot próbálta ellopni
november 15-én az éjszakai
órákban két ismeretlen személy egy drótkötél és egy
furgon segítségével. A lakossági bejelentésre helyszínre
érkező kispesti rendőrök egy
személyt elfogott, aki azóta
előzetes letartóztatásban van,
ismeretlen társa elmenekült.
A kapitányság szakembere
felhívja az eset kapcsán is
olvasóink figyelmét arra,
hogy ha az állampolgárok
figyelnek a környezetükre, és
a szokatlan, gyanús dolgokat
azonnal jelzik a rendőrség
napi 24 órában működő ügyeletére, akkor jó esélyt adnak
a rendőrségnek az elkövetők
elfogására, és így saját környezetüket is biztonságosabbá tehetik – tel.: 292-9250.
Az Üllői úton hangoskodó,

két nap múlva eredményt is
hozott, elfogták a tettest.

italozó és üvegeket tördelő
fiatalokból álló csoporthoz
hívták ki november 18-án a
kispesti járőröket. Egyikük a
vele szemben intézkedő járőrt
lökdöste, akit ezt követően
megbilincseltek és előállítottak a kerületi rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették.
Az eset tanulsága, hogy aki a
jogszerűen intézkedő rendőrt
eljárásában fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti illetőleg bántalmazza,
az hivatalos személy elleni
erőszak
bűncselekményét
követi el.
Álrendőröket fogtak az igaziak november 18-án az esti
órákban a Báthory utcában.
Lakossági bejelentés érkezett
telefonon a rendőrség ügyeletére, miszerint az egyik családi háznál álrendőrök akarnak
bejutni a lakásba. Megtudtuk,
a rendőrjárőr nagyon gyors
kiérkezésének köszönhetően a
két főt elfogták. Egyikük vámés pénzügyőr egyenruhát viselt, gázpisztoly és bilincs volt
nála, a másik rendőrségi láthatósági mellényben volt, és egy
fénymásolt rendőrigazolván�nyal próbáltak meg bejutni az
idős sértett lakásába.Továbbá
símaszk, vipera és hamis iratok is voltak náluk. A sötétkék
Opel típusú gépkocsijukon
egy másik gépkocsira kiadott
rendszámot helyeztek el.
Elmondásuk szerint ők rend-

őrök, és gépjármű-alkatrészek
vannak az ingatlan területén
azt akarják ellenőrizni, ám a
sértett nem engedte be őket,
hanem hívta a rendőrséget, így
kapták el őket.
A rendőrség felhívja kispesti
lakosok figyelmét arra, hogy
amennyiben
önmagukat
hivatalos személynek kiadó
személyek akarnak bejutni
lakásaikba, minden esetben
előzetesen ellenőrizzék le
az ismeretleneket, kérjék el
jelvényszámukat,
hívjanak
oda rokont, szomszédot,
minél több tanút, jegyezzék
fel gépkocsijuk rendszámát,
típusát. Akár a rendőrséget is
telefonon megkereshetik ez
ügyben, napi 24 órában, hisz
ebben a konkrét esetben is ez
a nagyon helyes és követendő
állampolgári viselkedés vezetett az álrendőrök lebuktatásához – mondta lapunknak a
kapitányság szakembere.
A karácsonyi bevásárlásokkal
megnő a lopások száma, ezért
felhívjuk az állampolgárok
figyelmét, hogy fokozottan
vigyázzanak az értékeikre. Főleg zsúfolt helyeken,
b e v á s á r ló kö z p o n t o k b a n
ügyeljenek táskájukra, pénztárcájukra, irataikra, csak a
legszükségesebb dolgokat vigyék magukkal. Ha kocsival
közlekednek, a gépjárműben
látható helyen ne hagyjanak
táskát, iratokat, értékeket.
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tájékoztató

Ünnepi
munkarend
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy
a decemberi munkaszüneti
napok körüli munkarend a
polgármesteri hivatalban
az alábbiak szerint alakul:
December 10. (péntek)
munkanap ügyfélfogadás
8.00 – 17.00 óráig.
December 11. (szombat) a
hivatal ZÁRVA tart.
December 24. (péntek) a
hivatal ZÁRVA tart.
December 27-31-ig téli
igazgatási szünet a hivatal
ZÁRVA tart, kivétel az okmányiroda, mely december 27-én (hétfő) és 29-én
(szerda) ügyeletet tart 8.0016.00 óráig (lakcímbejelentés, elkészült okmányok
átadása (útlevél, vezetői
engedély, személyazonosító igazolvány), haláleset
anyakönyvezése, mozgásában korlátozott parkolási
igazolványának kiadása,
ügyfélkapu regisztráció).
2011. január 3. (hétfő) a
hivatal első munkanapja.
Megértésüket köszönöm.
dr. Istvánfi Sándor
címzetes főjegyző

BKIK

Kamarai
ünnepi ülés

Ü

nnepi, kibővített ülést
tartott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) XIX. kerületi
tagcsoportja november 19-én
a KMO Művelődési Házban.
Az ülés keretében a BKIK
160 éves évfordulója alkalmából emléklapokat nyújtottak át a törzstag kamarai
vállalkozások képviselőinek.
Az eseményen az önkormányzat vezetése mellett
részt vett Konkoly Kálmán,
a BKIK XIX. kerületi tagcsoportjának elnökségi tagja, valamint Szatmáryné Jähl
Angéla kollégiumi elnök is.
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Számítógépezést tanultak a
nyugdíjasok

Fogadóóra

A

Wekerlei
Társaskör

Befejeződtek a kerületi nyugdíjasok számára meghirdetett
idei ingyenes számítógép-kezelői kurzusuk. Az őszi tanfolyamokon összesen mintegy 250-en vettek részt 17 csoportban.
nyugdíjasokat a kerületi
általános iskolák, valamint a Deák gimnázium
pedagógusai oktatták két
hónapon keresztül, hetente
négy órában. A Vass iskolában
tanulóknak november 18-án
adta át a kerület vezetése a
tanfolyamok elvégzését igazoló okleveleket.
Az önkormányzat még az év
elején hirdetette meg az idei
ingyenes számítógépes képzést a kispesti nyugdíjasoknak.
A turnusokat tavasszal és ős�szel tartották. A tanfolyamok
sikerességét bizonyítja, hogy
összesen mintegy 800-an vettek részt a képzéseken.

Gajda Péter polgármester adta át a tanfolyami okleveleket

Színpompás rovarok a KMO-ban

Harmadik alkalommal rendezett november 21-én nemzetközi rovarbörzét és -kiállítást a KMO Művelődési Ház. A nap folyamán
érdeklődőben nem is volt hiány, több százan voltak kíváncsiak
az 50 kiállító összesen 80 asztalon bemutatott kollekciójára.

E

ddig ez volt a legszínvonalasabb börze – értékelte Nyilas Gabi, a

KMO művelődésszervezője
a Kispestnek a hétvégi eseményt. Nem csak hazai ki-

állítók jöttek, többek között
Ausztriából, Németországból, Csehországból és Romániából érkeztek gyűjtők
a börzére. Az érdeklődők
a világ különböző tájairól
származó, csodálatos színekben pompázó pillangókat
és különleges rovarfajokat
láthattak.
A színpompás lepkék mellett
természetesen nem hiányoztak a börzéről az egzotikus
bogarakat is felvonultató
gyűjtemények sem, és aki
kedvet kapott hozzá, még
élő rovarokat vagy bogarakat is vásárolhatott házi
kedvencnek. Megtudtuk, aki
idén lemaradt a színpompás
kiállításról és vásárról, jövőre bepótolhatja: a tervek
szerint egy év múlva újra
várja a rovarok csodálóit a
Teleki utcai intézmény.

Dr. Tarnai Richárd, Kispest
országgyűlési képviselője
fogadóóráját minden hónap harmadik szerdáján
18.00 és 19.30. között az
Ady Endre út 140. alatti
KDNP Irodában tartja.

A Wekerlei Társaskör
Egyesület (WTE) tudatja,
hogy Ékes Gábor, 2010.
november 17-én azonnali
hatállyal lemondott a Társaskörben viselt elnökségi
tagságáról. A lemondást
alpolgármesteri
megbízatásával indokolta. Ékes
Gábor alpolgármesternek
sok sikert kívánunk új, felelősségteljes munkaköréhez,
és köszönetet mondunk az
elmúlt években végzett elnökségi tevékenységéért.
Nagy Tamás
a WTE elnöke

szabadidő

Természetfilm-vetítés

G

ere el kötetlen beszélgetéssel egybekötött ingyenes filmvetítésünkre,
ahol te is részese lehetsz a vad
csimpánzok világának…
A program: Természetfilm.
hu: A remény hajtásai, riportfilm Jane Goodall-lal. Jane
Goodall’s Wild Chimpanzees
(eredeti nyelven). Majd műhelybeszélgetés az intézet munkájáról, az állatokat, közösségeket, környezetet és természetet
érintő témákról. Regisztráció
szükséges: a férőhelyek száma
korlátozott, ha biztos vagy az
érdeklődésedben, biztosítsd be
a helyed regisztrációval a www.
janegoodall.hu
weboldalon!
Időpont és helyszín: december
12. 10 óra, KMO Művelődési
Ház (Teleki u. 50.).
Jane Goodall Intézet
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kispest

A

szabadidő

Űrséta a
Gyermekházban

I

zgalmas és érdekes rendezvénnyel várta a gyerekeket november 13-án
a Wekerlei Gyermekház.
„A Táguló világ” címmel rendezett programon
többek között gyermekrajz-kiállítás,
vetítéssel
egybekötött előadások a
naprendszerről, könyvvásár, kézműves-foglalkozás,
valamint
tudományosismeretterjesztő
filmek
fogadták a kíváncsiakat és
még esti távcsöves csillagvizsgálatra is volt lehetőségük az érdeklődőknek.

kispest

dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Gajda péter polgármester rovata

Kötelezően vagy szabadon?

Már a jövő évet tervezzük

A tények alapján a magánnyugdíjpénztárakról
minap
megkeresett
egyik
ismerősöm
és
felháborodottan
mutatta a papírjait, melyekből kiderült, hogy a
magánnyugdíjpénztári befizetéseiből több mint 300 ezer
forint eltűnt. Ennyivel kevesebb van ugyanis a számláján annál, mint amennyit
eddig befizetett. Az adott
magán ny ugdíjpén z t ár nál
érdeklődésére csak annyit
mondtak: hiába, sajnos rossz
részvényekbe tették a pénzét,
ez a kockázat a tőzsdézés
velejárója. A probléma csak
az – mondta az ismerősöm –,
hogy őt az MSZP kormány
idején kötelezték a belépésre. Őt senki sem kérdezte
meg, hogy mit akar kezdeni
a saját pénzével, akarja-e a
tőzsdén kockáztatni azt. Eddig tehát az embereket megkérdezésük nélkül kötelező

2010. december 1.

módon beterelték a magánkézben lévő profitorientált
nyugdíjcégekbe. Magyarán:
állami kényszert alkalmaztak bizonyos magáncégek
nyereségének
érdekében.
Nem mellesleg a szocialisták
arra kényszerítették az államot, óriási pénzekkel pótolja
a hiányzó nyugdíjjárulékot
azért, hogy nyugdíjat lehessen fizetni. Európában – rajtunk kívül - ezért nem volt
sehol ilyen rendszer. Mert
igazságtalan és működésképtelen.
A kormány ezért most nyugdíjmentő törvénycsomagot
fogadott el. Ennek célja:
megmenteni a jelenlegi
nyugdíjasok, a magánnyugdíj-pénztári tagok és a leendő nyugdíjasok nyugdíját.
Ebben az ügyben is a
szabadság időszaka következik.
A
kötelező

magá n ny ugd íjpén z t á r i
rendszer tehát megszűnik.
Sem a belépés, sem a maradás nem lesz kötelező. Aki
a magánnyugdíjpénztárba
fog fizetni, ő onnan fog
nyugdíjat kapni. Aki az állami nyugdíjrendszerbe fog
fizetni, ő állami nyugdíjat
fog kapni. Ez a természetes,
ezért lesz így.
1; Azon kevesek számára,
akik nyertek a magánnyugdíj-tőzsdén, lehetővé tesszük,
hogy a pozitív hozamot megtartva jöjjenek át az állami
rendszerbe és így biztosítsák
a jövőjüket. Ők készpénzben
kivehetik a nyereségüket (ha
volt ilyen) vagy az önkéntes
rendszerbe vihetik azt.
2; Azok számára, akik
vesztettek az állam által
kikényszerített magánnyugdíj-pénztári tagságon, kártalanítást adunk az átlépéskor:

elismerjük őket úgy, mintha
mindvégig az állami rendszerben lettek volna. Így
visszaadjuk ezen embereknek a magánpénztárak által
eltőzsdézett pénzüket.
Ezzel a nyugdíjmentő törvénycsomaggal tehát mindenki jól jár.
A magánnyugdíjpénztárak
egyfelől egyéni számlán
kezelik a pénztártag pénzét.
Másfelől örökölhető a számlán felhalmozott összeg. Ezt
a két pozitív elemet most
átveszi az állami nyugdíjrendszer is. Áthozható lesz
az egyéni számla, mely a házastárs részére örökölhetővé
is válik.
Ismerősöm ezentúl végre
maga dönthet nyugdíjáról és
befizetéseiről. Ő – elmondása szerint - a biztonság és
a garantált nyugdíj mellett
dönt.

Hajléktalanok
Napja

H

ajléktalanok
Napját
tartották a Magyar Vöröskereszt Nappali Melegedőjében november 19én. Kökényesi Györgynétől,
a Vöröskereszt dél-pesti
szervezetének vezetőjétől
megtudtuk, a napon családias körülmények között 180
főt láttak vendégül, és 100
adag meleg ételt osztottak
ki. Emellett gondozottaik
részére a hideg időre való
tekintettel ajándékba – a kispesti lakosság adományaiból – ruhát is adtak, melyekből mindenki, igényeinek
megfelelően választhatott.
Megtudtuk
legközelebb
december 3-án Mikulás
ünnepséget, december 20án Karácsonyi ünnepséget
tartanak a Báthory utcai
intézményben.
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„Bízom benne, hogy ebben a munkában minden testületi tag,
esküjéhez híven fog feladatot vállalni.”

I

lyenkor év vége felé az a
normális, hogy már a következő évre gondolunk,
készítjük a 2011-es esztendő
költségvetési koncepcióját.
Ma már az is látható, hogy
bár sokan emlegették, hogy
a 2010-es évben választási
költségvetést fogadott el az
előző testület, a számokból
és adatokból is egyértelműen
tudjuk, hogy ez közel sem
volt így. Tartottuk magunkat a takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz,
a felelős működéshez és
azoknak a fejlesztéseknek a
végrehajtásához, melyeket
korábban megígértünk. Talán ennek a felelős gazdálkodásnak is köszönhető, hogy
év végén egy kicsit többet
pénzt tudunk adni a nálunk
dolgozó
pedagógusoknak,

kultúra

bölcsődei kollégáknak, az
egészségügyben és szociális
területen, sokszor nagyon
alacsony bérért feladatot ellátó közalkalmazottaknak.
Annak ellenére, hogy új
politikai helyzet jött létre az
önkormányzati választások
után Kispesten (hiszen egyik
pártnak sincs többsége a testületben), bízom benne, hogy
minden jelentős szereplő az
elmúlt években már megszokott felelősséggel tekint majd
a jövő évi pénzügyekre is. Az
én szemem előtt is ugyan az a
két alapfeltétel lebeg, mint az
elmúlt időszakban bármikor.
Stabilan tudjuk működtetni
a várost és belekezdjünk,
illetve befejezzük azokat a
kisebb-nagyobb fejlesztési
elképzeléseket, melyeket korábban közösen megígértünk.

Biztos, hogy most többet kell
erről képviselőtársaimmal
egyeztetni, beszélni. Biztos
vagyok benne, hogy azoknak
az elgondolásoknak is teret
kell engedni, melyek nem
csak az én fejemben fordultak meg, és ezekről minden
bizonnyal vitázni is fogunk.
De abban is bízom, hogy valamikor február, március táján, ahogy az már szokásos,
lesz elfogadott költségvetése
a kerületnek, és az alapján tudunk majd dolgozni.
Fontos, hogy elinduljon az
Erkel iskola tornateremének
építése, hiszen ez az egyetlen
iskolánk, ahol nincs megfelelő méretű sportterem, fontos,
hogy folytassuk a bölcsődei
férőhelyek bővítését, hogy
azokban
az
iskolákban,
óvodákban, ahol az elmúlt

években elkezdtük az átfogó
felújítási programot, be is
tudjuk azokat fejezni. Elengedhetetlen, hogy a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági fejlesztéseink se álljanak
le és tisztán, rendben tartsuk
Kispestet. Persze mindenkinek tudnia kell, hogy nem
egy év alatt kell megoldanunk minden vállalásunkat
s minden még megoldásra
váró helyi problémát, de tervezünk kell, és a következő
négy évre szétosztanunk
azokat a feladatokat, amiket
ígértünk. Bízom benne, hogy
ebben a munkában minden
testületi tag, esküjéhez híven
fog feladatot vállalni. Én és
kollégáim nyitottak leszünk,
minden jobbító szándékú,
okos javaslatra, ami a kerületben élőket szolgálja.

Komolyzenei fesztivál Kispesten
I

dén a kerület nyújtott
otthont a Dél-pesti Zenei
Napoknak. A kispesti
városháza
dísztermében
a november 23-i és 25-i
növendékhangversenyen a
dél-pesti művészeti iskolák
növendékei, míg a november
29-i művésztanári hangversenyen a dél-pesti művészeti
iskolák művésztanárai, valamint a tanárokból alakult
Dél-budapesti Szimfonikus
Zenekara lépett fel Taligás
Lajos vezényletével.

A háromnapos hangversenysorozat fellépői a kispesti városházán.
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vélemény

Az új célokról
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K

ispesten később tartottuk
meg az alakuló ülést,
mint az ország többi településén, mivel itt a bíróság
döntése értelmében az egyik
körzetben megismételt választást kellett tartani. Ennek
története ismert: jelöltünk
másodszor is győzött, hogy
történt-e törvénysértés, azt
feljelentésünk nyomán a nyomozó hatóság fogja vizsgálni.
Köszönjük a bizalmat, meg
fogjuk szolgálni. A kispestiek
bizalmából Gajda Péter, Kis-

sére. Legutóbb Timár Béla
polgármestersége idején volt
ez így. A mi magatartásunk
kiszámítható: első Kispest és
a kispestiek érdeke. Ez a felállás – és ezt el kell mondanunk
– a Fidesz számára kell, hogy
stílusváltást eredményezzen,
az elmúlt években ugyanis a
mindent tagadó, a fejlesztéseket akadályozó magatartás
jellemezte a helyi FideszKDNP frakciót. Örömmel látjuk, hogy úgy tűnik levonták
a konzekvenciát és az együttműködés kezd olyanná válni,
amilyennek eddig is lennie
kellett volna. Még egyszer
hangsúlyozom, hogy mi erre
képesek vagyunk, frakciónk
tagjai ennek szellemében fognak dolgozni. Ezt kérjük a Fidesz-KDNP frakció tagjaitól

dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
is. Különleges helyzet, hogy
dr. Tarnai Richárd, Kispest
országgyűlési
képviselője
önkormányzati képviselő, sőt
bizottsági elnök itt helyben,
és egyúttal az Országgyűlés
jegyzője is. Ezért őt személyesen is arra kérem, hogy támogassa a Kispest fejlődését
szolgáló javaslatokat és akadályozza meg, ha kell, hogy
a már meghozott döntések
a kispestiek kárára megváltozzanak. Az Ady Endre út
felújítása és a zajvédő fal befejezése már benne van a főváros költségvetésében, még
mi harcoltuk ki. Nem szabad,
hogy a Fidesz-KDNP többség,
most kihúzza a tételeket. Van
hát mód az együttműködésre,
amelyre mi változatlanul készek vagyunk.

E

lőször is szeretném megköszönni a kispesti embereknek, hogy közel egy
évtizedes MSZP-s önkormányzati vezetés után most minket
tiszteltek meg bizalmukkal.
Azt, hogy Önök az önkormányzati körzetek 2/3-ban a FideszKDNP jelöltjét választották
meg képviselőjüknek. Ezáltal
az önkormányzat legnagyobb
frakcióját alkotjuk. Minden
erőnkkel igyekszünk ennek a
bizalomnak megfelelni. Pártalkuk helyett konkrét ügyek-

A

z új ciklusban, röviden
szólva, folytatni kell
mindazt, ami jó, és ki kell
javítani azt, ami nem. Hosszabban kifejtve, azokat a kezdeményezéseket, amelyek az LMP
hármas jelszavával – Fenntarthatóság, Igazságosság, Részvétel – egyeznek, beleillenek az
önkormányzati választásokra
írt, „Együtt egyszerűbb” programunkban megfogalmazottakba, illetve jók a kerületnek,
támogatjuk. Nem lépünk egyik
párttal sem szövetségre, legfel-

megemlékezés

Koszorúzás

P

uskás Ferenc halálának
negyedik évfordulója
alkalmából koszorút
helyezett el az önkormányzat a Szegfű utcai iskola
falán lévő emléktáblán
november 17-én. A volt

Kertvárosi iskolában tanult
az 1930-as években Puskás
Ferenc és Bozsik József. Az
Aranycsapat két legendás
kispesti játékosának emléktábláját két évvel ezelőtt
avatta fel az önkormányzat.

ben történő együttműködés
Kispest érdekében. Röviden
fogalmazva így képzeljük el a
következő évek kerületi munkáját. A korábbi években két
párt (MSZP-SZDSZ) koalíciója
alkotta a testületi többséget,
így aztán sok ügy vált a koalíciós kufárkodások áldozatává.
Mi ezt nem kívánjuk folytatni,
ezért aztán nem kötünk senkivel sem koalíciót. Igyekszünk
minél jobb és minél több olyan
javaslattal előállni, melyek
méltán számíthatnak az Önök
és más pártbéli képviselő támogatására is. A szocialista
frakcióban csak régi képviselők
ülnek. A mi frakciónk 9 képviselőjéből 4 új személy van.
A magunk részéről tudatosan
törekedtünk arra, hogy képvi-

selőcsoportunkban egyszerre
legyen jelen az elengedhetetlen tapasztalat és a szükséges
megújulás, a friss emberek és
gondolatok megjelenése is.
Ezenkívül két új párt (Jobbik,
LMP) 1-1 jelöltje is bekerült,
akik mindketten kiváló emberek és rátermett szakemberek
is. Ők is új szemléletet hoznak,
ami elengedhetetlen egy korábbiaknál sokkal demokratikusabb városirányításhoz. Két
alpolgármestert adunk (a régi
MSZP-s alpolgármester mellé),
akik már meg is kezdték munkájukat. Egyikük az előző négy
évben is frakciónk tagja volt,
másikuk viszont nem politikus,
így képviselő sem volt. Személyükben is igyekeztünk a komoly szakmai tapasztalatot és a

közéleti jártasságot egyesíteni,
mindezt a kispesti emberek érdekében kamatoztatva. Minden
családban vannak olyan dolgok,
amiben nem értünk egyet, a
legtöbb ügyben azonban közös
az álláspontunk. Szerintem így
lesz ez a következő években a
kispesti testületben is. Nem
gondolom, hogy bárkinek is
meg kéne sértődnie, ha nem tudunk valamiben megállapodni,
ilyenkor a többség döntését kell
elfogadnunk. Viszont törekednünk kell arra, hogy minél több
ügyben létrejöjjön a minél szélesebb egyetértés. Magyarán:
azt szeretnénk, ha Kispesten
is úgy születnének a döntések,
mint egy családban. Ami jó a
magánéletben, az jó a közéletben is.

kat meg kirabolják. Az emberek
nem azért dolgoznak, hogy kínkeserves munkájuk gyümölcsét
mások élvezzék. Ezért tehát az
elkövetkező négy évben kiemelt
szerepet szánok a közbiztonság
megerősítésére. Következő fontos területnek tartom a sport és
kultúra területét. Hiszek régi
mondásunkban, miszerint ép
testben, ép lélek. Kötelezni nem
lehet, hogy a fiatalok inkább a
sportban és a kultúrában találják meg önmagukat ahelyett,
hogy csavarognak vagy a számítógép előtt töltik szabad idejüket. Viszont ösztönözni őket
és lehetőségeket biztosítani
nekik igenis tudunk. Már most
is számtalan jó kezdeményezés
van. Következő fontos terület
a munkahelyteremtés. Sokkal

szakmaibb kerületfejlesztési
politikát kell folytatni, mert az
mégsem elfogadható, hogy nagy
dirrel-dúrral beharangozott beruházások nem valósulnak meg,
így munkahelyek sem jönnek
létre (Europark 2, Steffánia Ház
a Kossuth téren, Sportcsarnok
a Köki mellett stb.). Fontosnak
tartom, és azon leszek, hogy
a szakmaiság mindig előrébb
legyen, mint a pártérdekek. Az
elkövetkező négy évben rengeteg feladat áll előttem, amit
csak becsülettel, hittel és alázattal lehet elvégezni. Mindig a
kispesti emberek érdekét fogom
szem előtt tartani, úgyhogy az
én ajtóm mindenki előtt nyitva
áll. Fogadóórát lakossági igény
szerint bármikor, előzetes telefonegyeztetés alapján tartok.

Lázár Tamás (Jobbik)

Gerháth Csaba (LMP)
jebb a választókkal, a civilekkel. Ugyanakkor, bármelyik
párt a fenti kategóriákba beleillő indítványt tesz, mi melléállunk. Támogatunk minden
kezdeményezést, mely fenntartható, helyi szinten munkahelyeket teremtő, ugyanakkor
a környezetre ügyelő beruházások megvalósítását célozza.
Szorgalmazzuk a zöld területek
növelését, védelmét, közösségi
kertek létrehozását. Pártoljuk
az olyan területfejlesztési terveket, melyek növelik a gyerekek,
felnőttek és idősek szabadtéri
kikapcsolódására szolgáló felületeket. Mindezek beleillenek a
közösségépítő, közösségerősítő
elképzeléseinkbe. Szeretnénk,
ha hangsúlyt fektetnének a
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Kispest önkormányzatának új képviselő-testülete november 12-én alakult meg. Az önkormányzat pártjait arról kérdeztük, mik a legfontosabb céljaik a következő négy évben.

Burány Sándor (MSZP)
pest szocialista polgármestere, valamint hat önkormányzati képviselőnk folytathatja a
megkezdett munkát, Kispest
fejlesztését, szépítését. Az,
hogy ez az eredmény ritka
Budapesten és az országban,
azt mutatja, hogy itt helyben jó úton jártunk, tudtuk,
hogy a pártérdeket mindig
megelőzi a közérdek. Ennek
a szellemében dolgoztunk.
Ezzel együtt, most új helyzet
van, az ország és Kispest két
legerősebb politikai ereje:
az MSZP és a Fidesz-KDNP
Szövetség együttműködésre
van ítélve. Számunkra ez
természetes. Korábban többször is előfordult, hogy a
Fidesz adta a polgármestert,
de számíthatott a szocialisták
konstruktív együttműködé-

vélemény

kerületben lévő, mindenki
számára elérhető sportolási
lehetőségek – uszoda, (fedett)
focipályák – fenntartására, fejlesztésére. Fontosnak tartanánk
a parkolási lehetőségek bővítését, egyrészt a kerület lakóinak
érdekében, másrészt a kerületen az agglomerációs övezetből
a belváros felé keresztülhaladó
forgalom csökkentésére. A főváros szempontjából is hasznos
lenne, ha, kihasználva, hogy a
kerületben van a metróvégállomás, lehetőséget biztosítanánk
az ingázóknak, hogy autójukat
itt letehessék, és a tömegközlekedést vegyék igénybe. Nem
kívánunk megkerülni, vagy
bűvésztrükkökkel láthatatlanná
tenni olyan problémákat, mint

a hajléktalanság, a munkanélküliség. Fontosnak tartjuk a
megelőzést, az érintettek lehetőség szerinti bevonását, aktív
részvételüket a megoldásban.
Végezetül, még mindenképpen meg szeretném említeni a
társadalmi részvétel erősítését
a döntési folyamatokban, az
embereknek a demokráciáról
alkotott nézeteinek javítását,
illetve ismereteik bővítését.
E célt szolgálják az általunk
szervezett kulturális, politikai, közéleti tárgyú előadások, melyeket minden hónap
második, illetve teljesen nyílt
gyűléseink, melyeket minden
hónap negyedik szerdáján tartunk a Kispesti Halásztanya
étteremben.

M

indenek előtt szeretném
mégegyszer
megköszönni mindenkinek,
aki a Jobbik Magyarországért
Mozgalom jelöltjeire adta le
szavazatát október 3-án az
önkormányzati választásokon.
Akiket viszont még most nem
tudtunk meggyőzni, Én azon leszek, hogy a jövőbeni négyéves
munkámmal bizonyítsam, hogy
alkalmasak vagyunk Kispest
lakosságának bizalmára és képviseletére. Végre nagy nehezen

november 12-én megalakult az új
képviselő-testület. A képviselői
munkámon kívül fő feladatom
lesz Kispest közbiztonságának
megszervezése és felügyelete,
mint közbiztonsági tanácsnok.
Nem könnyű feladat, mert mint
tudjuk mindenhez pénz kell, az
viszont korlátozottan áll rendelkezésre. Mivel a munkát és a tájékozódást nem november 12-én
kezdtem el, hanem az október
3-i megválasztásom után, így
mostanra kialakult közbiztonsági koncepcióval rendelkezem.
A jövő évi költségvetésben ezt
próbálom majd elfogadtatni a
képviselő-testülettel. Lehetnek
szép tereink, parkjaink, játszótereink miközben lakásainkat
kifosztják, autóinkat ellopják,
gyermekeinket és idős rokonain-

Fogadónapok
Gajda Péter

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

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.).

Ügyfélfogadás
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.
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interjú

„A szerződéseknek a kerület érdekeit kell szolgálni”
voltam 10 évig, majd ezt követően jogászként dolgoztam az
elmúlt időszakig, egyébként
vámigazgatási és jogi diplomával rendelkezem. Az önkormányzat munkájában már
az elmúlt időszakban is részt
vettem, mint jogi szakértő.
Mire fogja helyezni a hangsúlyt?

dr. Kovács Bence alpolgármester
Kispest: A Fidesz-KDNP alpolgármestereként kezdte meg
munkáját az új ciklusban, mivel foglalkozott korábban?
DR. KOVÁCS BENCE: Kispesten születtem, azóta is itt
élek feleségemmel és három
gyermekemmel. Államigazgatási területen dolgoztam, a
Vám- és Pénzügyőrség tagja

DR. KOVÁCS BENCE: Szaktudásomból és tapasztalataimból
fakadóan hozzám alapvetően
az önkormányzat jogi és peres
ügyei tartoznak majd, valamint
a közbeszerzések, ami szintén
jogi feladat. A felügyeletem
alá tartozó területeken természetesen igyekszem majd az
elmúlt években szerzett tapasztalataimat kamatoztatni.
A tervek szerint még az önkormányzat pályázati tevékenységének felügyeletét is el fogom
látni. Az elmúlt időszakban

több alkalommal sikeresen
pályázott a kerület. A jövőben
arra törekszem majd, hogy ez
a folyamat tovább folytatódjon.
Az önkormányzat képviselőtestületének megalakulása óta
eltelt rövid idő alatt elsősorban
azt tapasztaltam, hogy a kerületnek rengeteg jogi ügye van,
azonban ezek az ügyek nem
egységesen kerülnek kezelésre. Egymástól teljesen elkülönülnek egymástól például a
hivatal és az önkormányzati
intézmények szerződéseinek
előkészítése vagy peres ügyei.
Külön egységet képeznek
továbbá a közbeszerzési vagy
a pályázati ügyek is. A jogi
területet véleményem szerint
sokkal hasznosabb egy kézben
tartani, az átláthatóság és a hatékonyság érdekében egységesíteni. Számos korábban kialakult probléma is könnyebben
orvosolható lenne ebben az
új rendszerben. Emellett az

úgynevezett nagy projektek
is jobban kezelhetőek lennének, akár szerződésmódosításokkor, de az új szerződések
megkötésénél is.

DR. KOVÁCS BENCE: Legfőképpen az, hogy olyan biztosítékrendszer kerüljön minden
egyes önkormányzat által köttetett szerződésbe, ami a felek
jogainak tiszteletben tartása
mellett Kispest érdekeit erőteljesebben szolgálja. Ennek
a biztosítékrendszernek tehát
a kerület érdekeit kell szolgálni azért, hogy a jövőben
ne kerüljön az önkormányzat
kiszolgáltatott, bizonytalan
helyzetbe. Összességében tehát jobban meg kell erősíteni
a jövőben az önkormányzati
érdekeket ezekben a szerződésekben is.

kímélőbb rendszert alakítsunk
ki az önkormányzatban.

ÉKES GÁBOR: A képviselőtestület megalakulása óta még
nagyon rövid idő telt el, így
konkrétumokat még nehéz
megfogalmazni. Az elmúlt
négy évet már a képviselő
testületben töltöttem, és a korábbi időszakot mi úgy ítéltük
meg, az akkor még ellenzékben lévő Fidesz-KDNP frakcióban, hogy van mit javítani
az önkormányzat munkáján.
Az elmúlt két hét alatt annyi
már biztossá vált, hogy igazunk volt, ezért szeretnénk
bizonyos területeken más
irányba terelni a városvezetés működését. Megítélésem
szerint korábban túl sok volt
a kommunikációs elem és ez
elvonta a figyelmet a gyakorlati munkavégzéstől. Jelen
pillanatban igazából még a
helyzetfelmérés zajlik, ám a
takarékoskodást már most is
fontosnak tartjuk, ezért mindössze egy tisztasági festést
kértünk irodáinkban, a régi
bútorokat megtartottuk és így
tovább. Dolgozni szeretnénk,
legfontosabb célunk, hogy
egy hatékonyabb, ám költség-

Milyen területekkel fog foglalkozni?
ÉKES GÁBOR: Az elmúlt
időszakban az egyeztetések
folytak, mostanra azt mondhatom, 90 százalékban kialakultak a hatáskörök. Én, mint
alpolgármester
legfőképpen
vagyongazdálkodással fogok
foglalkozni, emellett várospolitikával, városüzemeltetéssel,
valamint fejlesztési kérdésekkel
és természetesen Wekerlével.
Ezeken a területeken mik az
elképzelései?
ÉKES GÁBOR: Két hét igen
rövid idő, így mélyre látó,
részletes információkkal még
nem rendelkezem a terület teljes egészéről, de az már most
biztos számomra, hogy bizonyos ügyekben nagyon kusza
állapotok alakultak ki. Rendet
kell tenni a vagyonügyek területén, ehhez elengedhetetlen
többek közt a vagyonkataszter
aktualizálása. Tisztázni kell
mindenütt a tulajdonviszonyokat, hiszen ez alapján tud csak

az önkormányzat hatékonyan
tevékenykedni, és az őt megillető bevételekhez hozzájutni.
Az az érzésem, hogy sok esetben az önkormányzat eddig
csak azért nem nyúlt ezekhez a
kérdésekhez, hogy a konfrontációt elkerülje. Nagyon fontos
terület a nagy beruházások
kérdése. Fogalmazzunk úgy,
jelenleg több „tájseb” található Kispest területén, melyek
mind egy-egy elakadt beruházás nyomai: említhetjük a Stefánia-gödröt a Kossuth téren,
amit ugye már betemettek,
de még mindig sok a rendezni való, ide tartozik az épülő
KÖKI melletti üres terület is,
ahol már sportcsarnoknak kellene állnia, említhetjük még
az Europarkkal szembeni üres
telket, de a kerület másik végén, a Méta utcánál is találunk
ilyet. Mindemellett fontos lenne az önkormányzaton belül a
hatáskörök racionalizálása, jelenleg rengeteg külsős szerződésen keresztül folynak el pénzek. A közmunkaprogrammal
is nagyon sok pénzt lehetne
megtakarítani, ha még hatékonyabban működtetnénk, és
kicsit a lakossági szolgáltatás
irányába mozdulna el. Szeret-

Vinczek György alpolgármester
Kispest: Az MSZP alpolgármestereként nem ismeretlen
ez a munkakör az Ön számára.
VINCZEK GYÖRGY: Valóban,
hiszen ez lesz a harmadik
ciklusom az alpolgármesteri
tisztségben, és már előtte is
képviselőként
dolgoztam.
Mindvégig hasonló terület
tartozott hozzám, vagyis a
humán területek felügyelete
volt a feladatom: kezdetben
szociálpolitikai kérdések és
az intézményfenntartás, majd
az előző ciklusban az oktatás.
A jövőben valószínűleg ennek a területnek a felügyelete
marad nálam, valamint én
látom majd el a polgármester
általános helyettesítését is, ha
ő nincs a hivatalban.
Mik lesznek az alappillérei
munkájának?

Ékes Gábor alpolgármester
nénk kiemelten és egységesen
kezelni sportlétesítményeinket
is, melyek jelen pillanatban
műszaki állapotuk miatt alkalmatlanok mind tömegsportra,
mind versenysportra. Végül
Wekerlén is rengeteg feladat
van, például több éve húzódik
a gyermekorvosi rendelő megvalósításának ügye, van olyan
iskola, amelyiknek még tornaterme sincs, és tennünk kell
valamit azért is, hogy Wekerle
véglegesen műemléki védelem
alá kerüljön. Ez utóbbi nem
csak lehetőségeket, de nagy
felelősséget is jelent.

interjú

„Az elkezdett munkát
szeretném folytatni”

Új szerződések esetében mik
a legfontosabb szempontjai?

„Költségkímélőbb és hatékonyabb önkormányzat”
Kispest: Milyen célokkal vette
át megbízatását?

2010. december 1.

VINCZEK GYÖRGY: Az MSZP
kampányában kiemelten szerepelt a foglalkoztatás mértékének emelése az, hogy a
munkahelyteremtés segítése
fontos a számunkra. Ugyan
az önkormányzat nem vállalkozó, vagyis munkahelyeket
nem tud teremteni – vagy csak
kis mértékben – tud viszont
segíteni abban, hogy Kispesten megfelelő környezetet biztosítson a vállalkozók részére
munkahelyek teremtésére. A
munkahelyteremtés mellett
fontos számomra, hogy esélyt
nyújtsunk a munkába kerüléshez, vagyis ne segélyt, hanem
munkát adjunk az embereknek, valamint fejleszteni sze-

retnénk a jelenleg 65 csökkent
munkaképességű
kispestit
foglalkoztató programunkat
is. Az elmúlt időszakban a
közfoglalkoztatás intézménye is nagyon sokat bővült,
állami segítséggel Kispesten
ennek keretében 150 főt tudtunk foglalkoztatni szinte
folyamatosan. Szeretnénk, ha
ennek lenne folytatása. Sajnos változik a szabályozás, és
nem lesz könnyebb dolga az
önkormányzatnak, mert egy
új pályázati rendszer váltja
fel a mostani Út a munkához
elnevezésű programot.
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kultúra

A szobrász képei

Nikmond Beáta szobrászművész pasztellképeit mutatja be a a november 16-án nyílt
16. Kispesti Városháza Tárlat. A tárlatot
Skoda Éva festőművész nyitotta meg, fuvolán közreműködtek a Kispesti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény növendékei.
A tizenkét alkotást 2011. január 16-ig tekinthetik meg a látogatók.

Mik a legfontosabb céljai?
VINCZEK GYÖRGY: Az egészségügy területén a választási
programunkban is a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. A megelőzésnek már
óvodákban, az iskolákban el
kell kezdődi, ezért több intézményünkben végeztünk
az elmúlt években fejlesztéseket a sportolási lehetőségek
színvonalának növelésére. Az
elkezdett munkát szeretnénk
folytatni. Ugyancsak folytatni
szeretnénk az egészségügyi
intézet működésének támogatását is, legfőképpen eszközbeszerzésekkel. Emellett
konkrét célkitűzésünk, hogy
a rendelőintézet fogadószintjét modernebbé, korszerűbbé
tegyük. A szociális területen
az elmúlt két évben számos
pályázatot nyertünk az idősgondozás területén, melyekkel az intézményhálózatot
fejlesztettük. A legnagyobb
feladat a jövőben a Forrásház
Gondozási Központ felépítése
és működésének megindítása,
ahol pszichiátriai betegségekkel küzdő kispestiek szociális
gondozását végzik, melyet
egy 50 fős védett munkahely
kialakítása is segít majd.
Munkahelyteremtés
szempontjából nagyon várjuk a
KÖKI Terminál megnyitását,
ahol sok száz új munkahelyet
találhatnak a kispestieknek.
Ennek elősegítésére számos
oktatást szerveztek és szerveznek az önkormányzat intézményeiben. Célunk, hogy
minden eszközzel segítsük a
kerületiek munkábaállítását.

A

kiállítást
megnyitó
Skoda Éva festőművész
elmondta, a szobrászként ismert Nikmond Beáta,
akinek művei megtalálhatók
az ország több múzeumában
és magángyűjteményében,
mintegy 10 éve kezdett pasztellképeket készíteni, kikapcsolódásként. Arról beszélt,
hogy Városházán látható
képek három csoportra oszthatók: a mindennapok vilá-

gát, ember-állat kapcsolatát
ábrázoló képek mélységes
humánumot tükröznek, több
alkotáson a közvetlen lakókörnyezet, a Wekerletelep
tűnik fel, míg a harmadik
csoportba azok a képek
tartoznak, amelyek egy-egy
szobor előképei is lehetnek.
„Minden munkában ott van
a figura, ez teszi vonzóvá
a képeket” – hangsúlyozta
Skoda Éva.

szabadidő

Mesék a világról

G

örög-est
keretében
nyílt meg november
12-én
Papageorgiu
Andrea tárlata a KMO
Művelődési Ház Előtér-galériájában. A festőművész
2007-ben diplomázott a
Magyar
Képzőművészeti
Egyetemen, az Amadeus
Alkotóház tagja. Kiállítását

december 10-ig láthatja a
közönség Kispesten. Gábor
Ilona intézményvezető megnyitóját követően a Mydros
zenekar várta a közönséget
koncerttel és táncházzal. Az
érdeklődők görög ételeket is
kóstolhattak a Kispesti Görög Kisebbségi Önkormányzat kulturális rendezvényén.
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R

úton a Kós Károly térig, majd
vissza az iskolába. A Mártonnapi felvonulás hagyomány a
német nemzetiségi nyelvoktatást 1998-ban bevezetett
intézményben. A programot
este élőzenés táncház zárta
az iskolában.

Köszönjük!

K

öszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik
a 2008. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották a Kispesti Deák
Ferenc
Gimnáziumért
Alapítványnak. A befolyt
összegből (1 211 724 Ft) támogattuk diákjaink bel- és
külföldi
tanulmányútjait,
a kiemelkedő tanulmányi
munkát végző tanulók jutalmazását. Hozzájárultunk a
korábban vásárolt fénymásoló fenntartásához, valamint
az oktató-nevelő munka
körülményeinek javításához.
Számítógépet vásároltunk a
diákok számára, korszerűsítettük az iskolarádiót és a
hangosító berendezést.

Reméljük, hogy céljaink megvalósítása érdekében jövőre is
támogatják alapítványunkat.
Adószámunk: 18078549-1-43
a kuratórium
Köszönetünket fejezzük ki
mindazon szülőknek, akik
2010
szeptemberében
a
Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban tanuló diákok tanulmányi körülményeinek a
javításához osztálytermeket
újítottak fel.
a gimnázium vezetősége, a Kispesti
Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány
kuratóriuma

90 éven felüliek
Tisztelt 90 éven felüli Kispesti lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Kispesti Önkormányzat
többször módosított 20/2008.
(VI.20.) rendelet 40.§ (4)
bekezdése
alapján 2010.
november 15. napjától „A
90 éven felüli kispesti lakosok térítésmentesen vehetik
igénybe” szociális alapszolgáltatás keretében az étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás szolgáltatásokat.
Amennyiben szeretné igénybe venni fenti szolgáltatásainkat, kérjük, jelentkezzen
személyesen a XIX. Kerület
Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálatánál (1193 Budapest, Táncsics M. u. 7. szám)
vagy telefonon, a 282-95-01es telefonszámon.
Balázs Piroska
intézményvezető

N

ujjából. Aztán meglepő módón az sem olyan borzasztó,
hogy Steven Segalt 3 percnél
tovább kell észrevenni a
vásznon. Márpedig több mint
3 percesek egyes jelenetei, és
ezekben mégis egész tűrhetőek az öreg megnyilvánulásai;
dacára annak, hogy sosem
volt megáldva éppenséggel
sok színészi tehetséggel. Nohát továbbá ott vannak még a
kötelező cicababák is: Jessica
Alba, Michelle Rodriguez
és Lindsay Lohan személyében. Alba az okos zsarulány,
Rodriguez a kemény büfés
csaj (aki titokban forradalmár, vagy mifene), Lohan pedig a buta, de jószívű szőke.
Végül, de nem utolsó sorban
pedig maga Danny Trejo, aki
azelőtt örökké a gonosz mexikói fazonok bőrébe bújt, ám
ezúttal kapott egy hozzá méltó
karaktert, no meg sok kést és
extrém felszerelést a kezébe.
Trejo nagyon ronda, nagyon
kemény és nagyon szórakoztató. Akárcsak Rodriguez
mester idei szörnye: a film
nem éppen Oscar-gyanús, de
a maga nemében simán megéri a pénzét.
KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com

Cukorbeteg Klub

N

ovember 11-én a betegoktatás, illetve ismeretterjesztő programunknak megfelelően Gillik István
tartott előadást a Kispesti
Kaszinóban és vendégünk
volt Monspart Sarolta tájfutó
világbajnok is, aki az egészséges életmód elkötelezett
híve és hirdetője. Következő
klubfoglalkozásunk december
9-én lesz a Kispesti Kaszinóban. Klubtagoknak 14:00-tól
vérnyomás,
vércukorszintmérés. 15:00-től Gillik István
természetgyógyász oktató tart
előadást. Az előadás témája:
A cukorbetegség szövődményeinek megelőzése, kezelése,
fitoterápiával és egyéb ter-

| hirdetés
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Gyerekversek a könyvtárban

Machete

os, a főszereplő Danny
Trejo, azaz Machete
olyannyira
ocsmány,
hogy az ember képtelen nem
őt figyelni, Robert Rodriguez
pedig, a B kategóriás mozik
nagyágyúja, ezúttal haverjával a főszerepben készítette
el legújabb (n)agyszabású remekművét. Hát nem mondom,
hogy felejthetetlen élményt
nyújtott, de újra és újra megtudnám nézni. Hogy miért?
Mert ez a film annyira beteg,
hogy az már jó! Felfoghatjuk akár paródiaként is. Az
agyatlan véres-beles mozik
fricskájaként, ahol mindenki
komolyan veszi magát. Ahol
fedetlen keblű nők szaladgálnak fel s alá, fegyverek, sok
erőszak és szex ólálkodik
minden jelenetben. Hogy
mi a különbség a gagyi film
és egy Robert Rodriguez
produkció között? Az hogy
az egyiken sírsz, a másikon
meg nevetsz. A legújabb mű
pikantériája amúgy a filmipar
„ászainak” felvonultatásából
fakad. Ugyanis a szereplőgárda 80%-át ők teszik ki. Robert
De Niro-nak egy könnyed
teadélután lehetett ez a forgatás; márpedig az zseniális,
ahogy a korrupt képviselő
figuráját szinte kirázza a kis-

kispest

szabadidp

filmajánló

Márton-napi felvonulás Az áltrailer hőse
ezesbanda
kíséretében, libával a kézben,
lámpákkal és maguk
készítette mécsesekkel vonultak fel az Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai, szülők
és tanárok november 12-én
Wekerletelepen, a Hungária

2010. december 1.

mészetgyógyászati módszerekkel. Bővebb információ:
Huszák János klubvezetőtől
kérhető: 06-30-369-2747.
A cukorbetegek is szociális
kedvezményeket
vehetnek
igénybe az Ady Endre út 123.
alatti népboltban. Csütörtökönként 10% kedvezmény
nyugdíjasok részére, valamint
kismamák, nagycsaládosok és
cukorbeteg klubtagok részére
a hét minden napján. A boltban főként tartósítószert nem
tartalmazó termékek közül
lehet válogatni. Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig: 530-1800ig, szombaton: 700-1300-ig.
H. J.

Újabb kulturális csemegével szolgált a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Üllői úti fiókja november 20-án az érdeklődő kispestieknek. Most Lackfi János – író, költő, műfordító, szerkesztő – tartott magával ragadó felolvasást a gyerekeknek.

A

A szerzőnek eddig 10
verseskötete jelent meg
felnőtteknek, és hét
gyermekkönyvet jegyez, de
írt több kisregényt és regényt
is, valamint drámák és műfordítások is kötődnek alkotói munkájához.
Mészáros
Anna
zongoraelőadása
után
Dobrova Zsuzsanna programszervező
könyvtáros
köszöntötte a jelenlévőket,
majd Lackfi János tartott
műveiből a gyerek nyelvéhez
igazított, sok-sok humorral
átitatott felolvasást. Az egyórás könyvtári program mind
gyerekeknek, mind felnőtteknek egyaránt színvonalas
kikapcsolódást jelenthetett,
hiszen kicsik és nagyok egyszerre és szórakozva nyerhettek bepillantást a költészet
világába.

Felhívás
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mikulás napi
ünnepséget tart, melyre
minden gyermeket és szüleit szeretettel várunk.
Az ünnepség ideje: december 5., 17 óra.
Az ünnepség helyszíne:
Kispesti Vigadó, (1191
Bp., Fő u. 22.).
Az ünnepség folyamán zenés műsorral lepjük meg,
és ajándékozással kedveskedünk a gyermekeknek.
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás
Beköszöntött a téli időszak, és mint ilyenkor lenni szokott, változnak, nehezednek a
közlekedési körülmények is. A tél magával
hozza a havat, az ónos esőt, jegesedést, ezáltal csúszós járdákat és úttesteket. A közlekedő utak a ráfagyott csapadék, letaposott
hó miatt „korcsolyapályává” válnak, és
komoly veszélyforrást jelentenek a gyalogosan közlekedő időseknek és fiataloknak
egyaránt, ezért fontos, hogy ezek hó- és
jégmentesítéséről mindenki gondoskodjon.
A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok,
kis szemcséjű salak) kell használni. A
szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra
kötelezett köteles gondoskodni.
2010. szeptember 1-jétől sót
és egyéb környezetszennyező szóróanyagot használni
tilos!
Kispesten a burkolt utak, közjárdák megtisztítását az FKF Zrt. végzi. A megállóhelyek takarításáért az azokat üzemeltető
közlekedési vállalatok (BKV, Volán) felelősek. A kerület kezelésében lévő közterületi járdák (parkokban, tereken, sétányokon átvezető gyalogjárdák) tisztításáról
a kispesti önkormányzat megbízásából a
KÖZPARK Nonprofit Kft. gondoskodik.
Az ingatlanok előtti járda megtisztítása
az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének,

használójának, bérlőjének) feladata. A hóés síkosság-mentesítést szükség szerint –
akár naponta több alkalommal is – el kell
végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó
kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy
adott esetben a társasház lakóközösségét
együttesen terheli.
A Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a
településrész tisztaságáról szóló Budapest
Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 24/2004.
(V. 18.) számú rendelete, II. fejezet Köztisztasági rendelkezések, A Közterületek
fenntartása, kezelése 3. § (2) bekezdése
kimondja:
„Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
d) a hó eltakarításáról, a járdaszakasz

síkosság mentesítéséről. Ennek során
ügyelni kell arra, hogy a járda és az út
burkolat ne rongálódjék meg, továbbá a
terepszint változatlan maradjon.
(9) Az épület tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az épület közterülettel
határos, közterület felé eső tetőzetéről a
hó és jég letisztításáról olyan időszakban,
amikor a forgalmat nem zavarja. A tisztítás tartamára a járdát el kell zárni és a járókelőket alkalmas módon figyelmeztetni
kell az elhaladás veszélyére.
(10) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá
vált járdát (járdaszakaszt, gyalogjárdát,
lépcsőt) a szükségeshez mérten naponta
többször is le kell takarítani, vagy szórással csúszás mentesíteni. A szórásra bomló
szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű
salak) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles
gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos.
Kérjük, hogy a fentiek értelmében mind
magunk, mind lakótársaik, családtagjaik
testi épsége megóvása érdekében az ingatlanok előtti járdákon, közlekedőutakon
végezzék el a szükséges hó- és síkosságmentesítést.
Kispest Önkormányzata

Drogterápia

Budapesttől 35 km-re bentlakásos drogterápiás otthon
működik azok számára,
akik szabadulni szeretnének
drogfüggőségükből. www.
drogterapia.hu

Helyesbítés
A 2010. november 17-i
lapszámunkban
tévesen
állítottuk a Nyugdíjas pedagógusok tárlata című
cikkünkben –, amely a
Kispesti Nyugdíjas Pedagógus Klub által szervezett
kiállításról szólt –, hogy
Antonyiné
Horánszky
Judit nyugdíjas pedagógus lenne, ezzel szemben
Antonyiné
Horánszky
Judit aktív pedagógus. Olvasóinktól és az érintettől
elnézést kérünk – a Szerk!
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Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

1192 Budapest, Petur u. 7. • TELefon: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

2010. december 1.

Rejtvény

HONLAP: http://gyermekhaz.kispest.hu • E-MAIL: gyermekhaz@kispest.hu

rejtvény | egyházak
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010.
december 13 . A helyes megfejtők között könyveket és
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Kispest pólókat sorsolunk ki.
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése:
„...kétszerismegnyomtamanagy,pirosgombot.”Nyerteseink:
Nagy Lajosné (József Attila u.), Takács Viola (Áchim András u.)
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

FELHÍVJUK LÁTOGATÓINK FIGYELMÉT, HOGY A WEKERLEI GYERMEKHÁZ
2010. DECEMBER 19. ÉS 2011. JANUÁR 2. KÖZÖTT TÉLI SZÜNET MIATT ZÁRVA TART.
HÉTVÉGI
PROGRAMOK
ADVENTI FÉNYEK, ILLATOK
Adventi készülődés egy kellemes családi délután keretében.
december 4. szombat 15.0019.00
Kézműves asztaloknál: Adventi koszorú készítése szakember vezetésével. Saját ízlésed szerint készítheted el
ünnepi koszorúdat a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható alapanyagokból
(adventi koszorú alapanyagai
1000 Ft-tól kb. 4000 Ft-ig).

Fűszervarázs: Forralt bor vásár – Gyertyafényes hangulatban kóstolgathatod a vörös- és
fehérborból készített különleges italokat (150 Ft/dl).
Illatműhely: Helyben sütött
mézeskalács készítése és díszítése szakember vezetésével
kedvezményes részvételi díjjal
(300 Ft/5 db).

TÉLI BÁBSZÍNHÁZ
Kippkopp a hóban - Nefelejcs
Bábszínház zenés előadása

CAPOEIRA
kedd 17.30-18.30 és péntek
17.30-18.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
KEZDŐ ÉS HALADÓ SZABÁS-VARRÁS
TANFOLYAM
szerda 18.00-20.00 a kezdőknek
A kezdő tanfolyam december
1-jén indul! Egy alkalom után
még be lehet kapcsolódni.
Részvételi díj: 16 000 Ft/20 óra

Ideje: december 18. szombat
10.00-10.45
Kippkopp elindul, hogy kalandos útja végén megmentse
a madarakat. Nehéz az út, de
Kippkopp igazi hős, aki dacol
a széllel és a jéggel, mindent
megtesz kis barátaiért.
Belépődíj: 800 Ft/fő

BABÁKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK

TÜCSÖK ZENE
Ritmus-ének-zene foglalkozás
6 hónapostól 4 éves korig.
kedd 10.45-11.45

Gyerekkuckó: Angyalkakészítés papírból, gyöngyből,
szalagból, tobozból és ajándékok készítése újrahasznosított
anyagokból. (A részvétel a
gyerekkuckóban díjtalan.)

VARÁZSSZŐNYEG MESEKUCKÓ
Bábos-mesés foglalkozás 20

ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ
Játékos néptánc-tanítás.
kedd 10.15-10.45
MASZATOLÓ
Festős-maszatolós foglalkozás
20 hónapos kortól 4 éves korig.
csütörtökön 9.30-10.00 és
10.30-11.00

hónapostól 3 éves korig.
szerda 10.30-11.15

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ
PROGRAMOK
BÁBOS MESEOVI
3 évestől 7 éves korig.
szerda 16.15-17.00
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgő-mozgó kistornászoknak!
Törpéből óriássá változhatsz,
versenyt mászhatsz társaiddal.
péntek 9.30-10.15 és 10.1511.00
BUKFENC OVIS TORNA
A torna mozgásanyaga egyedülálló módon ötvözi a hagyományos testnevelési és a
kreatív, problémamegoldó feladatokat.
hétfő és szerda 17.00-18.00
MAZSOLA AEROBIC OVISOKNAK
Játék és sport egyben, amely
maximálisan óvja és kíméli az
ízületeket.
kedd és csütörtök 17.30-18.15
FLAMENCO
OKTATÁS
Barsy Laurával
6-12 éves korig, fiúknak és lányoknak egyaránt!
kedd 16.30-17.30

FAZEKAS TANFOLYAM
A tanfolyam elvégzésével a fazekasság és a modern kerámia
készítésének alapjai sajátíthatóak el, haladóknak a szakma
mesterfogásai, mázazás, samottozás.
szerda 18.00-20.00
LATIN ÉS ROCK AND
ROLL TÁNCTANFOLYAM
profi táncosokkal
szombat 18.00-19.00
FLAMENCO TÁNCTANFOLYAM Barsy Laurával
Andalúziai hangulatú táncórák,
ahol az elegancia a szenvedél�lyel párosul.
kedd 18.30-20.00
ZUMBA
FITNESS
Egyedülálló,
páratlan fitness
program forró
latin ritmusokkal és könnyen
követhető mozdulatokkal.
szerda 19.00-20.00
AVIVA TORNA TANFOLYAM
minden hónapban egyszer
szombaton 15.00-19.00
KISMAMA JÓGA
kedd 18.30-19.30
A felnőtt tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges!

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 időpon-tokban.

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., budapest-kispest-wekerletelep@
reformatus.hu, tel.: 282-9947)
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.
December 11., 15:00 Karácsonyi Ünnepség
December 25., 15:00 Karácsonyi és évzáró Istentisztelet
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A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA

(A részletes program elérhető a www.kmo.hu honlapon. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

RENDEZVÉNYEK
December 3. 20 óra
REPUBLIC KONCERT

December 5. vasárnap 10 óra
ELRABOLTÁK TÉLAPÓT
– a Mágnes Színház előadása
A Gonosz banya elrabolja Télapót, de a Csipet Csapat és a közönség soraiban ülő gyerekek
együtt biztos kiszabadítják.
December 5. vasárnap 10 óra
VONATOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPEN
A vonatmagazin.hu játékosan
tanítva mutatja be a vasút világát, egy mozdonyvezető munkáját, egy forgalomirányító
tevékenységét, hiszen a vasút
mindenkit megmozgat, kicsiktől kezdve a nagypapákig. Várjuk mindazokat kortól függetlenül, akik álltak már vágyódó
szemekkel a peronon vagy egy
sorompó mellett és csodálták
az elhaladó nagyvasakat, akik
kíváncsiak arra mit taníthat
számukra a vasút.
A programon a részvétel díjtalan!
December 5. vasárnap 15-18
óráig
MAGYARNÓTA-NÉPDAL
KLUB - KARÁCSONYI
ELŐZETES és MIKULÁS
NAPI KÖSZÖNTŐ

December 8. szerda 18 óra
„AKI DUDÁS AKAR LENNI...”
SKÓCIA - Papp János úti beszámolója képekkel, zenével,
irodalommal, könnyekkel és
nevetéssel.
Az utazó lefogy, izmot és önbizalmat növel, tapasztal, emberekkel találkozik, világot lát,
meg mer szólalni egy idegen
nyelven. Vészhelyzeteket ural,
bátorítja a másikat, legyűri
a saját mérgét és a soványka
vacsorát. Élményeket gyűjt...
Papp János útinaplóját nézhetik és hallgathatják meg az érdeklődők 2010. december 8-án
18 órakor a KMO Művelődési Házban. A nagy sikerű El
Camino és a Lappföldi naplója
után, most a skóciai utazásáról
mesél a népszerű színész. Versek, dalok, könnyek és nevetés vár az érdeklődő nézőkre a
Kultúrkamrában.
2010. december 10. péntek 1923 óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ és
KONCERT a MYDROS
együttessel, ételkóstoló
A Mydros Zenekar 2001-ben
alakult, hogy megoszthassák
mindenkivel azt az örömöt,
amit a görög zene és tánc ad
nekik gyermekkoruk óta. Több
mint 500 fellépésen vannak
túl, köztük olyan zenei fesztiválokon, amelyekről ilyen
fiatal zenekarként nem is álmodtak volna. Ötéves születésnapjukat egy lemezzel ünnepelték meg. Hangszerelésük
a tavernazenének kedvez: a
buzuki, és a harmonika mellé
a kíséretet a gitár, a basszusgitár, és a darbuka adja; két
énekesnőjük hangja pedig jól
kiegészíti egymást. Repertoárjuk felöleli a görög zene legtöbb stílusát. Októbertől havi
rendszerességgel
láthatóak,
hallhatóak a KMO Művelődési
Házban, legközelebbi koncertjük december 10-én, pénteken
19-23 óráig tekinthető illetve
táncolható végig. A 800 Ft-os
belépőhöz görög ételkóstoló is
jár. Minden a görög kultúra, a
zene és a tánc iránt érdeklődőt
szeretettel várunk a Kispesti Görög Kisebbségi Önkormányzattal együtt!

December 11. szombat 21-03
óráig
SALSA BULI

December 18. szombat 18.30
óra
„KARÁCSONYI HANGULATBAN”
A Gyöngyvirág Kórus és az Obsitos Fúvószenekar koncertje
Karnagy: Borhy Csilla és Fejes
István
December 19. vasárnap 11 óra
KOLOMPOS KONCERT
ÉS TÁNCHÁZ
December 22. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Micsoda ünnep
A Tárt Kapu Színház karácsonyi gálaműsora a társulat tagjainak legszebb téli verseivel
és zenéivel
December 31. péntek 20-04
óra
„Mielőtt éjfélt üt az óra...”
SZILVESZTEREZZEN A
KMO- BAN!
Sztárvendég:
KOVÁCS KATI
Zenél a Coctail Együttes

Fellép az Arcok Táncstúdió
Ebben az esztendőben is egy
igazán jó hangulatú bál keretében szeretnénk Önökkel együtt

búcsúztatni az óévet és együtt
köszönteni az újat.
Nehéz év áll többnyire mindenki mögött és mindannyian
megérdemlünk az év utolsó
napján egy – a szeretteinkkel,
barátainkkal együtt eltöltött –
vidám, felszabadult éjszakát.
A Coctail Együttes gondoskodik arról, hogy még azok is
táncra perdüljenek, akik egyébként nem nagyon szoktak.
Sztárvendégünk Kovács Kati
pedig – műsora után – velünk
együtt koccint arra, hogy mindenkinek sokkal jobb, boldogabb, örömtelibb élete legyen.
Jöjjön el mindenki a KMO
Szilveszteri bulijára, aki szeretné, hogy ez az éve jól fejeződjön be és a következő a lehető legjobban kezdődjön.
KIÁLLÍTÁSOK
ELŐTÉR GALÉRIA
Papageorgiu Andrea festőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: december 10-ig
NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓTEREM (1191
Budapest, Ady E. u. 57.)
December 9. csütörtök 17.30
óra
Nayg István jubileumi kiállítása és katalógusának bemutatása
A kiállítás megtekinthető: Január 30-ig
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (1193
Budapest, Csokonai utca 9.)
A Kispesti Atlétikai Club 100
éve című kiállítás
A kiállítás megtekinthető: december 30-ig
Kedves Vendégeink!
A KMO közösségi oldalain, valamint a kmomuvhaz.
blogspot.com
elérhetőségű
blogban naprakész információkat kaphatnak rendezvényeinkről, programjainkról,
tanfolyamainkról,
valamint
betekintést nyerhetnek a ház
életébe!
Köszönjük,
hogy
ránk
kattintanak!

2010. december 1.
Szolgáltatás
Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere,
nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp.,
XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc/tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/309-826-269
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
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., XIX.,
Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-215-2019

apróhirdetés
KÖNYVELÉS! Társas vállalkozások könyvelését, bérszámfejtését teljes körűen, APEH, tb előtti
képviselettel vállaljuk. Tel.: 06/30-966-7325, 06/1347-2380 marione2005@gmail.com Cím: 1192
Bp. Fő u 2. Cégvezető: Mózes István
Női, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése otthonában.
Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-7229
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., Szugló u. 86.
Telefon: 06/20-9506-254 Nyitvatartás: H-Cs: 9-16
óráig, tel.: 06/1-363-4867 P: 9-15 óráig.
Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron készpénzért. Üzlet: VII. Wesselényi u.
19. (Régiségbolt) tel.: 317-9938

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402

VARRÓGÉP JAVÍTÁS, ALKATRÉSZEK, KIEGÉSZÍTŐK. 1195 Bp. Ady Endre u. 186. Tel.:
06/20-371-3870

SZŐNYEG TISZTÍTÁS ITTHON? Igen! Mély
víznyomásos takarító géppel szőnyeg-, kárpit-,
autókárpit tisztítást, autó polírozást és bőrkárpit
ápolást vállalok. Tel.: 06/70-50-20-131

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok,
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, tb-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129

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

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

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: 06/30-921-7325
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA.
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20933-8634, 282-2498
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres).
Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201,
06/30-942-9460
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, ajtó-, ablakrácsok,
kapuk, kerítések, kovácsolt vas jelleggel is, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06/30-961-3794
SZABÓSÁG!- Megnyílt! Bőr-, műbőr-, farmeralakítás, javítás, CIPZÁR csere. Tel.: 357-3238, Mobil: 06/20-966-5657, XIX., Bem u. 38/a.
Festés-mázolás, kőművesmunkák, hideg-meleg
burkolással, közületeknek is. 25 éves tapasztalattal. Tel.: 285-0570, 06/70-563-0293
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. EZENKÍVÜL KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
Hajdúszoboszlói üdülés igényes, fürdő közeli
panzióban. Ár: 15.600 Ft/fő. Tartalma: 7 éj szállás, 7 reggeli, 6 vacsora. Kedvezményes gyógykezelés, fürdőzés a Hotel Béke, vagy a Városi
Gyógyfürdőben. Érd.: 06/20-935-0457
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható
zöldszámon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell
átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-2088807
KÖNYVELÉS! Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozók
könyvelését, bérszámfejtését, teljes körűen, APEH,
tb-képviselettel vállaljuk. Csak bérszámfejtést is!
Tel.: 06/20-9776-552, 06/20-487-2761, mezeih@
gmail.com
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET, ÍRÓGÉPET,
HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, PORCELÁNOKAT, FESTMÉNYEKET, BÚTOROKAT.
NÉMETH ILDIKÓ. TEL.: 06/30-519-7980
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

Újra van gyógypedikűr manikűr a HUGI Szépségudvarban, Ady E. út. 63. az SZTK-val
szemben. Első alkalommal ajándék kéz vagy
lábmasszázs a kezelés után. Tel.: 347-0840 Mobil: 06/30-359-1694. Szeretettel várom kedves
vendégeimet.
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler,
tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717,
www.megoldasszerviz.hu
Ablakok fél áron Kömmerling műanyag profil,
5 légkamrás, 2 vagy 3 rétegű üveggel. Teljes
körű ügyintézés árajánlattól a szakszerű beépítési. Trezorzáras biztonsági ajtó. XX. Nagysándor J. u. 50. Tel.: 284-0550, 378-4643, 06/70949-7690, 06/20-594-7858 foldes.zsuzsanna@
zoldotthon.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Ingatlan
2%+ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK DÉLPESTEN 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
Csokonai utcában magánszemélytől eladó másfél
szobás harmadik emeleti lakás alacsony rezsivel és
szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9 M Ft. Érdeklődni: 06/30-360-1315
Wekerlén, metróközeli részen eladó felújított 47
nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2 szobás lakás. Ára: 14 999 M Ft-os áron. Tel.:
06/30-345-5639
Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-es garzon,
saját víz-, gáz órával, elkerített saját kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-280-4631, 06/20-9329-426

WEKERLE INGATLANIRODA AKTUÁLIS
AJÁNLATAI! www.ingatlanvarazs.hu TEL.:
06/30-9-332-592
SÜRGŐSEN KERESÜNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT WEKERLÉN ÉS A KERÜLETBEN!!!
KIADÓ
LAKÁSOK
HÁZRÉSZEK
WEKERLÉN 40 000 - 80 000 Ft-IG AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDHET HONLAPUNKON www.ingatlanvarazs.hu v. TEL.: 06/309-332-592
WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB UTCÁJÁBAN, NÉGY LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ EGY HÁTSÓ, NAGYON HANGULATOS, TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, HÁROM
SZOBÁS HÁZRÉSZ, HATALMAS KERTTEL,
MELLÉK ÉPÜLETTEL, KIVÁLÓ ÁRON!
IRÁR.: 23,5 M TEL.: 06/309-332-592
MINDENKI ÁLMA!! WEKERLEI MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ! ELADÓ WEKERLÉN,
FORGALOMMENTES UTCÁBAN, 109 NM 2
+ 2 FÉLSZOBA + NAPPALIS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, 2004-BEN ELKÉSZÜLT, KIVÁLÓ
ELRENDEZÉSŰ, IGÉNYES KIALAKÍTÁSÚ
HÁZ, HATALMAS, KANDALLÓS NAPPALIVAL, 200 NM-ES SZEPARÁLT KERTTEL,
MELLÉK ÉPÜLETTEL! IRÁR: 43,9 M TEL.:
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
ÚGY ÚJÍTJA FEL AHOGYAN ÁLMAIBAN
LÁTTA! ELADÓ WEKERLÉN CSENDES
HELYEN, HAT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, EGY FÖLDSZINTI, KÉT SZOBÁS,
FELÚJÍTANDÓ, GÁZ-FŰTÉSES, ÜRES, TEHERMENTES, KIS REZSIJŰ LAKÁS, SAJÁT GARÁZZSAL, SZEPARÁLT KERTTEL!
IRÁR: 10,5 M TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu
KIS REZSIJŰ, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
FELÚJÍTOTT!! KISPESTEN ELADÓ EGY 35
NM-ES, EGY SZOBA, ÉTKEZŐS, TELJESEN
FELÚJÍTOTT, GÁZ FŰTÉSES HÁZRÉSZ, AZ
ADY ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, CSENDES
HELYEN! IRÁR: 8,2 M TEL.: 06/30-9 332-592
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN HÁTSÓ KERTKAPCSOLATOS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, KÉT SZOBÁS,
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, GONDOZOTT
HÁZRÉSZ, SZEPARÁLT SAJÁT KERTRÉS�SZEL ELADÓ! IRÁR: 15,9 M TEL.: 06/309332-592 www.ingatlanvarazs.hu
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. Jog tiszta ingatlan. 4-lakásos
udvarban. Kedves kulturált szomszédok. Irányár:
13.600.000 Ft. Ár alkuképes. Érdeklődni: 06/70-4192-705. E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk:
http://www.luxusweb.extra.hu
Kispesten garzont vagy 1,5 szobás lakást vennék.
Lehet felújítandó is. Tel.: 280-5434
Üzletek! Vállalkozók! A Diegóhoz közel, 20
nm-es téglaépítésű garázs raktárnak kiadó. Tel.:
06/30-42-32-775
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.: 06/205859-748
Szigetszentmiklóson 42 nm-es ház telekkel eladó.
Iá.: 6 M Ft. Tel.: 06/70-933-8662

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nyaraló,
160 nm-es telekkel. Gáz csatorna van, és panoráma
kilátás! Érdeklődni du.: 12-18 h -ig. Tel.: 282-6658
telefonszámon.

Eladó a XIII. kerületben Dunyov István u.-ban,
X. emeleti, 1 + 2 félszobás, 56 nm-es lakás. Parkettás, kövezett, zuhanyfülkés. Iá.: 10,5 M Ft.
Érdeklődni: 270-0699

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

Wekerlei kétlakásos, nagy padlásterű, 65 nm-es
lakás tulajdonosától eladó. Irányár: 31,901 M. Ft.
Tel.: 06/20-381-1069

Kispesten, főútvonalhoz közel, 24 nm-es komfortos üzlethelyiség csendes tevékenységre, hosszú
távra azonnal kiadó. Tel.: 06/20-9841-840

Kispest kertvárosában, új építésű, 106 nm/ lakás,
ikerház mindkét fele eladó a Brassó u.-ban. Ára:
25,5 M Ft. Tel.: 06/20-9251-044

Áron alul eladó, a XIX. kerület egy csendes utcájában, 100-nöl telken, két lakásból álló (harminc
illetve negyven négyzetméter), egyszerű kivitelű,
téglaépítésű családi ház, huszonöt négyzetméteres
garázzsal. Irányár: 13,5 M Ft. Telefon: 277-6687;
06/30-322-0617

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,2 M.
Ft-ért. Tel.: 282-3445

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.: 3776989, 06/30-975-9572
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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
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.: 06/20-985-0541, 2828-515
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 nmes, családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappali +
1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba
+ fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses, gáz
cirkófűtéses, telefon- UPC, 340 nöl., panorámás
telekkel, szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal,
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235,
06/30-251-9135
XIX. Szatmár u.-ban 2 generációs családi ház eladó. Iá.: 37,5 M Ft. Tel.: 06/30-9695-517
Egy szobás, galériás, komfortos, családi ház rész,
berendezve, háztartási gépekkel KISPESTEN KIADÓ! 42.000 + rezsi + kaució. Tel.: 06/30-8669610
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.: 06/20663-0568
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
nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 kocsinak való
garázzsal, ház, jó helyen eladó. Ára: 23,5 M Ft.
Tel.: 06/30-506-4583
Saját részre KERESEK 1 db. garzont vagy másfél
szobás lakást Kispesten. Tel.: 280-5434
Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2 M. Ft.
Érd.: 06/20-587-8339
Pesterzsébet csendes kertvárosi részén eladó, 75
nm-es, új építésű, kertkapcsolatos, teraszos lakás,
saját kertrésszel, 3 lakásos tsh-ban. Garázzsal,
önálló fűtéssel. Tel.: 06/70-507-1861, 291-7873
Kispesten 150 négyzetméteres családi ház kocsmával együtt eladó. Iá.: 21,5 M. Ft. Tel.: 06/70-3279139
Szombathelyi, 50 nm-es, 2 szobás, bővíthető, kertes házat, csendes, belváros közeli övezetben (gáz
és vegyes fűtés) CSERÉLEK budapesti ingatlanra,
érték különbözettel. Tel.: 06/94-32-72-92
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra cserélném.
Tel.: 06/20-984-0244
Kispesten 482 nm-es telken, önálló 2 garázsos,
kertkapcsolatos 3 szintes családi ház, szuterén,
erkélyek, redőnyök, rácsok, cirkófűtés stb. 2 generációnak is megfelelő, sürgősen eladó. Tel.: 06/20491-6223
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): 06/70-5164701

Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész,
riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval,
klímával, 18,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-9713397

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.: 06/30-520-9082

1 + 2 félszobás önkormányzati lakásomat szeretném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra
kizárólag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494

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
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K.ING INGATLANIRODA JÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
ŐSZI VÁSÁR! WEKERLÉN, 6 LAKÁSOS
HÁZ EMELETÉN, 45 NM KÉTSZOBÁS,
KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS FANTASZTIKUSAN JÓ, BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL.
NAGY KERTTEL, TÁROLÓVAL, 14 M FT
IRÁNYÁRON ELADÓ! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
KIADÓ! KISPEST ÓVÁROSÁBAN FIATAL
PÁR RÉSZÉRE BÚTOROZOTT
KULTÚRÁLT, VILÁGOS, 1 SZOBA + HALL
3 EMELETES TÉGLAHÁZBAN MAGASFÖLDSZINTEN 40000 FT + REZSI/HÓ BÉRLETI DÍJÉRT.
IGÉNYESEK
FIGYELEM!
WEKERLEI
CSENDES UTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS
HÁZ SZEPERÁLT ELSŐ RÉSZE, AMERIKAI
KONYHÁS NAPPALI + 3,5 SZOBA, TÖKÉLETESEN FELÚJÍTVA, KÍVÜL-BELÜL
SZIGETELVE, ÚJ ABLAKOKKAL, KONYHABÚTORRAL, KERTEKKEL 26,2 M. FT.
IRÁNYÁRON ELADÓ!
KÜLÖNLEGES ADOTTSÁGÚ, 54 NM KÉT
KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁS, EMELETI,
FELÚJÍTOTT, CIRKÓS LAKÁS WEKERLEI
SZÉP, SZÉLES UTCÁBAN, RENDEZETT
12 LAKÁSOS HÁZBAN 14,8 M. FT IRÁNYÁRON ELADÓ!
ELADÓ -KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK – KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2 %, ÁFA
NINCS!
Tel.: 7900-009, 06/70/5365857, 06/20/53 00165
E-mail:
k.ingatlaniroda@gmail.com
KÉPEK:
www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!
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
Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53
nm-es lakás tulajdonostól! Erkély nincs. Azonnal
beköltözhető! Ára: 7,9 M Ft. Érdeklődni: 06/70293-5755
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
ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-es,
2 + 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás, akár
bútorozva is Iá.: 9,8 M Ft. Tel.: 06/20-434-5945,
709-2767
Eladó a XVIII. kerület Damjanich u.-ban, magánszemélytől, 2 szobás családi ház, 550 nm-es
kerttel, garázs, mellék épület. Ára: 17,9 M Ft. Tel.:
06/70-507-4532
Kispest Fő utcai önkormányzati, 1 + 2 félszobás
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-4962
Eladó metrótól gyalog 5 percre. 1 + 2 fél szobás,
erkélyes, fiatalosan felújított, örök panorámás
lakás, akár gépesítve is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 7072084, 06/70-9400-873
32 nm-es garzon, erkélyes, liftes, Corvin krt.-on
ELADÓ. Iá.: 7,1 M. Ft. Tel.: 06/20-80-60-460

Cserélném Pesti kis lakásra vagy eladnám Jászágói,
lakható, 70 nm-es, komfortos, külterületi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas területtel. Tel.:
06/70-266-2884

Kondigépek jó állapotban olcsón eladók: hasizompad, Orbitrac mechanikus eliptikus trenázs,
szobakerékpár és egy kézi masszírozó. Tel.: 06/30544-1916

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70-5532405
Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak
Kispesten. 06/1-709-7939

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes családi
ház eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231

Alkalmazottként takarítói munkát keresek, Budapest egész területén. Tel.: 06/30-603-6739

Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-3427

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.: 06/20-347-9936

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525

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

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

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 M Ft.
Érd.: 06/70-389-5067
Oktatás
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés, korrepetálás.
Tel.: 06/30-858-1068
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező,
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából
és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.:
06/70-243-4850
KORREPETÁLÁS KISPESTEN Általános iskolásoknak minden tantárgyból, középiskolásoknak
matematikából. Tel.: 377-4448, 06/30-581-6069
ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST, korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára, érettségire való
felkészítést vállalok. INFORMATIKAI oktatást is.
Tel.: 06/20-92-11-309
ANGOL NYELVOKTATÁS LEGKORSZERŰBB TECHNIKÁVAL! Nagy gyakorlattal
rendelkező diplomás nyelvtanár a legkorszerűbb
technika használatával (számítógép, interaktív
tábla, internet) angoltanítást, érettségire felkészítést vállal Kispesten, egyénileg vagy kis
csoportokban, a kezdőtől a nyelvvizsga szintig.
Beszédcentrikus módszerek, sok gyakorlás. Óradíj megegyezés szerint. Tel.: 06/20-413-4149
Állás
KIEMELKEDŐ jövedelemmel érettségizettek jelentkezését várom. Önéletrajzot a trenyijutka@levayanna.
hu - ra vagy hívjon a +36/70-336-8317-es számon.
25 éves szakmai gyakorlattal, full extrás jogosítvánnyal, Budapest – pestlőrinci lakos, állásajánlatokat vár a balogh45@gmail.com -ra, vagy tel.:
06/70-323-4293

MUNKÁT KERES 30-as hölgy, 10 általánossal.
Bármilyen munkát szívesen elvállalok. Tel.: 06/30648-7368
Olcsón eladó egy étkezőasztal, 5 kárpitozott székkel. Kisipari termék. Érdeklődni egész nap: 06/70505-5831 telefonszámon lehet.
Régi képeslapokat, bélyeg gyűjteményt értékelek,
vásárolok. Báli Péter: 06/20-587-7218

3 szálas overlock varrógép - majdnem új - eladó
Kispesten. Irányár:
55.000.-Ft Tel.: 06/20/313-6013
Olcsón eladó Bosch teafőző, Tefál elektromos kés,
Ádventi égetett cserép tál, díszes kancsó (égetett)
és cérna metélő gép. Tel.: 377-7212
Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint
eladó. Tel.: 06/1-280-7081
Több mint 100 éves fiókos asztalos gyalupad, 11
kg-os propán bután gázpalack eladó. Tel.: 06/30581-6069
Karácsonyi vásáron kereskedelmi vagy egyéb
munkát vállalnék. Tel.: 06/20-3322-860
Olcsón eladó egy db világos karnis (180 cm), 2
db fenyő deszka almásláda, 1 db olajfestmény 80
X 54 cm, 1 db goblein falikép 28 X 24 cm. Tel.:
377-7212
6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel, páraelszívóval eladó. Iá.: 50.000 Ft. Tel.: 06/70-2228040
Keresek gyermektelen idős személyt aki elfogadna
lányának és gondoskodik róla eltartási szerződéssel.
Friss nyugdíjas Kispestről. Tel.: 06/70-539-4234
Eladó PC konfiguráció (processzor, monitor, billentyűzet), varrógépek (pedálos, táska), hajsütő
apparát, villanybicikli, régi bakelit nagylemezek.
06/1-280-6156.
Eladó MVE-340 fémipari esztergagép alkatrészekkel, tartozékokkal, oszlopos fúrógép, CO hegesztő,
nagy méretű oxigén és acetilén gázpalack. Tel.:
243-4822, 06/20-463-1411

Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest
egész területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év)
06/20-467-4340

Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú, sima felületű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as akciós áron eladó.
Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169

Egyéb
Mindennemű régiséget vásárolok készpénzért.
Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel! Vidékre is
megyek, hívjon bizalommal. Aradi László: 06/70254-7987, 06/1-285-4808

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

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420

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
M Ft. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508

Eladó Kispesten 4 db. kisméretű, modern,
kényemes, kárpitozott karosszék, közép-barna
fából. Kis lakásba ideális. Tel.: 357-2618 vagy
06/20-3322-860
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 2 db közepes méretű zöld fotel, vitrines kombinált könyvszekrény (polírozott), ágyneműtartós
rekamié. Ár megegyezéssel. Tel.: 0670-579-6334
OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1 NÉGY
FOKOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATÓ, 2,64 m-es BETONGERENDA. Tel.: 06/1281-2553
Eladó többfunkciós kondigép egy havi kondibérlet
áráért, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valakivel 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.: 06/70661-0131

Eladó egy koloniál szekrénysor két fotellel és egy
dohányzóasztallal, plusz még egy koloniál komód,
nagyon jó állapotú. Ára 380 ezer forint. Érdeklődni
a 357-2276-os telefonon.

XVIII. kerületi, 18 éve működő üzletbe fodrász
bérlőtársat keresek, külön műszakba, már decembertől. Tel.: 06/30-376-8900

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

Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2 szoba, 82 nm) két lakásos házban eladó. Kertkapcsolatos wekerlei csere is érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.:
06/30-652-8788

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel.: 06/20-9564084

Vadonat új női divattáskák eladók Telefon munkaidőben: 06/30-2477-011

Eladó egy fehér zománcos öntöttvas fürdőkád, kifogástalan állapotban 6.000 Ft, 2 tárcsás emelőcsiga:
1600 Ft, Ampermérő: 1500 Ft, 3 edényes, zománcos ételhordó, bőr tokban (új állapotban): 2500 Ft,
2 db parapet rendszerű gázkonvektor (kifogástalan
állapotban): 12.000 Ft/db. Tel.: 3783-986
Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsma pocok új bunda,
egy 3/4-es irha bunda, 3 személyes ülőgarnitúra,
2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép. Tel.:
357-0890, 06/30-318-0804
Eladó új Siesta PB gázkályha (12.000 Ft), 5 ágú
csillár, fehér, (3.000 Ft), Tel.: 282-6864
50-es diplomás magas hölgy keresi egy úriember társaságát. Fotót kérek és küldök. E-mail:
edina.49@freemail.hu

Apróhirdetés
díja:
15 szóig: 1 875 Ft,
keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft /szó.
Hirdetésfeladás
módjai:
Telefonon:
260-2449, 06/20-3303785
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!

Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, Fég
falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 2800995

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.
Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. december 10. www.kispest.hu
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