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Cserkó Zsolt
Premier előadással jelentkezik a
Kispesti Kisszínház. Január 14-én és
15-én este 7 órai kezdettel egy hazai
szerző darabját mutatja be a
társulat a KMO Művelődési
Ház nagyszínpadán.
Megjelenik kéthetente

14. oldal

			

2011. január 5.
Fotó: Koleszár Adél

2. oldal

Tavaszra már el is készül a munka nagy része

Elindult az átépítés
sport

vélemény

interjú

kerekes balázs

Gerháth csaba

szathury kolos

Fennállásának 20.
évfordulóját ünnepelte a Kispest SE.
Versenyeket, fesztiválokat szerveznek,
és rendezvényeken
képviselik Kispestet.

„Figyelembe véve az
ország nehéz helyzetét, egyetértünk, hogy
továbbra is takarékos
gazdálkodásra van
szükség
Kispesten.”

„A többletforrások biztosításában kiemelt szerepe
van a pályázati irodának,
ezért szükséges a pályázatok előkészítését és elkészítését is végző irodának
a megerősítése.”

4. oldal

11. 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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beruházás

Tavaszra már át is épül

Tavaly sikeresen pályázott az önkormányzat egy kerületi gondozási központ kialakításának támogatására.
Az önkormányzat több mint 450 millió forintot nyert
az Uniótól erre a célra. A munkálatok a Dobó Katicában már elkezdődtek, tavaszra a fejlesztés építkezés
része be is fejeződik.

A

Dobó Katica utcai régi és használaton kívüli, volt óvodaépületén már
folynak is a Forrásház Gondozási
Központ kialakításának munkálatai. Az
építkezéssel a tervek szerint gyorsan
végeznek, tavaszra a megújult épület kivitelezése el is készülhet. A rákövetkező
néhány hónapban a fejlesztés szakmai
munkálatai fognak zajlani, és az új intézmény minden egysége várhatóan őszre
indul el – mondta lapunknak Vinczek
György. Az alpolgármestertől megtudtuk,
a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ szakmai felügyelete alá tartozó
új intézményben azoknak a kispestieknek
fognak majd segítséget nyújtani, akik betegségük miatt nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Kiemelte, ezek az
emberek – akik most is itt élnek a kerületben – egyáltalán nem jelentenek veszélyt
környezetükre. Olyan kispestiekről van
szó – mint mondta – például, akik elvesztették munkahelyüket és a körülmények

rosszra fordulása miatt egyre mélyebb depresszióba esnek. A beteg emberek nagy
része folyamatosan sodródik a társadalmi
kirekesztődés felé, munkavégző és életvezetési képességük, valamint az őket
körülvevő természetes támogató rendszer
sajnálatos módon fokozatosan leépül. A
korábbi ellátórendszer eddig nem tudott
számukra megfelelő segítséget nyújtani,
az uniós pénzből megvalósuló Forrásház
Gondozási Központ arra szolgál majd,
hogy ezeknek a kispestieknek nyújtson
lehetőséget a talpraállásban.
Megtudtuk, a korábbi épületet teljesen
átalakítják. Többek között beépítik a
tetőteret, a legkorszerűbb hőtechnikai
berendezéseket szerelik be – Kispesten
közintézményben például itt fognak elsőként geotermikus energiát felhasználni
fűtésre –, akadálymentesre is tervezik az
épületet, parkolókat építenek a környezetében, és az udvarán is szép zöldfelületet
fognak kialakítani.

Közmeghallgatást tartott
az önkormányzat

Ajándékozás a Mikulásházban

Hat kerületi kisgyermeknek teljesítette idei karácsonyi
kívánságát az önkormányzat: az ajándékokat a Kossuth
téri Mikulásházban adták át december 21-én.

M

integy kétszázötven kispesti
kisgyermek írta meg a Mikulásnak az Adventi vásár ideje alatt
működő Kossuth téri Mikulásházban,
hogy mit szeretne kapni karácsonyra.
Az önkormányzat hat gyermek kívánságát tudta teljesíteni. A szerencsések
közül ötnek Gajda Péter polgármester
és a Mikulás adta át az ajándékokat
december 21-én. Gothátd Henrietta
egy „mászni tudó babát”, Molnár Ábrahám egy távirányítós versenyautót,
Kovács Ádám egy átváltozós autót
(transformers), Czinege Dóri egy játékkutyust, Müller Dávid pedig egy legó
buszt kapott karácsonyra.
Kispesti gyerekek kívánságai teljesültek

Éves közmeghallgatását
tartotta az önkormányzat képviselő-testülete
december 21-én.
A fórumon az idei év
legfontosabb eseményeiről és az elvégzett
feladatokról adtak tájékoztatást a kerületieknek, majd válaszoltak a
felmerült kérdésekre.

A

közmeghallgatás elején a 2010-es
év legfontosabb kerületi eseményeit
összegezte Gajda Péter polgármester. Hangsúlyozta, az utóbbi időszak legsikeresebb éve volt 2010, amelyre minden
kispesti büszke lehet. Elmondta, hogy
évek alatt sikerült stabilizálni az önkormányzat költségvetését, és ez alapul
szolgált a kerület biztonságos működtetéséhez és a fejlesztésekhez. Beszélt két
fővárosi beruházásról: a Nagykőrösi út
zajvédelmének első szakasza elkészült,
jövőre várhatóan folytatja a munkát a
fővárosi önkormányzat, az Ady Endre
út felújítása azonban átcsúszott 2011-re,
amit a tervek szerint el is végez a Főváros. Megemlítette, hogy sikeres uniós pályázatok eredményeképpen épült meg a
kerékpárút, újult meg Wekerletelep központja, lettek korszerűbbek gondozási
központok, és kezdődött meg az év végén
a Forrásház kialakítása. Hangsúlyozta,
saját forrásból is számos jelentős fejlesztés valósult meg 2010-ben. Csoportszobával bővült a Bokréta Bölcsőde, központi

játszóteret alakítottak ki a Nagysándor
utca és a Petőfi utca közötti részen, közterületi és iskolai sportpályákat építtetett
az önkormányzat, folytatódtak a komplex felújítások az oktatási intézményekben, tovább bővült a térfigyelő rendszer,
és tovább gyarapodott a sebességmérők
száma is. Gajda Péter hangsúlyozta, sok
feladat vár még az önkormányzatra a következő négy évben, bízik benne, hogy
sikerül ezeket megvalósítani, azért hogy
Kispest élhetőbb, nyugodtabb része legyen a fővárosnak.
Hunyadi és az Üllői úti fapótlásokkal kapcsolatban érkezett kérdésre
Lipcsei Szabolcs, a Zöldprogram
Iroda vezetője válaszolt: ezek a fasorok
fővárosi kezelésben vannak, viszont tavasszal Wekerletelepen több mint 360 fát,
ősszel pedig kerületszerte csaknem 200
facsemetét ültetett el az önkormányzat.
A Dobó Katica utca 18. alatt épülő Forrásházzal kapcsolatos lakossági kérdésre
válaszolva Vinczek György alpolgármester elmondta, hogy olyan intézmény épül

A

az egykori óvoda helyén, amely Kispesten élő betegek nappali gondozását látja
majd el, többeknek munkát is biztosítva.
Hangsúlyozta, a gondozottak nem veszélyeztetik környezetüket.
Egy felszólaló a piaci dohányzás szabályozását kérte. Horváth Zoltán, a Kossuth
téri piacot is üzemeltető Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet vezetője elmondta,
az elárusítóhelyeken belül most is tilos a
dohányzás, a piac egész területére vonatkozó tiltás a jövőben életbe léphet.
Határ úti közlekedési csomópontnál
tapasztalható tarthatatlan állapotokkal kapcsolatban Gajda Péter
kijelentette, a problémát igazából a IX.
kerületnek és a BKV-nak kellene megoldania, mert az ő tulajdonuk a terület.
Kérdésekre válaszolva elmondta, hasonló okok miatt nem tud igazán hatékonyan
fellépni az önkormányzat a Határ úti
P+R parkoló, valamint a Kossuth téri volt
Centrum áruház előtti parkoló ügyében
sem. Mindkettő magántulajdonban van.

A
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Segítőkéz programok
Wekerle Gondozási
Központ Corvin krt. 32.
Január 10. 13.00: Közérzetjavító masszázs.
Január 13.: Egészségmegőrző nyílt nap. Vérnyomásmérés, vitálkapacitás-mérés,
véroxigénmérés.
Kertvárosi Gondozási
Központ
Kossuth L. utca 202.
Január 31.: Ráhangolódás
farsangra, ötletparádé.
Lila Akác Gondozási
Központ
Ady Endre út 110.
Minden hétfőn 13.00-tól
kézimunka klub, közös hímzés, kötés, horgolás.
Őszirózsa Gondozási
Központ Táncsics M. u. 7.
Január 10. 14.00: Kártyaklub, társasjáték.
Január 18. 14.00: Palóc hét
kezdete – eredet, történelem.
Január 19. 14.00: Palóc hét
folytatása - palóc ételek,
receptek eszmecsere és kóstoló!
Január 20.: Palóc hét folytatása, népviselet, népszokások.
Január 30.: Életmód Klub.
Zöld Diófa Gondozási
Központ
József Attila u. 77.
Január 7.: „A három tenor”
zenehallgatás közösen.
Január 11. 10.00: Életmód
Klub a Batthyány Nyugdíjasházban.
Január 12. 10.00: Molnár
Ferenc-délelőtt megrendezése a Batthyány Nyugdíjasházban.
Január 14. 14.00: Filmklub,
szórakoztató délután. Mr.
Bean nyaral c. film vetítése.
Január 19. 14.00: Agytorna,
rejtvényfejtő verseny.
Január 29.: Egészségügyi
torna, süteményvásár.
Csillagok Napközi Otthona Táncsics M. u. 7.
Január 11. 14.00: Újévköszöntő After-party! Mosolygó Kórház Alapítványművészeinek fellépése.
Január
20.
9.00:
Balasetvédelmi délelőtt. A
tél veszélyei.
Január 21. 9.30: Madarak
védelme, madáretetés.
Január 25. 9.00: Dramatizált
játék „Pálfordulóra” hangolva.
Január 31. 9.00: Farsangi
álarcok készítése.

ünnepség

Ajándékok több száz gyereknek

Csaknem háromszáz kispesti óvodás és alsó tagozatos általános
iskolás kisdiák kapott karácsonyi ajándékot az önkormányzattól
a Városházán rendezett december 12-i műsoros ünnepségen.

E

gy több mint három
méter magas, újrahasznosított
anyagokból
készített díszekkel ékesített
fenyőfa várta a mintegy háromszáz kispesti óvodást és
kisdiákot az önkormányzat
karácsonyi
ajándékozási
ünnepségén a Városházán. A gyerekeknek a Fogi
Színház mutatta be – nagy
sikert aratva – a „Télapó karácsonyi rénszarvasa” című
mesejátékot. Az előadást
követően kapták meg az önkormányzattól ajándékaikat
a gyerekek: a kicsik bábokat, plüss állatkákat, festéket és gyurmát, a nagyok
társasjátékokat, könyveket
és sporteszközöket vihettek
haza a karácsonyfa alól.

A
programot
szervező
Wekerlei
Gyermekház
igazgatója, Szabó Mária lapunknak elmondta, a szünet
után, január 3-án nyitott a
Gyermekház, január 15-én

pedig évnyitó bulit tartanak
a gyerekeknek táncházzal
és többféle kézműves-foglalkozással, s ekkor tartják
a pecsétgyűjtő akció sorsolását is.

jubileum

Húszéves lett a Kispest SE

Fennállásának huszadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a Kispest SE december 10-én a Városházán.

A

Gajda Péter polgármester adta át a díjakat

civil szervezet 1990 óta
működik, sporttevékenységük az egész ország
területére kiterjed, de elsősorban Kispesthez kötődik.
Azzal a céllal alakultak, hogy
a mozogni vágyóknak változatos sportolási, versenyzési
lehetőséget biztosítsanak a
szabadidősport területén. A
szervezet öt – asztalitenisz,
röplabda,
strandröplabda,
futsal, és sí – szakosztállyal
működik. Versenyeket, fesztiválokat szervez, illetve az
egyes rendezvényeken való
részvétellel képviseli Kispestet
a sportéletben. Az ünnepség
résztvevőit köszöntő Kerekes
Balázs elnök után Paizs Henrietta énekesnő, valamint Aradi Tibor humorista előadását
hallgathatta meg a közönség.
A rendezvényen harminchat
olyan személy kapott elismerést, aki jelentős szerepet töltött be az egyesület életében,
segítette tevékenységét.
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Párbeszéd a kispestiekkel
kötetlenül

A

z Ady Endre úti székházba invitálta kötetlen beszélgetésre a kerületieket
december 11-én Kispest országgyűlési képviselője. Dr.
Tarnai Richárd lapunknak elmondta, az év folyamán több
alkalommal tartott konzultációs-sorozatot, melyekben
egy-egy ágazat, egy-egy szakterület problémáit igyekeztek
megismerni. „Legutóbb, év
végén már nem nehéz témákkal, hanem csupán egy forró
teára és egy kötetlen beszélgetésre vártam a kispestieket”
– mondta a kerület parlamenti
képviselője. Dr. Tarnai Richárd
hangsúlyozta, munkája során
továbbra is elengedhetetlenül
fontosnak tartja a folyamatos
kapcsolattartást azokkal, akiket az országgyűlésben képvisel, hozzátéve, nagyon sok
tapasztalattal gazdagodott a
párbeszéd-sorozat találkozóin.

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.

Gerháth Csaba (LMP)
önkormányzati képviselő
minden olyan hétfőn, ami
munkanap, 16 és 18 óra
között fogadóórát tart a
városháza épületében (Városház tér 18-20.).

Fogadóóra
Kötetlen beszélgetésre és egy forró teára várta a kerületieket dr. Tarnai
Richárd, Kispest országgyűlési képviselője (jobbra) decemberben.

Különleges koncert a KMO-ban

Különleges zenei élménnyel várta az érdeklődőket december 28-án este a KMO. A Teleki utcai intézményben egymás
után lépett színpadra az Obsitos Fúvószenekar és a Kispesti
Gyöngyvirág Kórus. Nagy sikert arattak.

E

Fogadóóra

Fogadóóra

kultúra

lőször a már két éve
a művelődési házban
működő – nyugállományú katonazenészekből
alakult – Obsitos Fúvószenekar adott koncertet.
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(A zenekar a 2010-es nyár
folyamán már két alkalommal is fantasztikus hangulatú térzenével lepte meg a
kerületieket, és rendszeres
szereplői a nemzeti ünne-

pek szabadtéri műsorainak
is.) A decemberi hétvégén
Fejes István karnagy irányításával az idei Erkel Ferenc évfordulóra emlékezve
magyar szerzők darabjait és
katona-zenekari
műveket
adtak elő.
A fúvósokat a Kispesti
Gyöngyvirág Kórus követte
a színpadon. A nagy múltú
és egyre nagyobb országos
sikereket és ismertséget
elérő kórus Borhy Csilla
karnagy vezetésével lépett
a közönség elé. Hangversenyüket most is hatalmas
siker követte. A komolyzenei est végén a két együttes közös produkcióval is
meglepte a KMO zsúfolásig
megtelt színháztermét.

Mihály András (FideszKDNP)
önkormányzati
képviselő minden hónap
negyedik keddjén 17-19
óráig tartja képviselői fogadóóráját a Mézeskalács
Óvodában (Kelet u. 8-12.).

Felhívás

Több ezren vagyunk, akikkel együtt él a családjukban
a felnőtt, idősödő értelmi,
illetve halmozottan fogyatékos hozzátartozója. A lelki
egészségvédelemre nekünk
is szükségünk van, melyet az
elszigetelődés megakadályozása, a hasznos elfoglaltság
biztosítása foglal magában. A
Méltóságteljes Életért Alapítvány azért jött létre, hogy ezen
családok tagjaival együtt gondolkodjon. Kíváncsian várjuk:
Milyen megoldhatatlannak
vélt probléma foglalkoztatja?
Van-e konkrét elgondolása,
javaslata, mellyel jobb lehetne életük? Bátran fejtsék ki
elképzelésüket, mert az így
összegyűjtött tapasztalatok
alapján tudunk és fogunk
tovább lépni. Leveleiket az
alábbi címre kérjük küldeni:
Méltóságteljes Életért Alapítvány 1476 Budapest 100,
Postafiók 104.
Méltóságteljes Életért Alapítvány
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emlékezés

megbeszélés

Elhunyt

A

Kispest-Rózsatéri református gyülekezetet alapító lelkésze, Ablonczy
Dániel életének 96. évében,
hosszabb kórházi kezelés
után 2010. december 3-án elhunyt. Élete, szolgálata egyet
jelentett a Kispest-Rózsatéri
református
gyülekezettel.
1944-ben gyülekezetszervező lelkészként került Rózsatérre, s 40 esztendőn át aktív
lelkészi szolgálatban, majd
nyugdíjasként további két
évtizeden keresztül hirdette
Isten igéjét. Szellemi, lelki és
fizikai erejét szinte mindvégig bírhatta, Isten szeretete és

Wekerlei konferencia

kegyelme nagyon gazdagon
megáldotta életét. Mély hite,
elkötelezett, példaadó családi élete, haláláig engedelmes
szolgálata, igehirdetői és
igemagyarázói munkássága
hatalmas öröksége a gyülekezetnek s az egyháznak. A
több évtizedes példamutató
lelkipásztori és irodalmi
munkássága elismeréseképpen lett Kispest díszpolgára.
125 fős családot hagyott
maga után. 10 gyermeke, 36
unokája, 42 dédunokája és
sok-sok kedves családtagja
gyászolja a gyülekezettel
együtt.

ünnepség

Idősek karácsonya
színdarabbal

Szociális ellátottak részére rendezett karácsonyi ünnepséget Kispest önkormányzata
és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat december 17-én.

A

KMO Művelődési Házban tartott eseményre
kétszázhúsz nyugdíjast
vártak a szervezők. A gondozó szolgálat az ünnepség
mellett még közel hétszáz
házhoz küldött ajándékcsomaggal is segíti idős
ellátottjaikat karácsony közeledtével. Az ünnepséget
Balázs Piroska, a Segítő Kéz
intézményvezetője nyitotta
meg, majd Vinczek György,

7

Zárókonferencián értékelték december 15én a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” elnevezésű európai uniós pályázat keretében
történt idei kerületi felújításokat.

G

yulai István, Kispest
főépítésze azt hangsúlyozta előadásában,
hogy „a beruházás megvalósítása során sikerült szervesen
illeszkedni Kós Károly szellemi örökségéhez”. Gajda Péter
polgármester, miután megköszönte minden résztvevőnek a munkáját, azt mondta,
bízik benne, hogy a mostani
ciklusban további hasonló
nagyságrendű uniós pályázatokkal tudja az önkormányzat
szépíteni Kispestet. Dr. Nagy
Gergely építész, az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottság
elnöke Wekerletelep európai
és világépítészeti jelentőségőről beszélt. Méltatta Kós
Károly tevékenységét, és
példaként említette a mai építészek és politikusok számára
azt az egységes személetet,
amely a 100 évvel ezelőtti

Németh Roland, a pályázatban
közreműködő cég vezetője

felhívás
Kispest alpolgármestere köszöntötte a kerületi időseket.
Ezt követően a „Kettőnk titka” című előadást élvezhette
a közönség Bencze Ilona és
Kovács István színművészek
tolmácsolásában. A darabot
Gyarmati István zongoraművész kísérte zongorán. Az
előadás után vendéglátással
is kedveskedett az önkormányzat és a gondozó szolgálat a meghívottaknak.

építkezésre jellemző volt. Kiemelte, bízik benne, hogy az
idei felújítások az első lépések voltak annak érdekében,
hogy Wekerletelepet valóban
rangján és helyén kezeljék a
jövőben.
Mint ismeretes, több mint
700 millió forintot nyert az
önkormányzat konzorciumi
partnereivel, a Wekerletelepi
Munkás Szent József Plébániával és a Wekerlei Társaskör
Egyesülettel közösen benyújtott „Wekerle, ahol értéket
őriz az idő” elnevezésű európai uniós pályázata. A Kós
Károly tér rekonstrukciója, a
piaci pavilonok cseréje és a
katolikus templom homlokzatának felújítása mellett a
Wekerlei Gyermekház bővítése és korszerűsítése is része
volt a pályázatnak. A munka
őszre fejeződött be.

Drogterápia

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

Állás

Büfés

A KMO-ban üzemelő büfé
szakképzett, önálló munkavégzésre alkalmas megbízható alkalmazottat keres. Jelentkezés 2011. január 15-ig
írásban a KMO Művelődési
Ház címén: 1191 Bp. Teleki
u. 50. Részletes információ:
t.aladar@hotmail.com
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Visszatekintés 2010-re

„Az elmúlt fél évben több munkát végzett el az Országgyűlés,
mint a megelőző nyolc évben összesen.”

I

lyenkor, az év fordulóján
érdemes visszatekintenünk
az előző évre. Tanulságos
megnézni, hogy mit értünk
el közösen, mik az eredményeink, valamint mit lehetett
volna jobban csinálni.
2010 rendkívül mozgalmas
év volt mindnyájunk életében. Az év első felében még
az MSZP volt hatalmon. Ekkortájt folytak például a több
tízmilliós végkielégítések kifizetései a fővárosi cégeknél
(BKV stb.). Az ország nyakig
merült az adósságban, ráadásul az IMF-től újabb hiteleket
vett fel a szocialista kormány,
és azóta sem tudja senki, hogy
azt mire költötték. Eközben
az embereket érintő folyamatos megszorításokat léptetett
életbe a kormány, és azt hallhattuk, hogy nincs más út (13.
havi nyugdíj megszüntetése,
a gyes 2 évre csökkentése, az
áfa megemelése stb.). Áprilisban a választások során Önök
elsöprő mértékben a Fidesz-

KDNP-nek adtak bizalmat.
Ezzel egy – a korábbitól teljesen eltérő – szemlélet nyert
teret (és kétharmadot). Mégpedig azt mondtuk, hogy az
emberekre több terhet rakni
nem lehet. Most azok vegyék
ki részüket az ország gondjaiból, akik eddig hasznot húztak belőle. Ezért vezettük be a
bankadót. A multinacionális
cégek, a biztosítók és a hitelintézetek kénytelenek ettől
kezdve hozzájárulni az ország
gazdasági talpraállításához.
A munkánkat azzal kezdtük,
hogy törvényt hoztunk a
Parlament létszámának megfelezéséről. Ezt követően lefeleztük az önkormányzati képviselők (politikusok) számát.
Törvényt hoztunk arról, hogy
az állami szférában nem lehet
magasabb fizetés 2 millió forintnál. A 2 millió forint fölötti
végkielégítéseket pedig 98%os adóval sújtottuk. Elvettük
a miniszterelnök, a köztársasági elnök és a többi közjogi

méltóság 13. havi bérét. És
még hosszan lehetne sorolni
az elfogadott jogszabályokat,
intézkedéseket. Az elmúlt fél
évben tehát több munkát végzett el az Országgyűlés, mint
a megelőző 8 évben összesen.
Külön öröm számomra, hogy
ebben nekem is lehetett némi
részem. Előterjesztője voltam
annak a törvénynek, mely a
nehéz helyzetbe került devizahiteleseket segíti problémájuk megoldásában. Sikerült
elérnem, hogy a hármas,
négyes vagy ötös ikreket nevelő családok a jövőben már
háromszoros,
négyszeres,
illetőleg ötszörös gyest kaphatnak. Bevezettük a 40 évet
ledolgozó nők nyugdíjba vonulásának lehetőségét. Ebbe
a jogszabályba javaslatomra
bekerült a sok gyermeket
nevelő családok esetében a
gyermekek utáni éveken (8
év) felüli plusz 1-1év beszámíthatósága.
Az Országgyűlés jegyző-

jeként aláírója voltam a
Nemzeti
Együttműködés
Nyilatkozatának. Ezt a dokumentumot – és emiatt
engem is – sok támadás érte
szocialista politikusok részéről. A végén most ennek a
dokumentumnak a központi
mondatát szeretném idézni.
Kérem, döntsék el, hogy valóban elfogadhatatlan-e Önök
számára: „Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti
együttműködés rendszerében
megtestesülő összefogással
képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét,
erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket
felszabadító összefogás minden magyar ember, legyen
bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen
bármely pontján a világnak,
nagy reményekre jogosít, és
hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a
magyarok végre megvalósíthassák a saját céljaikat.”

évzáró

Évet zártak a nyugdíjasok

Évzáró értekezlettel egybekötött karácsonyi ünnepséget tartott az MSZOSZ Kispesti
Nyugdíjas Szervezete: a december 15-i eseményen az idei esztendő eseményeit elevenítették fel a civil szervezet tagjai.

A

2010-es évben végzett
munkáról szóló beszámoló
értekezleten
a nyugdíjasokat először dr.
Kováts Miklós levezető elnök
köszöntötte, majd Medgyes
Lászlóné, a civil szervezet
titkára ismertette az elmúlt
húsz év legfontosabb programjait, és felelevenítette az
idei esztendő legemlékezetesebb pillanatait a hallgatóságnak. A beszámoló után
ünnepi műsorral ért véget a

rendezvény. Az ünnepségen
Vinczek György alpolgármester képviselte az önkormányzatot. A Kispesti Vigadóban rendezett eseményen
az érdeklődők többek között
megtekinthették a kézimunkakör tagjai által készített
munkákat és a sportnapokon
elnyert kupákat is.
A nyugdíjas szervezet kispesti
vezetői az évzáró ünnepségen.
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Gajda péter polgármester rovata

A válságnak nincs vége
„...bízunk abban, hogy szigorú és takarékos gazdálkodással
túlélhetjük a válságos éveket.”

H

a valaki esetleg nem
érezte volna a saját
bőrén, nem keresne
éppen munkát, vagy nem
most közölték vele, hogy
új után kell néznie, aki
nem vette észre mennyivel
többet visz el tőle idén az
állam és mennyivel kell
többet fizetnie a közüzemi
szolgáltatóknak, vagy akár
a napi bevásárlás során,
nos talán csak nekik mondok újat a fenti címmel.
Ezt azonban év végén mi is
megtapasztaltuk az önkormányzat háza táján.
Az utóbbi öt évben ugyanis
még egyszer sem fordult
elő, hogy a fővárosi önkormányzat a kerületnek járó
iparűzési adó részesedésből kevesebbet utalt volna,

mint azt év elején megállapítottuk. Talán sokan
tudják, hogy a vidéki önkormányzatoktól eltérően
a fővárosban a kerületek és
a budapesti önkormányzat
egy külön erről szóló jogszabály alapján osztozik az
iparűzési adóbevételekből.
Ez a kispesti önkormányzat
esetében is egy igen jelentős bevétel, hiszen több
mint 3,5 milliárd forinttal
számolhatunk ebből az adóféléből Kispesten. Ehhez
képest kaptunk most több
mint 200 millió forinttal
kevesebbet a vártnál. A
fővárosban azt közölték velünk, hogy kevesebb iparűzési adó folyt be a főváros
kasszájába, így arányosan
minden kerületnek keveseb-

bet utaltak. Bár az év végét,
még így is pozitív szaldóval
zártuk, 200 millió forint bevételkiesés borzasztóan érzékenyen érinti a kerületet.
Ha valaki tehát azt gondolta
volna, hogy az országot sújtó válságon túl vagyunk, az
tévedett, legalábbis ezek a
számok ezt mutatják.
Az új év egyébként sem
kezdődik vidáman. Főleg
azoknak nem, akik alacsony bérrel rendelkeznek,
azok pedig, akik eddig a
közfoglalkoztatásban vettek
részt még rosszabb lehet a
helyzetük, hiszen az elmúlt
évekhez képest a parlament
által elfogadott új jogszabály
következtében Kispesten is
szűkülnek a közmunka adta
lehetőségek. Az optimista

kalkuláció szerint is az eddigi 150 közfoglalkoztatott
helyett (akik, iskolákban,
óvodákban,
közintézményekben és közterületeken
dolgoztak) maximum 130nak tudunk munkát adni az
eddigi napi nyolc óra helyett
négy órában.
Vannak-e jó hírek?
Ezek után mit lehet mondani, ha csak azt nem,
hogy szerencsére az elmúlt
években úgy gazdálkodtunk, hogy valamelyest fel
vagyunk készülve az önkormányzatot ért hátrányos
döntések túlélésére is, és
bízunk abban, hogy szigorú
és takarékos gazdálkodással túlélhetjük a válságos
éveket, amelyeknek úgy
tűnik nincs végük.

szabadidő

Adventi ünnepség

„Közeledések – ráhangolódás adventre” címmel rendezett kulturális műsort a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat december 10-én a Wekerlei Gondozási Központban.

M

egtelt a Corvin körúti
Wekerlei Gondozási
Központ nagyterme
ma délután. A Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat adventi rendezvényén a
kerületi nappali ellátásában
részesülők és a meghívott
XVII. kerületi szociális intézmény klubtagjai mellett
Vinczek György alpolgármester, Tóthné Szabó Éva,
a Szociális és Lakásügyi
Bizottság elnöke, Marsalné
Kovács Judit önkormányzati képviselő, Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos és
Szeifert Ferencné, a polgármesteri hivatal Szociális és
Gyermekvédelmi Irodájának vezetője is részt vett.
Balázs Piroska intézményvezető és Vinczek György

alpolgármester köszöntőit
követően Pintér Tibor színművész népszerű dalokkal

tapsoltatta meg a vendégeket, majd a Közös Esély
Egyesület
szervezésében

az Aranyház Táncszínház
művészei léptek a közönség
elé.
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A költségvetési koncepcióról

2011. január 5.

A

z év utolsó testületi ülésén elfogadásra került a
2011. évi költségvetési
koncepció. Az alapelvek most
sem változtak. A cél továbbra
is az, hogy szigorú és takarékos
gazdálkodással megőrizzük az
önkormányzat költségvetésének
stabilitását. A működési hiányt
maximum 3 %-ban határoztuk
meg, amelyet a tervezés során
a legkisebb szintre szeretnénk
csökkenteni. Az állami normatív
támogatások mértéke várhatóan
szinten marad, és remélhetőleg
a Fővárostól kapott források
sem fognak jelentősen csökkeni.

selőtársaim szeretik elnagyolni
a számokat, vagy úgy is mondhatnám, hogy szeretnek nagyot
mondani. Ezt tette dr. Tarnai
Richárd fideszes képviselő, aki
mintegy 3 milliárdos kispesti
többletről beszélt a parlamentben a költségvetési vita során, és
épp erre hivatkozván nem találta
megszavazhatónak azokat a módosító indítványokat, amelyeket
Burány Sándor terjesztett be
Kispest fejlesztése kapcsán. A
javaslatokban szerepelt a Kossuth tér mellett található betemetett építési terület rendezése, egy
új bölcsőde megépítése, egy új
kispesti sportcsarnok felépítése,
P+R parkoló létrehozása, gyermekgyógyászati
szakrendelő
kialakítása, a kispesti lakótelepi
iskolák épületgépészeti felújítása
és az Erkel iskola tornatermének
megépítése, összesen 3,3 milliárd forint értékben. Az érdekes

Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
a történetben az, hogy ezen
javaslatok nagy részét 2009-ben
a Fidesz kezdeményezte, de úgy
látszik, mostanra már nem tartja Tarnai úr fontosnak ezeket a
fejlesztéseket. Nem úgy, mint
más esetben, hiszen a Moszkva
tér 4 milliárdos felújítása mellett
még fel is szólalt a Parlamentben
a képviselő úr, ahol kiemelte,
hogy számára fontos dolog a
hihetőség és a szavatartás. Úgy
látszik, ez Kispest esetében
már nem igaz. Mindenesetre
a polgármesteri programban
vállalt fejlesztések előkészületei
és egyes elemei már jövőre szerepelhetnek a költségvetésben,
és ehhez remélhetőleg itt helyben a Fidesz-KDNP képviselői
is partnerek lesznek, hiszen a
kispesti lakosok többsége Gajda
Péternek és az ő polgármesteri
programjának szavazott bizalmat.

A

költségvetési
koncepció minden évnek ezen
időszakában
szokott
elkészülni, de jó ideje nem
volt arra példa Kispesten,
hogy a döntéshozó nem teljesen azonos a napirendi pont
előterjesztőjével. Azt gondolom, hogy az egyeztetések
elmaradásának kizárólag az
az oka, hogy a képviselő-testület még nem állt fel, és nem
tudta megkezdeni a munkát!

A

Magyar
Köztársaság
2010-es költségvetési törvényjavaslata nagyrészt
érintetlenül hagyja a központi
költségvetés önkormányzati alrendszerét. Az önkormányzatokat érintő mellékletében szereplő, száznál is több alapnormatíva,
normatíva, kiegészítő normatíva
stb. megvizsgálása alapján
megdöbbentő, hogy ezeknek
az összegeknek megközelítően

összege 47,312 milliárd forinttal
csökken. Ha ez a költségvetési
tervezet lesz véglegesen elfogadva, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy kevesebb pénz
jut a kispesti költségvetésnek is.
A következő képviselő-testületi
ülésen javasolni fogom, hogy
éljünk felterjesztési jogunkkal,
és nyújtsunk be módosítást a
költségvetési törvényjavaslatra.
Egy módosító tervezetet már el
is készítettem. Az előzőket azért
tartom fontosnak leírni, hogy
az a koncepció, ami az előző
képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az a tavalyi számokra épül, vagyis ha kevesebb
pénzből fogunk gazdálkodni,
akkor nagyban módosulni fog.

Bízom benne, hogy a kormány
az önkormányzati támogatást
inflációarányosan fogja beépíteni a 2011-es költségvetésbe.
Ha mégis kevesebb pénzből
kell gazdálkodnunk, akkor a
közbiztonság, a szociális ellátás,
a sport és a kultúra, és a munkahelyteremtés a kispesti költségvetésben kiemelkedő helyen
kell, hogy szerepeljen. Vagyis
itt nem szabad spórolni. Úgy
gondolom, ha tisztában leszünk
az elfogadott 2011-es központi
költségvetés végleges számaival, akkor kijelenthetem, hogy a
képviselő-testület felelősségteljesen fog dönteni a kerület költségvetéséről. A kispesti Jobbik
és én ezen leszünk!

A

iból. Idén ez a hagyományos
esemény új színfolttal gazdagodott, ugyanis az iskola
padlástéri lépcsőfeljárójában
megnyitottuk a „Lépcsőgalériát”. A galériát az iskola
munkatársai a Wekerlei Kós
Károly Általános Iskoláért

F

igyelembe véve az ország
nehéz helyzetét, egyetértünk, hogy továbbra is
takarékos gazdálkodásra van
szükség Kispesten. Pontosan
ezért támogatjuk a megfogalmazott 3 %-os hiánycélt.
Fontos pontnak tartjuk a közmunka programok keretében
foglalkoztatottak helyzetének
rendezését, ezért kérjük az országgyűlésben dolgozó kispesti képviselők segítségét, hogy
az önkormányzat továbbra
is megkaphassa a szükséges

kormányzati támogatásokat.
Egyetértünk
a
Zöldprogram továbbvitelével, az erre
szánt források biztosításával.
Rokonszenves
számunkra
az ÖkoPlusz, a wekerlei
nyílászárócsere és a panelprogram folytatása, illetve az idős
emberekről való gondoskodást
jelentő életjáradéki program.
Saját célkitűzéseink között is
fontos szerepet tölt be a gyermek- és ifjúságvédelem, illetve
a kerület sportéletének fejlesztése. A fejlesztési bevételekkel
kapcsolatban
kihangsúlyoznánk, hogy a bérlakások eladásával csak abban az esetben
tudunk egyetérteni, amennyiben a befolyt pénzt a meglévő
állomány fejlesztésére fordítjuk. Szükségesnek látnánk

Fogadónapok

Galéria a Kósban

Kós Károly Általános Iskola minden évben Kóshét keretében emlékezik
meg névadója születésnapjáról. Hagyomány, hogy a sok
változatos program mellett,
képzőművészeti kiállítást is
rendezünk tanulóink munká-

A Fidesz-frakció a testületi
ülésen támogatta a koncepció
elfogadását, de ez nem jelenti
azt, hogy ne gondolnánk fontosnak és szükségesnek egy
egyeztetési folyamat elindítását az irodák, a képviselők
és a frakciók bevonásával. A
jelenlegi előterjesztést egy
munkaanyagnak gondoljuk, a
tartalommal való megtöltés a
költségvetés elfogadásakor fog
megtörténni! Minden frakciónak vannak olyan területek,
amelyek közelebb állnak a szívükhöz, szerencsés lenne, ha
sikerülne egy olyan végeredményt kidolgoznunk, amelyet
minden képviselőcsoport jó
szívvel tud támogatni! Ez nem
jelenti azt, hogy a jelenlegi

Gajda Péter
Alapítvány
támogatásával
alakították ki. Az idei kiállításon a diákok és tanárok képei
mellett fotóikat is megtekinthetik az érdeklődők tanítási
időben január végéig. A Kóshét keretében az intézmény
pedagógusai és diákjai de-

cember 16-án megkoszorúzták névadójuk szobrát a róla
elnevezett téren, december
17-én pedig karácsonyi hangversenyt tartottak a wekerlei
református templomban.
L. É.

koncepciónak ne lennének jó
elemei, de az egyeztető munka valószínűleg át fogja alakítani a koncepcióban szereplő
számokat! Például az elmúlt
testületi ülésen is – az újonnan megválasztott fideszes
alpolgármesterek
alapos
munkájának is köszönhetően
– sikerült egy több százmillió
forintos telek ügyében megállapodásra kényszeríteni a
befektetetőt, egy olyan ügyben, amely évek óta rendezetlen és az önkormányzat
vagyonát jelentősen befolyásolja. Eredményeképpen
remélhetőleg rövid időn belül
komoly vagyongyarapodást
könyvelhetünk el. Ez az eset
is jó példája annak, hogy az

elmúlt nyolc éves szocialista
vezetése sem sportcsarnokot,
sem pénzt nem tudott felmutatni az adott területen, míg
az elmúlt néhány hét alatt
már komoly előrelépést tudtunk elkönyvelni. Ha hasonló
alapossággal és odafigyeléssel kezeljük a kerület vagyonát, úgy fontos és nemesebb
célokra a jövőben több pénzt
juttathatunk. Komoly munka
vár tehát mind az önkormányzat dolgozóira, mind a
képviselőkre, hogy a februári
testületi ülésre egy mindenki
által jónak gondolt, és a kispestiek érdekeit maradéktalanul érvényesítő költségvetési
javaslat kerüljön a képviselők
asztalára!

egy koncepció kidolgozását
a lakásvesztéstől fenyegetett
kispestiek megsegítésére – információink szerint – ugyanis
több tucat családot fenyeget a
kilakoltatás veszélye. Figyelemmel kísérjük a Kispest számára
kiemelt fontosságú fejlesztések
alakulását, és ezek kapcsán is
fel szeretnénk hívni a kispesti
országgyűlési képviselők figyelmét, hogy a parlament elé
e tárgyban kerülő javaslatokat
is terjesszenek. Ugyanakkor
hiányoljuk az állampolgárok
és civil szervezetek bevonását
a költségvetés tervezési folyamatába, ezért javasoljuk,
hogy vizsgáljuk meg annak
lehetőségét, miképpen lehetne
bevezetni Kispesten a részvételi költségvetés rendszerét.

Ezen módszer sikerességét
számos nemzetközi példa támasztja alá. Lényege, hogy az
önkormányzat egyes rendszeres kiadásainak tervezésekor
az állampolgárok és a civil
szervezetek közvetlen módon
is tehessenek javaslatokat, melyeket egy állampolgári tanács
összegezne, majd végrehajtásukat is ellenőrizné. A végső
döntést a képviselő-testület
hozná meg, amely ily módon
szélesebb körű konszenzuson
alapulna, lehetőséget biztosítva a kispestiek és wekerleiek
igényeinek fokozottabb felmérésére, az önkormányzat és a
választók kapcsolatának javítására. Végezetül sikerekben
gazdag, boldog új évet kívánunk a kedves Olvasóknak!

Gerháth Csaba (LMP)

Lázár Tamás (Jobbik)
90%-a fillérre megegyezik az
előző évi összegekkel. Ez annál
is inkább sajnálatos, mivel előző
évben a normatívák csökkenése
következményeképpen, összességében 150 milliárd forinttal
jutott kevesebb az önkormányzatok támogatására. Ezeknek az
összegeknek az előző évi szinten
hagyása további reálérték csökkenést jelent a már bejelentett és
előre prognosztizálható – az önkormányzati intézeteket is sújtó
– rezsiköltség-emelkedések miatt. Ugyanakkor a helyi önkormányzatokat megillető SZJA
megosztás a tavalyi évi 8%/32
%-os arány az előterjesztés
alapnormatíváiban megmarad, s
ezzel együtt az előirányzat teljes
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Decemberi ülésükön elfogadták a képviselők Kispest önkormányzatának idei költségvetési koncepcióját. Mi a véleményük a tervezetről az önkormányzatot alkotó pártoknak?

Kránitz Krisztián (MSZP)
Azonban az már most látható,
hogy a közfoglalkoztatás központi finanszírozása megváltozik, ami több mint 100 milliós
nagyságrendű terhet jelenthet az
önkormányzat számára. Ennek
oka, hogy a jelenlegi kormányzat
nem normatív alapon, hanem pályázati úton kívánja finanszírozni az aktív korú munkanélküliek
foglalkoztatását. Ezt pedig nem
lehet biztosra venni a tervezés
során, így saját forrásból fogjuk
finanszírozni ezt a fontos célt.
Szerencsére az elmúlt négy év
során sikerült egy olyan költségvetési pályára állítani a gazdálkodást, amely kellő alapot és
némi tartalékot nyújthat a stabil
és kiegyensúlyozott működés
zavartalan folytatásához. Ezt
mutatja a 2010-es költségvetés
harmadik negyedéves helyzete
is, amely 264,5 milliós többlettel
rendelkezik. Persze egyes képvi-

vélemény

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.

12

2011. január 5.

kispest

Önmagukba mélyülő alkotások

„De facto” címmel nyílt meg
Nayg István képzőművész
kiállítása a Nagy Balogh János
Kiállítóteremben december
9-én. A Munkácsy Mihálydíjas alkotó tárlatát Wehner
Tibor művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe.
A kiállítást 2011. január 30-ig
tekinthetik meg az érdeklődők
az Ady Endre út és a Templom
tér sarkán levő galériában.

Köszönjük!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a Barcza
Gedeon SC számára ajánlották
fel. 2010-ben 515 069 Ft átutalást teljesített számunkra az
APEH. Ez az összeg teljes egészében fedezte egyesületeink
tagdíját, a budapesti felnőtt és
ifjúsági sakkcsapatbajnokság
és az országos ifjúsági sakkcsapatbajnokság költségeit, az
országos felnőtt sakkcsapatbajnokság nevezési és bírói díjait,
és fedezte az országos felnőtt
sakkcsapatbajnokság vidéki
meccseire történő leutazások
költségének egy kisebb részét.
Külön köszönjük a kispestiek
támogatását, az itt működő Gó
szakosztályunk nevében is.
Kérem, hogy a mostani adóévben is támogassák ifjúsági
egyesületünket. Adószámunk:
Barcza Gedeon Sport Club,
18157224-1-42.
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környezetvédelem

Új működési szabályzata van
a képviselő-testületnek

„A fejekben kell
„Maradandóbb értéelőször rendet tenni” keket kell létrehozni”

Új SZMSZ-t fogadott el december 16-i ülésén a képviselő-testület.
Módosultak az építmény-, illetve a telekadóról szóló rendeletek.
Plusztámogatást kap a Reménység iskola és a Misszió Alapítvány.
Az elmúlt nyolc év gazdálkodását munkacsoport vizsgálja felül.
- Az ülés kezdetén egyperces néma felállással emlékezett a testület a december
3-án elhunyt dr. Ablonczy
Dánielre.
- Elfogadták a képviselők a
képviselő-testület és szervei
új Szervezeti és Működési
Szabályzatát (SZMSZ). Az
előterjesztés vitát váltott ki:
az MSZP padsoraiból többen
fogalmaztak meg kritikát.
Fekete László formai és tartalmi kifogásokat emelt, jelezte, hogy sok korlátozást is
tartalmaz. Vinczek György
alpolgármester
elmondta,
hogy bizonyos, korábban
polgármesteri
hatáskörök
– ilyen például a szociális
segélyek ügye – szakbizottságokhoz kerülnek az új
SZMSZ szerint, s ez nehezíteni fogja a hivatal működését. Dr. Tarnai Richárd, a
Fidesz-KDNP-frakció vezetője a kifogásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy az
általuk készített anyag a régi

SZMSZ mintegy 80 százalékát változatlanul hagyta.
Hangsúlyozta, az egységes
szerkezetű új SZMSZ az új
összetételű önkormányzat
kereteit határozza meg. A
testület végül elfogadta
az önálló képviselői indítvány anyagát tartalmazó új
SZMSZ-t.
- A képviselők egyhangúlag
szavazták meg a 2011. évi
költségvetési
koncepciót.
Alapvető célja, hogy szigorú
és takarékos gazdálkodással
megőrizze az önkormányzat
költségvetésének
stabilitását, minimális működési
hiány és folyószámlahitel
felvétele mellett biztosítsa a
feladatok ellátását.
- Módosította a testület az
építményadóról, valamint a
telekadóról szóló rendeleteit. Az építményadó évi mértéke az építmény hasznos
alapterületére számítva 1232
forint/m², míg a telekadó évi
mértéke 269 forint/m².

- Rendelet született a 2011.
évi igazgatási szünetekről.
Eszerint a nyári időszakban
2011. július 25-től augusztus
5-ig, jövő télen 2011. december 27-től december 30-ig
tart a polgármesteri hivatal
igazgatási szünete.
- Pluszforrással, 6,9 millió
forinttal támogatja az önkormányzat a Reménység
Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola idei
zavartalan működését.
- Döntöttek a képviselők: a
testület 250 ezer forinttal
támogatja a kerületi hajléktalan-ellátásban is szerepet
vállaló Misszió Alapítványt.
- Önálló képviselői indítványt nyújtott be Lázár
Tamás. A Jobbik önkormányzati
képviselője
munkacsoport
felállítását
javasolta az elmúlt nyolc év
gazdálkodásának felülvizsgálatára. A testület elfogadta az indítványt.

Meleg étel és ajándékcsomagokat kaptak a hajléktalanok a Kispesten működő karitatív
szervezetek karácsonyi ünnepségein.

A

interjú

testület

Karácsony hajlék nélkülieknek
Magyar Vöröskereszt
XIX. kerületi szervezetének december 20-i
ünnepségén csaknem száz
ember jelent meg a Báthory
utcai nappali melegedőben.
A rendezvényen Hegedűs
László, a Nagyboldogasszony
templom esperes-plébánosa
mondott közös imát a hajléktalanokkal, majd Vadnay
Tünde előadóművész olvasott
fel novellát. A program végén
meleg ételt és csomagokat
kaptak az emberek.
A Nagyboldogasszony Főplébá-
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nia Karitásza december 22-én
várta az embereket: a Kisfaludy
utcai közösségi házban délelőtt
a nyugdíjasokat köszöntötték
műsorral az Erkel iskola diákjai, délután a hajléktalanokat
látták vendégül. Szigetvári
Györgyné köszöntőjét követően Duchony Ferenc káplán
olvasta fel Jézus születésének
történetét a fedél nélkülieknek.
A műsorban Cserven Sándor
is közreműködött. A Karitász
önkéntesei 70 embert vártak
pusztapörkölttel, és mindenki
kapott ajándékot is.

D

ecember 24-én a Vöröskereszt szociális munkásai a Misszió Alapítvány munkatársaival együtt
tartottak karácsonyi ételosztást
a Határ úti aluljáróban.

Gerháth Csaba környezetvédelmi
tanácsnok
A kerületi önkormányzatban
is először van képviselete
a Lehet Más a Politikának
(LMP). Alapvetően milyen
célokkal vágnak bele a munkába?
GERHÁTH CSABA: Nagyon
örültünk, hogy sikerült bejutni a képviselő-testületbe,
többek között azért is, mert
az LMP-nek három alapvető
célkitűzése van: részvételi
demokrácia,
igazságosság
és fenntarthatóság. (Ez utóbbiba tartozik bele a környezetvédelem is). Ezen kívül
kiemelten fontos számunkra
az oktatás is, melynek egyik
profilja a KÖRNYEZETVÉDELEM. Oktatásnak a tudatosságra, becsületességre
és a felelősségtudatra kell
alapozódnia. De ezt nekünk
felnőtteknek is be kell tartanunk, hogy példát mutassunk gyermekeinknek, mert
azt a mintát követik, amilyet
látnak.
Környezetvédelmi
tanácsnokként mire fogja helyezni a
hangsúlyt?

fejlesztéspolitika

GERHÁTH CSABA: Ezen a területen egyik legfontosabb
dolognak tartom, hogy alapvetően rendet tegyünk a fejekben. Ezt pedig leginkább a
gyerekeken érdemes elkezdeni, vagyis mérhetetlenül nagy
feladata van ebben az oktató-nevelő munkának. Tudatosságra és felelősségtudatra
kell nevelni a fiatalokat azért,
hogy megfelelően tudjanak
viszonyulni környezetükhöz
és így elérhetők a fenntartható
fejlődés alapelvei. Ha a jövő
generációja ráébred arra, hogy
a magyar gazdaságot úgy lehet felélénkíteni, ha kerüljük
a távol-keleti piac nyújtotta
olcsó, de halovány minőségű
termékeket, akkor szűkebb
és tágabb környezetünkben
is munkahelyeket tarthatunk
meg, illetve bővíthetünk, valamint csökkenthetjük a függőségi viszonyunkat. Egyszerű dolgokkal kell kezdeni,
például villamosmérnökként
magam is tudom, hogy igenis
van jelentősége annak, hogy
lekapcsoljuk-e a villanyt
akkor, ha nincs rá szükségünk feltétlenül. A felesleges
villamosenergia-használat
mindenképpen szennyezi a
környezetet, főként Magyarországra igaz ez a megállapítás, hiszen hazánkban egyelőre nagyon kevés az alternatív
energiaforrás. Bízom abban,
hogy Kispesten is megvalósítható egy olyan szakértői
csapat felállítása, akik feladata többek között, hogy
felkutassák, milyen alternatív
energiaforrásokat lehet találni
a kistérségben, és az hogyan
hasznosítható. Ausztriában és
Németországban ez már nagyon jól működik, remélem
a nem túl távoli jövőben, ha
nem is ugyanarra, de hasonló
útra tudunk lépni mi is a környezetvédelem területén.

Kispest: Sem a kerület, sem
az önkormányzati munka nem
ismeretlen az Ön számára.
SZATHURY KOLOS: Hát egyáltalán nem, hiszen tősgyökeres
kispesti vagyok, jelenleg is a
kerületben élek. A közvetlen
politikai munkában 1998 óta
veszek részt. 1998-tól 2002-ig
a Vagyongazdálkodási Bizottság tagja voltam, 2002 és
2006 között a Várospolitikai
és Fejlesztési Bizottságban
dolgoztam, majd 2006-tól az
önkormányzat képviselőjeként a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottságban
tevékenykedtem.
A mostani, új önkormányzatban a képviselői munka
mellett fejlesztéspolitikai tanácsnoki feladatokat is ellát.
Az egyik legfontosabb kérdés
ezen a területen, hogy milyen
forrásokkal gondolja bővíteni
a meglévőket, hiszen minden
fejlesztéshez elengedhetetlenül szükségesek az anyagiak.
SZATHURY KOLOS: Az önkormányzat meglévő, saját
forrásait, mindenképpen ki
kell egészíteni külső forrásokkal. Ennek történetében
jelentős dátum 2006, hiszen
azóta van lehetőség pályázatokon keresztül elérni uniós
pénzeket. A többletforrások
biztosításában kiemelt szerepe van a pályázati irodának,
ezért szükséges a pályázatok
előkészítését és elkészítését
is végző irodának a megerősítése. Egy ilyen iroda akár
saját magát is el tudja tartani,
hiszen a saját költsége ezeken
a pályázatokon elszámolható.
Az irodának a célja többrétű
kell, hogy legyen: egyrészt
menedzselni kell a hivatal
saját pályázatait, másrészt

Szathury Kolos fejlesztéspolitikai
tanácsnok
segíteni is kell a kerületben
élő vállalkozókat pályázatok
felkutatásával, adott esetben
elkészítésével.
A források bővítése mellett
célunk az is, hogy szorosabb
kapcsolatot teremtsünk a
kispesti emberek és a szolgáltatók, azaz a vállalkozók
között. Ebben nagy segítséget jelenthet az úgynevezett
Kispest Kártya, melynek
segítségével kispesti lakosok
bizonyos szolgáltatásokhoz
kedvezményekkel jutnának
hozzá.
Fontos feladat az is, hogy elenyésző látványberuházások
helyett maradandóbb értékeket kell létrehozni. Például be
kell kapcsolódni a sportcélú
létesítmények fejlesztésébe,
de említhetném a zeneiskola
régi álmát is, egy saját koncertterem létrehozását, vagy
a Bercsényi utcai régen volt
lovasrendőrség
műemlék
épületét, amely jobb sorsra érdemes. Sok minden más mellett még kiemelten fontosnak
tartom az oktatási-nevelési
intézmények korszerűsítését,
fejlesztését.
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Cigány hagyományok Környezetvédelmi cso-

Vidám, zenés darabot mutatott be „Cigány
karácsony” címmel az Aranyház Táncszínház (Somnakuno Kher) a KMO Művelődési Házban december 11-én. Az előadást a
Kispesti Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és a Közös Esély Egyesület szervezésében
láthatta a közönség.

A

z Aranyház Táncszínház
autentikus cigányzenével, dalokkal és tánccal
fűszerezett
történetének
középpontjában a régi betlehemes hagyomány életre
keltése állt. A kispesti cigány
önkormányzat és az előadást
társszervezőként jegyző Kö-

port a Vass iskolában

M

últ év végén megalakult az első általános
iskolai Rügyek és
Gyökerek csoport a Vass Lajos
iskolában. Közel két éve áll iskolánk kapcsolatban a Rügyek
és Gyökerek Egyesülettel. Eddigi közös programjaink közé
tartozik a Föld napi faültetés,
interaktív előadások, táskafestési program. 2010 őszétől
pedig izgatottan készültünk
felsős diákjaimmal a novemberi pécsi találkozóra, ahol
dr. Jane Goodall etológus,
antropológus, primatológus
volt a díszvendég. Idén több
mint 100 ország ünnepelte
Jane Goodalt abból az alkalomból, hogy 50 éve foglalkozik természet- és környezetvédelemmel. A találkozóra
poszterekkel, prezentációkkal, verssel, festménnyel, bábokkal készültünk, ahová a

kispesti önkormányzat anyagi támogatásával jutott el 22
diákunk. A jelentkezők közül
csak azok vehettek részt, akik
a legtöbbet és a legügyesebben dolgoztak a felkészülés
időszakában. A találkozón
a diákok bemutathatták eddigi munkáikat, kérdéseket
tehettek fel Jane Goodallnak.
Az írónő hihetetlen kedvességével,
közvetlenségével,
nyugalmat, szeretet árasztó
egyéniségével maradandó hatást gyakorolt gyerekeinkre.
A bemutatott posztereinkből
itthon az iskolai galériánkban
műsorral egybekötött kiállítást is szerveztünk, ekkor
kaptuk meg az egyesülettől
hivatalosan is a csoportunk
alapító okiratát.
dr. Szentpétery
Lászlóné

zös Esély Egyesület elnökétől
megtudtuk, hogy a nagyapák
idejében még élő szokás mára
kihalt, az előadással szerették
volna bemutatni, hogyan is
zajlott le régen. Balogh Elek
elmondta, a darabot bemutatták még a XX. és a XXIII.
kerületben is.

kultúra

Színházi premier a KMO-ban

Premier előadással jelentkezik a Kispesti Kisszínház. Január 14-én és 15-én este 7 órai
kezdettel Pozsgai Zsolt, kortárs hazai szerző darabját mutatja be a társulat a KMO Művelődési Ház nagyszínpadán.

C

serkó Zsolt rendező, társulatvezető lapunknak
elmondta, megalakulásuk óta fontos célkitűzésük,
hogy külföldi szerzők mellett
hazai darabokat is színpadra
állítsanak. Pozsgai Zsolt: Faroktól fölfelé című, francia
komédiákat idéző vígjátéka
igazi szórakozást nyújthat a

közönségnek – tette hozzá a
színházi szakember. Az amatőr társulat 2008-ban alakult,
első produkciójukat, Moliére:
A fösvény című vígjátékát
tavaly januárban mutatták be
a KMO-ban. A 12 előadást
megért produkció jó visszhangot kapott, melyre az
előadások során több százan

voltak kíváncsiak.
Új előadásukra a jegyeket a
06-70-409-6078-as vagy a 0630-914-4089-es számon, illetve a www.kispestikisszinhaz.
gportal.hu weboldalon Online
lehet lefoglalni, vagy a helyszínen az előadás kezdete előtt
lehet megvásárolni 1 500 Ft-os
áron.
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rendezvény

filmajánló

„Te vagy a Blade…
Blade Runner!”

Szárnyas Fejvadász (1982)

M

icsoda klasszikus! A
Szárnyas
fejvadász
(eredeti címe a Blade
Runner) egy 1982-ben bemutatott neo-noir film, az úgynevezett cyberpunk stílus egyik meghatározó előfutára. A művet nem
más, mint Ridley Scott rendezte,
melynek alapjául pedig a néhai
zseniális sci-fi író, Philip K.
Dick „Álmodnak-e az androidok
elektronikus bárányokról?” című
regénye szolgált.
A történet 2019 novemberében
játszódik. Ebben a fiktív jövőben az emberiség replikánsokat
(génmanipulációval előállított,
külsőre a humánoktól megkülönböztethetetlen,
überintelligens, de csupán igencsak
rövid élettartamú androidokat)
használ nehéz, megalázó, és
egyéb „alantas munkák” elvégzésére a Földtől távoli kolóniákon. A replikánsok azonban olykor-olykor fellázadnak
rabszolgatartóik ellen, és galád
módon visszatérnek a Földre
balhézni meg bujkálni… Ezért
aztán „annak idején”, hogy az
ilyen szökdösésre hajlamos
egyedeket elkapják, eljövendő
embertársaink egy speciális rendőri osztagot a Blade
Runner-ek alakulatát hozták
létre. A világi dolgokról tehát
dióhéjban ennyit. Na, de, hogy
miről is szól a film maga? Természetesen egy csoport ilyen
szökött replikánsról és Rick
Deckard (Harrison Ford) a
már visszavonult, de vérprofi
Los Angeles-i fejvadász küz-
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delmeiről – viszont ezt vagy
jó 28 éve már úgyis mindenki
tudja...
Akárcsak azt, hogy bizonyos
Edward James Olmos magyarul társalog és káromkodik az
egyik legemlékezetesebb jele-

netben, arról meg aztán nem is
beszélve, hogy a közelmúltban
immáron DVD-én is hozzáférhetővé vált a számunkra
ez a kultuszfilm, méghozzá a
rendező Mr. Scott által valaha
megálmodott (de oly sokáig
el-eldugdosott), végső változatában. MEGJEGYZÉS: A
Szárnyas fejvadász elnevezés
valójában egy allegóriára utal:
ebben a replikánsokat megalkotó Tyrell vállalat jelenti a teremtő Istent, a fejvadász pedig
az Úr angyalát, aki végrehajtja
a Mindenható akaratát és beteljesíti a lázadó teremtmények
sorsát.
KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com

Lépésről lépésre
ünnepeltek

Karácsonyi összejövetelt rendeztek a Lépésről lépésre európai uniós támogatású
program résztvevői számára a Kispesti
Kaszinóban december 16-án.

H

ázilag készült étellel,
különböző
műsorszámokkal és közös
karácsonyi
dekorálással
kedveskedtek a szervezők
a program részvevőinek és
hozzátartozóiknak. A rendezvényre azt a több mint
ötven gondozottat várták,
akik az elmúlt hónapok során jelentős sikereket értek
el a program keretében.
Az év elején indult, 45 millió forint európai uniós támogatást kapott „Lépésről
lépésre” program ötvenhat
dél-pesti embernek segít
abban, hogy újra képessé
váljon az önálló életvezetésre, és munkát tudjon
vállalni. Szabadidős klubok-

ban, állapotjavítást célzó,
valamint álláskeresést segítő
programokon vehetnek részt
az ügyfelek. A szakmai
irányítást a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat végzi, és a Kispest
Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület is részt vesz a
projektben. Alacsony iskolai
végzettségűek, pszichiátriai
betegek, tartós munkanélküliek és pályakezdők tartoznak a kliensek közé, akik az
eltelt hónapok során jelentős
sikereket értek el. A program keretében már húszan
OKJ-s végzettséget, vagyis
szakmát szereztek, és többen
már el is tudtak helyezkedni
a munkaerőpiacon.

kisfiammal, Barnabással már
kezdetektől a klub tagjai vagyunk. Hétről hétre látom a
fejlődést, hogy egy, a klubban
töltött nap után milyen új dolgokat tanul meg (pl. mászni is
a többi gyermek inspirálására
kezdett el, szinte egyik napról
a másikra). Nagyon jó érzés
olyan édesanyák társaságát
élvezni, akik kedvesek, segítőkészek és nyitottak mások

ügyes-bajos dolgai iránt is.
Egy klubban eltöltött nap, igazi felüdülést jelent nekünk, így
tiszta szívből ajánlom minden
kedves babának és mamának.
A klub pontos címe: Kossuth
Lajos u. 50. Weblapja: www.
babyclub.mlap.hu E-mail: babaklub.kispest@gmail.com
Időpont: kedd 10-12 óra.

Baba klub

M

anapság sokat hallani, hogy a babáknak
– és a mamáknak
is – nagyon fontos, hogy
kimozduljanak
otthonról,
ezáltal szerezve nagyon sok
fontos tapasztalatot. Azonban, ha jól körbenézünk, alig
akad olyan hely, ahol tagdíj
nélkül is megfelelő kikapcsolódáshoz juthatunk. Egy
ilyen helyet ajánlok minden

babás-kikapcsolódásra vágyó
anyukának, akinek fontos a
biztonságos, nyugodt légkör.
Itt nincs „irányított” szórakozás, nincsenek kötöttségek.
A kicsik, szüleik vigyázó
szeme előtt mégis önállóan
fedezhetik fel a játékokat, a
„kincses-szekrény” tartalmát.
Hintázhatnak, babázhatnak,
rajzolhatnak, vagy bármit,
amit szeretnének. 14 hónapos

Milosné Torma Kata
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Rejtvény

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: 2011.
január 17. A helyes megfejtők között könyveket és Kispest
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pólókat sorsolunk ki.
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése:
„...dehogy, csak most tanulok golfozni.” Nyerteseink: Kathy
Zsigmondné (Batthyány utca), Ács Balázs (Temesvár u.)
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

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.
Január 30. 10.30-kor Majechrzak körzeti vén
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A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA

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

RENDEZVÉNYEK
Január 9. vasárnap 10 óra
VONATOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPEN
A programon a részvétel díjtalan!
További információ: Wachtler
István
e-mail:
wachtler.
istvan@gmail.com

Nagy sikerrel mutatkozott be
a vonatmagazin.hu csapata
december 5-én vasárnap számítógépes vasút illetve metró szimulációs programjával.
Kicsiktől a nagyokig minden
korosztály képviseltette magát, délelőtt a kicsik szüleikkel, délután a nagyobbak
- középiskolások, főiskolások, egyetemisták látogatták
a rendezvényt.
KEZDŐ KUBAI SALSA
TANFOLYAM
indul január 11. kedd 18 órakor

keddi és csütörtöki napokon.
További információ: www.
salsacontimba.hu
KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Pozsgai Zsolt: Faroktól fölfelé - komédia Feydeau stílusában
„Toureq úr szeret halászni.
Puskával. Couccoásé gyakran jár a tóhoz. Egy motelbe.
Lumiére szerelmes. Bárkibe.
A feleségek gondolkoznak. Itt
a gond. Ki jár a tóhoz, kivel
és miért? Miért lakik itt egy
orosz tábornok? A szobalány
jól dolgozik? És mi lesz a vacsora? Teljes fejetlenség.”
Premier: január 14. péntek 19
óra
Előadás: január 15. szombat
19 óra
Jegyinformáció: Cserkó Zsolt
Tel.: 06-70-409-6078
Január 17. hétfő 17.30
ÉLETMÓDKLUB
Stresszkontroll
Előadó: Karpenkó Iván természetgyógyász

Január 19. szerda 16-18 óráig
FELNŐTTKÉPZÉS - LÉPÉSELŐNY
Tájékoztató előadás: Atipikus
foglalkoztatási lehetőségek
kismamáknak

Január 22. szombat 11 óra
KOLOMPOS
KONCERTEK
Vitéz Levente – mesejáték
Január 22. szombat 18 óra
A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
„TANÍTÁSOK” – József Attila verseit előadja: HOBO

A Magyar Kultúra Napját
1989. január 22. óta ünnepeljük hazánkban. Azért
ezen a napon, mert a kézirat szerint ekkor fejezte be
1823-ban Kölcsey Ferenc a
Himnusz megírását.
Ez az ünnep nem tartozik a
hivatalos kiemelt ünnepeink
közé, de már hosszú idő óta
egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a
tárgyi és szellemi értékekre,
amelyekre méltán lehetünk
büszkék.
Ezen a napon a kultúra, a
művészet különböző ágazataiban létrejövő rendezvényekre irányul a figyelem.
Országszerte számos programsorozattal mutatják be
az ágazatban dolgozók és
tevékenykedők azokat az értékeket, amelyek a magyar
kultúra sokszínűségét bizonyítják.
Kerületünkben is rendszeresen megemlékezünk erről
az ünnepről. Ezen alkalommal is színvonalas műsorral
várjuk a KMO Művelődési
Házba látogató vendégeinket.
Vendégünk Földes László,
művésznevén HOBO, aki

„Tanítások” címmel József
Attila estjét adja elő. A magyar blues zene és a HOBO
Blues Band megalapítója
több évtizede a magyar zenei élet egyik meghatározó
ikonja. Gazdag életutat és
nagy sikereket tudhat maga
mögött és a sikerek jelenleg
is folytatódnak. Előadóestjein nagy költők és művészek
műveinek sajátos módon
való megidézésével varázsolja el a közönségét.
Mind a mai napig nagy siker
a Villon, a Faludy és a József
Attila estje, de szintén nagy
elismerés övezi a két világhírű zenész V. Viszockijt és
J. Morrisont megidéző műsorát is. Mivel mindig az
újítás is foglalkoztatja, legújabb szólólemeze a cirkusz
világába kalauzol el bennünket, a Circus Hungaricus
szintén nagy siker. 2010-ben
Fonogram Életműdíjat kapott.
KIÁLLÍTÁSOK
ELŐTÉR GALÉRIA
Január 7. péntek 18 óra
Bezerédi Zsófia képgrafikusművész kiállítás megnyitója
A kiállítás megtekinthető február 17-ig.
NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓTEREM (1191
Budapest, Ady E. u. 57.)
Nayg István jubileumi kiállítása és katalógusának bemutatása
A kiállítás megtekinthető: január 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,
kattintanak!

hogy

ránk

programok

19

Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

1192 Budapest, Petur u. 7. • TELefon: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
HONLAP: http://gyermekhaz.kispest.hu • E-MAIL: gyermekhaz@kispest.hu

BOLDOG ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁN A WEKERLEI GYERMEKHÁZ!
A Wekerlei Gyermekház két nagyszabású, ingyenes hétvégi
programmal várja látogatóit 2011 januárjában.
ÉVNYITÓ BULI –
Pecsétgyűjtő akció sorsolása
Ideje: január 15.
szombat 10.00-12.00
A programokból:
• 10.00-11-00 Gyermek
táncház Halmos Katával
• 11.00-11.30 A Hűségprogram
sorsolása
• 11.30-12.00 Rajzos-Dalolás
Katona Borival és Gáspár Tamással
• 10.00-12-00 Bábkészítés Krista Anitával
• 10.00-12-00 Festés-maszatolás Bene Julival
Aki 2010 őszétől hétvégi rendezvényeinken legalább 6 db pecsétet összegyűjtött a műsorfüzet pecsétgyűjtő oldalán, az most
értékes jutalomban részesülhet! Főnyeremény: 10 000 Ft-os vásárlási utalvány. A hűségprogram 2011-ben is folytatódik!
A részvétel ingyenes!

MASZATOLÓ
20 hónapos kortól 4 éves korig.
csütörtök 9.30-10.00 és
10.30-11.00 (első alkalom:
január 13.)
VARÁZSSZŐNYEG MESEKUCKÓ
20 hónapostól 3 éves korig.
szerda 10.30-11.15 (első alkalom: január 19.)

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
APRÓ MAROK FAZEKAS
MŰHELY
5-12 éves gyerekeknek.
szerda 16.30-18.00

BÁBSZÍNHÁZ – a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Mazsola és Tádé - az Ametiszt Bábszínház zenés bábjátéka
Ideje: január 22. szombat 16.30-17.30
Bálint Ágnes már klasszikusnak számító, kedves meséje hagyományos bábokkal megjelenítve.
További programok:
• Kézműves foglalkozás –
bábkészítés
• Mesekönyv-vásár Bálint Ágnes
könyveiből
• Beszélgetés Bálint Ágnesről
• A könyvtári Európai Uniós
pályázat bemutatása

BUKFENC OVIS TORNA
hétfő és szerda 17.00-18.00

A részvétel ingyenes! Kérjük, a terem korlátozott befogadóképessége miatt látogatási igényüket előre jelezzék! A belépők január 3-tól 19-ig igényelhetők és átvehetők a Wekerlei Gyermekházban.
A TAMOP – 3.2.4-09/1/KMR-2010-0010 projekt keretén belül
megvalósuló program.

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
LARGO ZENEOVI
Hangszeres zenei fejlesztő
foglalkozás 3-4 éveseknek.
csütörtök 16.00-16.45

2011 január 3-tól kezdődően az eddigi sikeres foglalkozások mellett, az alábbi új tanfolyamokat kínáljuk látogatóinknak.

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
MODERATO ZENEOVI
Hangszeres zenei fejlesztő
foglalkozás 5-7 éveseknek.
csütörtök 16.45-17.30

BABÁKNAK
ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ
kedd 10.15-10.45 (első alkalom: január 18.)
KEREKÍTŐ (első alkalom:
január 10.)
0 és 3 év közötti babáknak és
szüleiknek.
hétfő 9.15-9.45 Kerekítő

mondókás móka
hétfő 10.00-11.00 Kerekítő
ölbeli játékklub
BORIBABA TORNA
hétfő 9.00-10.30 és 10.3012.00
szerda 9.00-10.30 és 10.3012.00
CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig.
péntek 9.30-10.15 és 10.15-11.00

MAZSOLA AEROBIC OVISOKNAK
3-7 éves gyerekeket
kedd 17.30-18.15 és csütörtök 17.45-18.30
MAZSOLA AEROBIC ISKOLÁSOKNAK
6-12 éves korig
csütörtök 18.30-19.30

FLAMENCO OKTATÁS
BARSY LAURÁVAL
6-12 éves korig.
kedd 16.30-17.30
VONZART TÁNCMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Táncképzés 6-18 éves korig.
csütörtök 16.30 – 18.10 (12

éves korig), 18.20 – 20.00 (12
év fölött)
FOTÓS TANFOLYAM
GYEREKEKNEK ÉS
FELNŐTTEKNEK
12 éves kortól.
kedd 16.30-18.30

FELNŐTTEKNEK
HALADÓ SZABÁS-VARRÁS TANFOLYAM
szerda 18.00-20.00
FAZEKAS TANFOLYAM
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
szerda 18.00-20.00
AVIVA TORNA TANFOLYAM
havonta egyszer szombaton
15.00-19.00
ZUMBA FITNESS
szerda és péntek 19.00-20.00
TŰZZOMÁNC TANFOLYAM
szombat 15.00-18.00 (a 4 alkalmas tanfolyam megfelelő
számú jelentkező esetén indul)
KOSÁRFONÓ TANFOLYAM
kedd 18.00-20.00 (indul: február elején)

A foglalkozásokról bővebb információt talál januárban megjelenő műsorfüzetünkben, www.
gyermekhaz.kispest.hu honlapunkon, valamint érdeklődhet
telefonon vagy személyesen a
Wekerlei Gyermekházban.
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Rendőrségi hírek

A

z utóbbi időben Kispesten is megjelentek azok
az ismeretlen személyek, akik az egyik országos
kereskedelmi TV csatorna
főzőműsorára
hivatkozva
ajándékot hoznak az idős
sértettnek – tájékoztatta
lapunkat Dobák Szilvia, a
kispesti rendőrkapitányság
munkatársa. Bejutnak a lakásba, valamilyen nem túl jó
minőségű tepsit vagy lábast
hagynak ott a sértettnek kedvezményes áron, és 20-30
ezer forintot kérnek „csak”
a „drága” edényekért. Az
otthagyott edények értéke
ennek az összegnek a töredéke, és még „jól jár” a sértett,
ha mindeközben nem lopják
őt meg, csak a kicsalt pénz
jelenti a kárát. A rendőrség
kéri a kispesti lakosokat,
hogy semmilyen ismeretlen
személyt ne engedjenek be
lakásukba, de még csak a
kertkapun sem, és azonnal
jelezzék ezt a kerületi rendőrkapitányságnak telefonon.
Kérik, hogy figyeljék meg jól
az ismeretlen személyeket,
távozási útvonalukat, jegyez-

zék fel autójuk típusát, színét
és rendszámát – hangsúlyozta
lapunknak a szakember.
A panel lakótelepen is és a
kertvárosban is megjelentek
jól öltözött, ápolt, hízelgő típusú fiatal nők, akik újságpapír-gyűjtésre vagy éppen PET
palack-gyűjtésre hivatkozva
jutnak be az idősek lakásába,
ott vizet vagy teát kérnek,
miközben társuk kikutatja a
lakást, és elviszi a készpénzt.
A rendőrség felhívja az idősek figyelmét, hogy idegen
személyt semmilyen indokkal ne engedjenek be a lakásukba, azonnal jelezzék azt
telefonon a rendőrségnek!
A Kossuth téri piacon gyakori a zseblopás, a pénztárcalopás és a táskalopás. Az
elkövetők módszere, hogy
szorosan a sorban álló idős
személy mögé állnak, és tőle
azt lopnak el, amit tudnak.
A rendőrség kéri, ne tegyék
le a táskájukat, vigyázzanak
értékeikre, figyelmeztessék
egymást ezekre a veszélyekre. A Kispesti Rendőrkapitányság ügyeletének telefonszáma 292-9250.

sport

2010 év sakksikerei

S

akkozóink számára emlékezetes év marad 2010.
Csapatainkat Csehországban, Szlovákiában és 2
alkalommal Lengyelországban vendégül látták, a gyerekek sok élménnyel, újonnan
kötött barátságokkal térhettek haza, és nem mellékesen
jó néhány éremmel, oklevelekkel, egyéb díjakkal. Igaz,
házigazdaként is kitettünk
magunkért: két nemzetközi
versenyen is fogadtuk partnereinket. Az egyik rendezvényt Budapesten rendeztük,
az események egy része Kispesten zajlott le, és vendégeink végre megismerkedhettek
néhány nevezetességünkkel.
Legjobb játékosunk, Antal
Gergely nagymester lett,
To Nhat Minh nemzetközi
mester, Schneider Veronika
és Szamosközi Gábor az
Európa-bajnokságon magyar
válogatott lehetett. Kormos
Ádám bronzérmes lett a főiskolai bajnokságon és játszhatott a magyar főiskolai
válogatottban. Az ifjúsági
bajnokságokon Egyed Judit
és Ngo Tan Don is aranyér-

mes lett. Nemcsak egyesületünk, hanem a magyar sakkozás is szép eredményekkel
búcsúztatja az évet. Legjobb
férfi sakkozónk, Almási Zoltán decemberben megnyerte
a rapid Európa-bajnokságot,
örökösen férfiként elkönyvelt legjobb női sakkozónk
Polgár Judit „természetesen”
továbbra is a világ legjobbja,
simán lett női első ugyanitt.
Judit után Magyarország legjobb női sakkozója pedig a
kispesti Hoang Trang; egyedüli magyar versenyzőként
jutott be a női kieséses világbajnokság legjobbjai közé.
Ádám György

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 hó- és síkosság-mentesítést szükség szerint
– akár naponta több alkalommal
is – el kell végezni, hiszen egyegy 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
síkosság-mentesítést.
Kispest Önkormányzata

2011. január 5.

hirdetés

21

22

2011. január 5.

apróhirdetés

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, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind az
Építő 98 BT. Tel.: 06/70-311-0210
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. EZENKÍVÜL KÜLTÉRI ÉS
BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN,
TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70215-2019
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA,
OTP-HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes
és azonnali felmérés. Bemutatóteremben
megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS.
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ
SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634,
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
Női-, férfi és gyermekfodrász házhoz
megy. Hétköznapi és alkalmi frizurák
készítése otthonában. Köszönöm hívását!
Tel.: 06/20-358-7229
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625647, 06/20-467-7693
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET,
ÍRÓGÉPET,BÚTOROKAT, BUNDÁKAT,
KÖNYVEKET, PORCELÁNOKAT, MINDENFÉLE ÓRÁKAT, FESTMÉNYEKET,
EZÜST TÁRGYAKAT, HAGYATÉKOT,
DÍJTZALAN KISZÁLLÁS. NÉMETH ILDIKÓ. TEL.: 06/30-519-7980
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
KÖNYVELÉS! Kft.-k, Bt.-k, Egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, teljes
körűen, APEH, tb-képviselettel vállaljuk.
Csak bérszámfejtést is! Tel.: 06/20-9776552, 06/20-487-2761, mezeih@gmail.com
Fiatal kozmetikus várja régi és új vendégeit
XIII. kerületi kozmetikai szalonban. Időpont egyeztetés: 06/70-323-2621, Anita.

K I S G É P SZ E R V Í Z Elektromos kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, furógépek, (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
Nyitva tartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1363-4867 P: 9-15 óráig.

Csokonai utcában magánszemélytől eladó
másfél szobás harmadik emeleti lakás alacsony
rezsivel és szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9
M Ft. Érdeklődni: 06/30-360-1315

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák,
fürdőszoba felújítások, tetőjavítások,
ereszcsatorna-javítások. Tel.: 06/20-3915982, 291-9239

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: 06/70-4-192705. E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.luxusweb.extra.hu

SZŐNYEG KÁRPIT TISZTÍTÁS! Mély
víznyomásos takarító géppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit tisztítást, autó polírozást és
bőrkárpit ápolást vállalok. Tel.: 06/70-5020-131
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, 06/70-949-7690,
06/20-594-7858,
foldes.zsuzsanna@
zoldotthon.hu
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
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
Leinformálható fiatal hölgy, idősgondozást
vállal - bevásárlást, takarítást, egyéb teendőt. Tel.: 06/30-911-4504
Számítógépszerelő non-stop lakáson. Tel.:
06/20-328-0952, 06/30-318-6817
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320,
06/20-360-9129
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST (NEM SZEX)
MASSZÁZS. MÁGNES TERÁPIÁS,
BIORERONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP
ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998,
06/20-335-5653
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Ingatlan

VÁLLALJUIK DÉL-PESTEN LÉVŐ
INGATLANÁNAK
KÖZVTÍTÉSÉT.
EÉADÁS-VÉTEL, CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATALaN CENTRUM KFT.,
XIX. ADY ENDRE ÚT 43. TEL./FAX.:
280-5830, 06/20-663-0568,www.ingatlan-centrum.eu

Bercsényi utcában garázs eladó. Ára: 2 M
Ft. Érd.: 06/20-462-5426, 3574-0998
Wekerlén metró közeli részen leadó felújított 47 nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2 szobás lakás. Ára:
14,999 M Ft.. 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.: 06/1-2804631, 06/20-9329-426
Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es
nyaraló, 160 nm-es telekkel. Gáz csatorna
van, és panoráma kilátás! Érdeklődni du.:
12-18h -ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.
Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tel.: 06/70-616-1400,
281-3150
Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, tehermentes, 240 nm-es, két bejáratú, kétlakásos, 5+1 szobás családi ház eladó, garáz�zsal, külön bejáratú irodahelyiséggel. Iá.:
35,9 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati lakást elcserélnék, kisebb kispesti
önkormányzati lakásra. Tel.: 06/20-562-4270
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: 06/30389-8579
Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült,
90 nm-es, családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm
terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses,
telefon- UPC, 340 nöl., panorámás telekkel,
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-2191235, 06/30-251-9135
Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, igényes kialakítású
családi ház. Egy gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568
Eladó 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
Dömsödön, zárt kert 1230 nm-es ingatlan,
szépen bekerített, 32 gyümölcs fa, fúrt kút,
villany a teleken, eladó. Tel.: 282-5686

Szigetszentmiklóson 42 nm-es ház telekkel
eladó. Iá.: 5 M Ft. Tel.: 06/70-933-8662

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

Eladó a XIII. kerületben Dunyov István u.ban, X. emeleti, 1 + 2 félszobás, 56 nm-es
lakás. Parkettás, kövezett, zuhanyfülkés.
Iá.: 11,5 M Ft. Érdeklődni: 270-0699

Kispesten egy szobás lakás, 40.000 Ft + kaucióért KIADÓ. Tel.: 06/20-587-8339

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
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.: 377-6989, 06/30975-9572
Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 18,2 M. Ft-ért
eladó. Tel.: 06/20-971-3397
1+2 félszobás önkormányzati lakásomat
szeretném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispesten. Tel.:
06/20-464-0494
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
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
Kispest, Zrínyi utcai kétlakásos, összkomfortos, konvektoros családi ház, garázs,
kert, 13,5 M. Ft.-ért eladó. Tehermentes,
beköltözhető. Tel.: 06/1-282-7950

2011. január 5.
Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagy konyhás, beépített konyhabútorral, felújított,
járólapos, parkettás lakás eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 M. Ft. Tel.: 06/30508-2239

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20224-0130

1950-60 között készült magyar gyártmányú,
pénzverde által gyártott Előre, Pannónia,
Helikon, vasúti modelleket és Szikra típusú
modellt vásárolnék. Saját részre.
Tel.: 06/30-9-317-853

ELADÓ 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

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

1900-as évi Singer varrógép hibátlan szép
állapotban eladó. Tel.: 282-5686

Pestszentimrén kedvező helyen, tulajdonostól eladó 550 nm-es telken, 2 szobás, gázfűtéses családi ház, szőlő, gyümölcsfák. Ára:
17,7 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.: 707-2084, 06/70-9400-873
32 nm-es garzon, erkélyes, liftes, Corvin
Krt.-on ELADÓ. Iá.: 7,1 M. Ft. Tel.: 06/208060-460

A KMO-ban üzemelő büfé szakképzett,
önálló munkavégzésre alkalmas megbízható alkalmazottat keres. Jelentkezés 2011.
január 15-ig írásban a KMO Művelődési
Ház címén: 1191 Bp. Teleki u. 50. Részletes
információ: t.aladar@hotmail.com

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
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra,
ráfizetéssel, 3,4 szobás lakásra, nem panel, 2
és fél szobás öröklakást, tehermentes, nagy
konyhás, nagy fürdőszobás, egyedi fűtéses,
II. emeleti. Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-7764
vagy 378-2508

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

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.: 06/20-491-6223

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125
nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nmes, garázzsal, tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi házamat eladom, Balaton
északi partján hasonlóra cserélem. Irányár:
12,9 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936

Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy
53 nm-es lakás tulajdonostól! Erkély nincs.
Azonnal beköltözhető! Ára: 7,9 M Ft. Érdeklődni: 06/70-293-5755
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, eladó egy rendezett 400 nm-es telken
lévő 75 nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál állapotú ház, egy
80 nm-es, felújítandó épülettel együtt, ami
felújítás után a házzal összenyitható, így
akár két generáció részére is alkalmas lehet!
Ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176

Állás

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

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.: 06/20-984-0244

XVIII. ker. Csillagházban, 42 nm-e, 1 + 1/2
szobás, I. emeleti lakás, hosszútávra kiadó.
Tel.: 06/20-3974-055

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

25 éves szakmai gyakorlattal, full-extrás
jogosítvánnyal, Budapest – Pestlőrinci
lakos, állást keres. Tel.: 06/70-323-4293
vagy balogh45@gmail.com

Kispesten 150 négyzetméteres családi ház
kocsmával együtt eladó. Iá. 21,5 M. Ft..
06/70-327-9139

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

FRANCIA NYELVOKTATÁST, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal
gyakorlott szaktanár Pesterzsébet központjában. Tel.: 06/20-487-2209

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás,
átlagos állapotú, önkormányzati lakást
elcserélnék 1 + 1/2 vagy 2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867

Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt
kút, vezetékes víz, villany van, horgásztó a
közelben. Iá.: 4,2 M. Ft. Tel.: 06/30-6277764 vagy 378-2508

Kispesttől 20 km- re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve eladó. Víz, villany, csatorna, pince van.
Abc- kisboltok, buszmegálló 300 méterre.
Tel. (este): 06/70-516-4701

apróhirdetés

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
Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kerttel eladó. Csak magánszemélynek!
Iá.: 9,5 M Ft. Érd.: 06/70-389-5067
Eladó Kispesten egy 37 nm-es III. emeleti
panellakás. Jó közlekedés, nagykonyha,
magánszemélytől. Irányár: 7,47 MFt. Telefon: +36 30 368 3930
Oktatás

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

Olcsón eladó egy étkezőasztal, 5 kárpitozott
székkel. Kisipari termék. Érd. Egész nap:
06/70-505-5831 telefonszámon lehet.
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
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel.:
06 20 956 40 84
Olcsón eladó egy db világos karnis (180
cm), 2 db fenyő deszka almásláda, 1 db
olajfestmény 80X 54 cm, 1 db goblein falikép 28 X 24 cm. Tel.: 377-7212
6 db-ból álló barna konyhabútor, tűzhellyel,
páraelszívóval eladó. Iá: 50.000 Ft. Tel.:
06/70-222-8040
Keresek gyermektelen idős személyt aki
elfogadna lányának. Én gondoskodnék róla
eltartási szerződéssel. Friss nyugdíjas Kispestről. Tel.: 06/70-539-42-34

OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ,1
NÉGY FOKOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATÓ,2,64 m-es BETONGERENDA. Tel.: 06/1-281-2553
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
Hidrommsszázs zuhanykabin akciüs áron
eladó. Eredeti gyári csomagolásban. Számla áron. Tel.: 06/20-412-1801
Eladó többfunkciós kondigép egy havi
kondibérlet áráért, újszerű állapotban. Tel.:
707-2084, 06/70-9400-873
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.:
06/70-661-0131
Jutányos áron elvihetők régi sporttémájú
könyvek, többfunkciós dohányzóasztal, 2
db karfás zöld fotel. Tel.: 06/70-579-6334
Eladó Kispesten fali tükör: 60 x 80-as, aranyozott keretben, eredeti fekete Berlinár
kendő, táska írógép és régi bakelit lemezek.
Tel.:357-2618, 06/20-3322-860

Eladó PC konfiguráció (processzor, monitor, billentyűzet), varrógépek (pedálos,
táska), hajsütő apparát, villanybicikli, régi
bakelit nagylemezek. 06-1/280-6156.

Apróhirdetés
díja:

Értékesitőket keresek biztositási területre
kezdő támogatással, laptopot biztosítunk.
Érdeklődni: Nagy Éva 283-5216, 0630/5402894

Eladó MVE-340 fémipari esztergagép alkatrészekkel, tartozékokkal, oszlopos fúrógép, CO hegesztő, nagy méretű oxigén és
acetilén gázpalack. Tel.: 243-4822, 0620463-1411

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

Telefonmarketingest keresek XX kerületi
munkahelyre, délutáni elfoglaltsággal.
Érdeklődni: Nagy Éva 293-5216, 0630/5402894

Új Tondach cserép ELADÓ. Hód farkú,
sima felületű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as
akciós áron eladó. Tel.: 282-4859, 06/20542-3169

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

Egyéb

Fiatal igényes hölgy takarítást vállal. Tel.:
06/30-2477-011
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420
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 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 javítható HOMELITE fűkasza
(8.000), csempevágó (4.000), 2 lemez öltözőszekrény (2.000/ db.) falétra 6 ágú (1500
Ft, Marmonkannák (500 Ft), fényképezős
Sony rádiótelefon (5.000 Ft.) Tel.: 06/20373-5540
Alkalmazottként takarítói munkát keresek, Budapest egész területén. Tel.: 06/30-603-6739

Harmincas igényes hölgy takarítást vállal.
Tel.: 06/70-318-5816

Bútorokat csere-berélek,
06/70-553-2405

Kondigépek jó állapotban olcsón eladók:
hasizompad, Orbitrac mechanikus eliptikus
trenázs, szobakerékpár és egy kézi masszírozó. Tel.: 06/30-544-1916

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok.
Csak Kispesten. 06/1-709-7939

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős
gondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525
Gyerek járóka eladó (kék, újszerű, IKEÁS)
Tel.: 282-4549
Eladó
kéményes
öntöttvas
és
lemezkonvektor, Fég falimelgítő és bojler.
Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995

veszek.

Tel.:

Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70319-3427
Eladó egy új Bioptron lámpa, asztali állvánnyal, tartozékokkal, garanciával, 11 cm
átmérőjű lencse, digitális időkapcsoló. Iá.:
280.000 Ft. Tel.: 06/1-377-4620, 06/2-3151648
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Hirdetésfeladás
módjai:
Telefonon: 260-2449,
06/20-330-3785
Faxon: 260-2449
E-mailen:
ujsag@kispest.hu címen
Levélben: 1192 Budapest,
Kós K. tér 6.
Személyesen:
a Kós Károly tér 6., Üllői út
250.
XIX. kerületi lakosoknak
ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 szóig)
az egyéb rovatban, amen�nyiben nem üzleti tevékenységről van szó. Csak névvel
és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni,
ingyenes hirdetés esetén
is. A hirdetések tartalmáért felelősséget vállalni
nem tudunk!

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